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PREDSEDNIK REPUBLIKE
4376.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

4377.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

misijonarju Pedru Opeki

akademiku prof. dr. Jožetu Trontlju

za izjemen prispevek na področju humanitarnega dela,
socialne in teološke misli in skrbi za sočloveka

za življenjsko delo na področju etike in za uveljavljanje
mednarodnega strokovnega ugleda slovenskega zdravstva

podeljujem

podeljujem

ZLATI RED ZA ZASLUGE.

ZLATI RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-06-28/2009
Ljubljana, dne 2. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št. 094-06-29/2009
Ljubljana, dne 2. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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VLADA
4378.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin

Na podlagi 39. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
1. člen
V Uredbi o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl. US) se v
drugem odstavku 1. člena črta beseda »države«.
2. člen
V 2. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravljavec nepremičnin, namenjenih za opravljanje diplomatskih in konzularnih nalog Republike Slovenije v
tujini, je ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Upravljavci
drugih nepremičnin države v tujini so tisti državni organi ali
osebe javnega prava, ki jih s sklepom določi Vlada Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).«.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(določitev upravljavca)
(1) Pri nakupu ali drugačnem načinu pridobitve nepremičnine vlada po predhodnem predlogu pripravljavca vladnega gradiva s sklepom določi upravljavca te nepremičnine.
(2) Državni organ ali oseba javnega prava mora v primeru, ko nepremičnino že uporablja brez sklepa vlade, vladi
predlagati, da jo skladno s postopkom iz prejšnjega odstavka
določi za upravljavca.
(3) Če državni organ za potrebe drugega državnega
organa ali osebe javnega prava vodi postopke pridobivanja stvarnega premoženja in ima za ta namen zagotovljena sredstva v svojem finančnem načrtu, praviloma postane
upravljavec tega premoženja tisti organ, za katerega se vodi
postopek.
(4) Če za posamezno nepremičnino ni mogoče ugotoviti,
kdo je njen upravljavec, izda vlada sklep o določitvi upravljavca te nepremičnine na predlog ministrstva, pristojnega
za upravo.
(5) Od trenutka, ko se ugotovi, da nepremičnina nima
upravljavca, pa do izdaje sklepa iz prejšnjega odstavka izvršuje nujne pravice in obveznosti upravljavca te nepremičnine
ministrstvo, pristojno za upravo.
(6) Kadar dva ali več državnih organov meni, da so
upravljavci iste nepremičnine, določi upravljavca nepremičnine vlada s sklepom po predhodnem mnenju ministrstva,
pristojnega za upravo.
(7) Vlada pošlje sklep iz prvega, četrtega in šestega
odstavka tega člena v sedmih dneh od njegovega sprejema
Geodetski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
geodetska uprava) po elektronski poti.«.
4. člen
V 4. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za obveznosti iz drugega odstavka tega člena pravosodni organi kot uporabniki nepremičnega premoženja
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samostojno sklepajo pogodbe in prevzemajo druge obveznosti.«.
5. člen
V prvem odstavku 5. člena se doda novi drugi stavek, ki
se glasi: »V letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja ni treba vključiti nepremičnin, ki se pridobivajo z menjalno
pogodbo.«.
6. člen
V petem odstavku 7. člena se prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Vlada v 30 dneh od uveljavitve proračuna oziroma spremembe ali rebalansa proračuna letni načrt
pridobivanja nepremičnega premoženja uskladi s sprejetim
proračunom, spremembo ali rebalansom proračuna.«.
7. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
za druge državne organe)
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za
druge državne organe se v 30 dneh od uveljavitve proračuna
oziroma spremembe ali rebalansa proračuna uskladi s sprejetim proračunom, spremembo ali rebalansom proračuna.«.
8. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(vsebina letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem države)
(1) V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države so vključena zemljišča, stavbe ter zemljišča s
stavbami.
(2) Zemljišča se v letni načrt iz prvega odstavka tega
člena vpisujejo s podatki o:
– upravljavcu,
– šifri in imenu katastrske občine,
– parcelni številki,
– velikosti parcele,
– vrsti dejanske rabe zemljišča,
– orientacijski vrednosti,
– solastniškem deležu,
– stavbni pravici ter
– opombe – morebitni drugi podatki o zemljišču.
(3) Stavbe ali stavbe z deli stavb se v letni načrt iz prvega odstavka tega člena vpisujejo s podatki o:
– upravljavcu,
– občini, naselju, ulici, hišni številki, dodatku k hišni
številki,
– šifri in imenu katastrske občine,
– številki stavbe,
– številki dela stavbe,
– vrsti rabe in velikosti,
– solastniškem deležu,
– orientacijski vrednosti ter
– morebitnih drugih podatkih.
(4) Zemljišča s stavbo se v letni načrt iz prvega odstavka
tega člena vpisujejo s podatki o:
– upravljavcu,
– občini, naselju, ulici, hišni številki, dodatku k hišni
številki,
– šifri in imenu katastrske občine,
– parcelni številki,
– velikosti parcele,
– številki stavbe,
– številki dela stavbe,
– vrsti rabe in velikosti stavbe ali dela stavbe,
– vrsti dejanske rabe zemljišča,

Uradni list Republike Slovenije
– solastniškemu deležu,
– orientacijski vrednosti in
– morebitnih drugih podatkih.
(5) V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države so nepremičnine razvrščene po:
– upravljavcih in
– po vrsti nepremičnine.«.
9. člen
V 11. členu se za šestim odstavkom dodajo novi sedmi,
osmi, deveti in deseti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Nepremičnina, s katero se razpolaga na podlagi
metode javne dražbe ali na podlagi metode javnega zbiranja
ponudb, ni treba uvrstiti v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države za tekoče proračunsko leto, če sta
izpolnjena naslednja pogoja:
– nepremičnina je bila uvrščena v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države za predhodno
leto in
– sta bili javna dražba oziroma javno zbiranje ponudb
objavljeni do 31. decembra predhodnega leta.
(8) Pravni posel iz prejšnjega odstavka mora biti sklenjen
najpozneje do 1. maja tekočega leta.
(9) Nepremičnina, s katero se razpolaga na podlagi
metode neposredne pogodbe, in nepremičnina, s katero se
razpolaga na podlagi menjalne pogodbe, ni treba uvrstiti v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države za
tekoče proračunsko leto, če je bila uvrščena v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države za predhodno
leto. Kadar gre za pravni posel, o katerem odloča vlada, mora
biti popolno vladno gradivo poslano ministrstvu, pristojnemu
za upravo, najpozneje do 31. decembra predhodnega leta.
(10) Pravni posel iz prejšnjega odstavka mora biti sklenjen najpozneje do 1. marca tekočega leta.«.
10. člen
V tretjem odstavku 13. člena se doda novi tretji stavek,
ki se glasi: »Letni načrt nabav namenske opreme in specialne
operativne tehnike pripravi Slovenska obveščevalno‑varnostna agencija.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vlada v 30 dneh od uveljavitve proračuna oziroma
spremembe ali rebalansa proračuna letni načrt pridobivanja premičnega premoženja uskladi s sprejetim proračunom,
spremembo ali rebalansom proračuna.«.
V petem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da
se glasi: »Letni načrt pridobivanja se v 30 dneh od uveljavitve proračuna oziroma spremembe ali rebalansa proračuna
uskladi s sprejetim proračunom, spremembo ali rebalansom
proračuna.«.
Za petim odstavkom se doda novi šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja se
lahko med letom spremeni ali dopolni.«.
11. člen
V četrtem odstavku 14. člena se beseda »javna« nadomesti z besedo »javne«.
12. člen
V 15. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Določbe sedmega, osmega, devetega in desetega
odstavka 11. člena te uredbe veljajo tudi za samoupravne
lokalne skupnosti.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
13. člen
Naslov podpoglavja III. 2. se spremeni tako, da se glasi:
»2. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem«.

Št.

100 / 8. 12. 2009 /

Stran

13439

14. člen
V 17. členu se za besedilom »sprejetega posamičnega
programa ravnanja s stvarnim premoženjem« črta besedilo
»države oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti«.
15. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta beseda »države«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem v samoupravni lokalni skupnosti sprejme organ, pristojen
za izvajanje proračuna v samoupravni lokalni skupnosti, oziroma predstojnik upravljavca.«.
16. člen
V 19. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem se sprejme tudi za vse anekse k pravnim poslom, predmet
katerih je stvarno premoženje iz prvega odstavka tega člena,
pri čemer je vsebina posamičnega programa v tem primeru
prilagojena vsebini aneksa.«.
17. člen
V 20. členu se črta osma alinea.
18. člen
V drugem odstavku 25. člena se črta besedilo »oziroma
vladi, kadar odloča o sklenitvi pravnega posla«.
19. člen
Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlada odloča o naslednjih pravnih poslih ravnanja s
stvarnim premoženjem:
– o pravnih poslih pridobivanja nepremičnega premoženja
v predvideni pogodbeni vrednosti nad 500.000 eurov;
– o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem
države v predvideni pogodbeni vrednosti oziroma v ocenjeni
vrednosti nad 200.000 eurov;
– o neodplačnih prenosih lastninske pravice na stvarnem
premoženju države;
– o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem
države, ki se sklepajo na podlagi petega odstavka 16. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07);
– o pravnih poslih oddajanja nepremičnega premoženja v
lasti države v brezplačno uporabo;
– o pravnih poslih ustanovitve stavbne pravice na nepremičnem premoženju;
– o pravnih poslih ustanovitve drugih stvarnih ali obligacijskih pravic na nepremičnem premoženju v lasti države, če
bi višina nadomestila za ustanovitev take pravice v obdobju
enega leta presegla 100.000 eurov;
– o pravnih poslih ustanovitve obligacijske pravice na
premičnem premoženju v lasti države, če bi višina nadomestila za ustanovitev take pravice v obdobju enega leta presegla
10.000 eurov;
– o pravnih poslih iz tretjega odstavka 56. člena te uredbe.«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Vlada odloča tudi o vseh aneksih k pravnim poslom
iz prejšnjega odstavka.«.
V dosedanjem drugem odstavku se črta beseda »države«. Besedilo »treh delovnih dni od prejema vladnega gradiva«
se spremeni tako, da se glasi: »petih delovnih dni od prejema
popolnega vladnega gradiva«.
V dosedanjem tretjem odstavku se črta besedilo »države
v upravljanju organov državne uprave«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
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20. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »V.
Ravnanje s stvarnim premoženjem«.
21. člen
V prvem odstavku 37. člena se beseda »osem« nadomesti s številko »30«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se kupnina lahko
plača v več obrokih, če je tako predvideno že v posamičnem programu razpolaganja. V tem primeru mora pridobitelj
stvarnega premoženja neplačani del kupnine zavarovati z
nepreklicno bančno garancijo izplačljivo na prvi poziv brez
ugovora.
(3) Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
na nepremičnini v zemljiško knjigo lahko upravljavec nepremičnine izroči po prejemu celotne kupnine, pri obročnem
odplačevanju pa po plačilu prvega obroka kupnine.«.
22. člen
V prvem odstavku 40. člena se doda novi drugi stavek,
ki se glasi: »Javna dražba se praviloma izvaja v elektronski
obliki.«.
23. člen
V 41. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zapisnik podpišejo člani komisije ali oseba, ki jo za
vodenje javne dražbe pooblasti predstojnik upravljavca.«.
24. člen
V 44. členu se za enajsto alineo dodata novi dvanajsta
in trinajsta alinea, ki se glasita:
»– navedbo, ali je odpiranje ponudb javno ali ne;
– navedbo, po kateri metodi se bo nadaljeval postopek
ob več najugodnejših ponudbah;«.
Dosedanje dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alinea postanejo štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alinea.
25. člen
V 45. členu se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se
glasita:
»(1) Javno zbiranje ponudb se praviloma izvaja v elektronski obliki.
(2) Odpiranje ponudb je javno. Naročnik sme zaradi
varovanja uradne, vojaške ali državne tajnosti določiti, da
postopek odpiranja ponudb ni javen.«.
Dosedanji tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ponudnik, ki
je oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.«.
Dosedanji prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek
postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
26. člen
V prvem odstavku 46. člena se doda novi tretji stavek,
ki se glasi: »Zapisnik podpišejo člani komisije ali oseba, ki
jo za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb pooblasti
predstojnik upravljavca.«.
27. člen
V prvem odstavku 47. člena se beseda »izbori« nadomesti z besedo »izbiri«.
28. člen
V prvem odstavku 48. člena se besedilo »zainteresirano osebo« nadomesti z besedilom »zainteresiranimi osebami«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Za pogajanja se šteje tudi dopisovanje z namenom
usklajevanja volj oziroma vsa druga dejanja in postopki, ka-
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terih cilj je doseganje čim višje kupnine ali čim ugodnejših
pogojev razpolaganja.
(4) Namera o sklenitvi neposredne pogodbe se objavi na
enotnem spletnem portalu najmanj 15 dni pred nameravano
sklenitvijo neposredne pogodbe.«.
29. člen
V prvem odstavku 49. člena se za tretjo alineo doda
nova četrta alinea, ki se glasi:
»– urejanje medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki;«.
Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.
30. člen
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavci skrbijo za investicijsko vzdrževanje nepremičnega premoženja v skladu s predpisi o graditvi objektov.«.
31. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(prenos pravice upravljanja na nepremičninah)
(1) Prenos pravice upravljanja na nepremičninah je mogoč izključno z namenom, da nepremično premoženje neposredno uporablja novi upravljavec, razen če se upravljavca
izrecno ne dogovorita drugače.
(2) O prenosu pravice upravljanja na nepremičninah z
upravljavca na novega upravljavca odloča vlada s soglasjem
obeh upravljavcev (starega in novega).
(3) Izjemoma lahko vlada prenese pravico upravljanja
na novega upravljavca, tudi če ni dano soglasje iz prejšnjega
odstavka, pri tem pa upošteva zlasti prostorske potrebe, ki
so izkazane v aktih, ki jih je v zvezi z reševanjem prostorske
problematike sprejela vlada, ter druge namene in cilje, ki so
opredeljeni v splošnih aktih vlade.
(4) Vlada odloči o prenosu pravice upravljanja iz drugega
in tretjega odstavka tega člena po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za upravo.
(5) Sklep o prenosu pravice upravljanja (in določitvi novega upravljavca) pošlje vlada po elektronski poti geodetski
upravi.«.
32. člen
Naslov 53. člena se spremeni tako, da se glasi: »(pogoji
za prenos pravice upravljanja na nepremičninah)«.
Napovedni stavek prvega odstavka se spremeni tako,
da se glasi: »Prenos pravice upravljanja na nepremičninah ni
dovoljen, če niso izpolnjeni naslednji pogoji:«.
33. člen
Za 53. členom se doda novi 53.a člen, ki se glasi:
»53.a člen
(prenos pravice upravljanja na premičninah)
(1) O prenosu pravice upravljanja na premičninah odloča
vlada s soglasjem obeh upravljavcev.
(2) Na posebej obrazložen predlog odloči o prenosu
pravice upravljanja vlada tudi, če ni soglasja enega od upravljavcev iz prejšnjega odstavka.
(3) Kadar je vrednost posamezne premičnine, ki je predmet prenosa, izkustveno višja kot 10.000 eurov, vlada odloči
o prenosu pravice upravljanja iz prvega in drugega odstavka
tega člena po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega
za upravo.
(4) Prenos pravice upravljanja na premičninah morata
upravljavca ustrezno evidentirati.«.
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34. člen
V drugem odstavku 55. člena se za peto alineo doda nova
šesta alinea, ki se glasi:
»– če se javna komunalna infrastruktura odda v najem
izvajalcu gospodarske javne službe;«.
Dosedanji šesta in sedma alinea postaneta sedma in
osma alinea.
35. člen
V drugem odstavku 56. člena se za besedo »podaljša«
doda besedilo »ponovno za določen čas nadaljnjih petih let«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 54. člena te
uredbe ter prvega in drugega odstavka tega člena se nepremično premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti
lahko izjemoma odda v najem za daljši čas v primerih, ko se nepremično premoženje oddaja v najem osebam javnega prava
za uresničevanje javnih nalog, ki so določene z zakonom.«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) O pravnem poslu iz prejšnjega odstavka tega člena
odloča vlada oziroma svet samoupravne lokalne skupnosti.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
36. člen
V drugem odstavku 60. člena se številka »10« nadomesti
s številko »20«.
37. člen
Za 64. členom se dodata nova 64.a in 64.b člen, ki se
glasita:
»64.a člen
(izdaja zemljiškoknjižnega dovolila)
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis služnosti oziroma stavbne pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo lahko upravljavec
nepremičnine izroči šele po prejemu celotnega plačila, pri
obročnem odplačevanju pa po plačilu prvega obroka nadomestila.
64.b člen
(ustanavljanje stavbne pravice in služnosti v korist države ali
samoupravne lokalne skupnosti)
Kadar se v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti ustanavlja služnost ali stavbna pravica na stvarnem
premoženju, se smiselno uporabljajo določbe 65.a člena te
uredbe.«.
38. člen
Na koncu V. poglavja se dodata novi oddelek z naslovom
»3.7 Najemanje stvarnega premoženja« in novi 65.a člen, ki
se glasi:
»65.a člen
(najemanje stvarnega premoženja)
(1) Stvarno premoženje se lahko najema le, če ga upravljavec nujno potrebuje za izvrševanje svojih nalog, na internem trgu pa ni na voljo primernega premoženja. Pred sklenitvijo pogodbe se preverijo ponudbe na zunanjem trgu in izvedejo
pogajanja z najugodnejšimi ponudniki.
(2) Stvarno premoženje se lahko najame za čas, ko ga
upravljavec nujno potrebuje.
(3) Upravljavec sklene najemno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom.«.
39. člen
V 66. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Delovanje internega trga je namenjeno izključno
reševanju dejanskih prostorskih potreb udeležencev internega
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trga z neposredno uporabo nepremičnin v lasti Republike Slovenije, ki jih upravljavec, ki je nepremičnine uvrstil na interni
trg, več ne potrebuje. Stari upravljavec in ministrstvo, pristojno
za upravo, morata poročati vladi o vsaki kršitvi pravil internega
trga. V primeru ugotovljene kršitve vlada s sklepom vzpostavi
prejšnje stanje, in sicer tako da za upravljavca nepremičnine
določi starega upravljavca.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
40. člen
V 70. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka ministrstvo,
pristojno za upravo, vzpostavi neposredno računalniško povezavo med centralno evidenco nepremičnin, zemljiško knjigo,
zemljiškim katastrom in katastrom stavb.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
41. člen
V četrtem odstavku 71. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob kršitvi določb prejšnjih odstavkov lahko upravljavcu
do uskladitve evidence vlada na predlog upravljavca centralne
evidence nepremičnin ali tistega upravljavca, ki ima v konkretni
zadevi neposredni interes, izreče naslednje sankcije:«.
Črta se tretja alinea četrtega odstavka.
42. člen
Za 71. členom se doda novi 71.a člen, ki se glasi:
»71.a člen
(evidenca nepremičnega premoženja države v tujini)
(1) V okviru centralne evidence nepremičnin v lasti države
se ločeno vodi evidenca nepremičnega premoženja države v
tujini.
(2) Določbe, ki se nanašajo na centralno evidenco nepremičnin v lasti države, se smiselno uporabljajo tudi za evidenco
nepremičnega premoženja države v tujini.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(enotni spletni portal)
Do vzpostavitve enotnega spletnega portala se razpisi
javnih dražb, javnih zbiranj ponudb in namere o sklenitvi neposrednih pogodb v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s
stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavljajo na svetovnem spletu.
44. člen
(vključitev samoupravnih lokalnih skupnosti
v enotni spletni portal)
Vključitev samoupravnih lokalnih skupnosti v enotni spletni portal se zagotovi v skladu z dinamiko uvajanja enotnega
spletnega portala.
45. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-34/2009/6
Ljubljana, dne 26. novembra 2009
EVA 2009-3111-0002
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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BANKA SLOVENIJE
4379.

Sklep o spremembi Sklepa o kreditnih
zavarovanjih

Na podlagi 4. točke 129. člena Zakona o bančništvu
(Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) ter prvega
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o spremembi Sklepa o kreditnih zavarovanjih
1. člen
V drugi alineji točke (b) 17. člena Sklepa o kreditnih
zavarovanjih (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07 in 112/08) se
besedilo »v primeru ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki so v
Republiki Sloveniji, velja, da imajo potrebne kvalifikacije, znanje
in izkušnje za izvajanje cenitve osebe, ki so pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin po zakonu, ki ureja revidiranje;«
nadomesti z besedilom »ocene vrednosti nepremičnin, ki jih
izdela neodvisni cenilec, morajo biti v celoti v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ki jih sprejema Odbor
za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (International
Valuation Standards Committee – IVSC);«.
2. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2010.
Ljubljana, dne 1. decembra 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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OBČINE
AJDOVŠČINA
4380.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih odpadnih voda

Na podlagi 2. in 26. člena Zakona o varstvu okolja –
uradno prečiščeno besedilo (ZVO-1-UPB1) (Uradni list RS,
št. 39/06), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 17. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP-1-UPB4, 17/08) ter
33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99,
Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na 33. redni seji dne 26. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih odpadnih voda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne in padavinske odpadne vode kot obvezne
občinske gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu:
storitve javne službe), gospodarjenje z objekti in napravami,
ki služijo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov, nadzor nad
izvajanjem dejavnosti ter kršitve njegovih določb in sankcije
zanje.
Storitve javne službe se nanašajo na komunalno odpadno
vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in opravljanja dejavnosti, in padavinsko vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo z
javnih površin ali streh.
Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik (ali s
strani lastnika določen neposredni uporabnik) stavbe, v kateri
nastaja komunalna odpadna voda, oziroma se z njene strehe
odvaja padavinska odpadna voda, ter lastnik javnih površin, s
katerih se odvaja padavinska odpadna voda in na katero se
nanašajo storitve javne službe.
Lastnik stavbe, v kateri nastaja industrijska odpadna
voda, kot tudi lastnik površine, ki ni javna površina, se ne
šteje za uporabnika storitve javne službe, ne glede na to, če
se odpadna voda iz teh stavb oziroma s teh površin odvaja
v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Izvajalec javne službe zagotavlja odvajanje in čiščenje
teh odpadnih voda kot posebno storitev, zaradi uporabe javne
kanalizacije.
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen,
kot je zanje določen v Pravilniku o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode (Uradni list RS, št. 109/07) – v nadaljnjem besedilu:
republiški pravilnik.
2. člen
Območje izvajanja javne službe je celotno območje Občine Ajdovščina. Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe preko svojega javnega podjetja Komunalno stanovanjske
družbe d.o.o. Ajdovščina.
V naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, obsega javna služba naslednje storitve:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih
površin,

– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (v
nadaljnjem besedilu: MKČN), ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter njegovo obdelavo v komunalni čistilni napravi,
ki je opremljena za obdelavo blata, najmanj enkrat na štiri
leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring za MKČN.
Za stavbe v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z
javno kanalizacijo, in za stavbo ali zaokroženo skupino stavb
zunaj naselja, pa mora izvajalec javne službe zagotoviti naslednje storitve:
– redno praznjenje nepretočnih greznic ter odvoz in obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
– praznjenje pretočnih greznic skladno z razporedom
upravljavca glede praznjenja greznic, vendar le do izteka rokov
za njihovo prilagoditev, določenih v operativnem programu,
– prevzem blata iz MKČN pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo
ocene obratovanja za MKČN iz prejšnje alineje,
– izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE
3. člen
Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave
kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki jih uporabljata najmanj dva uporabnika. Sestavljajo jo sistem kanalskih
vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno in magistralno
kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode
iz stavb ter padavinske vode s streh in z utrjenih, tlakovanih
ali z drugim materialom prekritih javnih površin. Objekti in
naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna
infrastruktura.
Vodenje katastra javne kanalizacije zagotavlja Občina
Ajdovščina v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, v katastru pa se morajo voditi podatki, določeni v 20. členu
republiškega pravilnika.
4. člen
Kanalizacijski priključek stavbe na javno kanalizacijo, pretočne in nepretočne greznice ter MKČN z zmogljivostjo, manjšo
od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.
Priključek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski vod,
ki je del interne kanalizacije ter z njim povezane tehnološke
naprave, kot so peskolov, lovilec olj in črpališče za prečrpavanje odpadne vode, ki je namenjen odvajanju odpadne
vode v omrežje javne kanalizacije. Priključek poteka od mesta
priključitve na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška
ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni mogoče
postaviti.
III. GRADNJA NOVIH KANALIZACIJSKIH OMREŽIJ
5. člen
Opremljenost naselij oziroma poselitvenih območij, ki morajo biti skladno z zahtevami republiškega pravilnika opremljena
z javno kanalizacijo, zagotavlja Občina Ajdovščina po dinamiki,
določeni z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode. Vsa nova omrežja javne kanalizacije morajo biti, če
je to ekonomsko upravičeno, zgrajena v ločenem sistemu, kar
velja tudi pri obnovi obstoječega kanalizacijskega omrežja.
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6. člen
Lastnik oziroma upravljavec stavbe v naselju ali delu
naselja, ki je opremljeno z mešano javno kanalizacijo za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode mora, kadar
je to izvedljivo zagotoviti, da se padavinska voda, ki odteka s
strehe, odvaja neposredno v vode ali posredno v podzemne
vode, upravljavec javne kanalizacije pa mora zagotoviti ustrezno zadržanje prvega naliva padavinske vode v napravah za
zadrževanje in mehansko čiščenje.
IV. PRENOS OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE
7. člen
Prenos obstoječih omrežij in objektov javne kanalizacije,
ki so v lasti Občine Ajdovščina ali v lasti drugih oseb javnega
ali zasebnega prava, v upravljanje izvajalcu javne službe, se
izvede na podlagi sklenjene pogodbe. Postopek prenosa mora
biti izpeljan dokumentirano, z zapisnikom o predaji, pogoji, ki
morajo biti pri tem izpolnjeni glede potrebne dokumentacije
(kataster, evidenca priključkov, program sanacije …) in izvedenih ukrepov, se podrobneje določijo s pogodbo. Do prenosa v upravljanje upravljajo z obstoječo kanalizacijo dosedanji
upravljavci.
Za prenos novozgrajenih objektov in naprav javne kanalizacije v upravljanje izvajalcu javne službe pa morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
– objekti in omrežja za odvajanje odpadnih voda, ki se
predajajo, morajo imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno
dovoljenje, izdelan digitalni kataster javne kanalizacije, video
posnetek kanalizacije, evidenco priključkov, evidenco osnovnih
sredstev in njihove vrednosti ter urejena lastninska razmerja),
– objekti za čiščenje odpadnih voda morajo imeti uporabno dovoljenje, poslovnik za obratovanje, navodila za obratovanje ter servisne in garancijske liste,
– postopek prenosa mora biti izpeljan dokumentirano, z
zapisnikom o primopredaji.
V. PRIKLJUČITEV NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE
8. člen
Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju
ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora
neposredno odvajati v javno kanalizacijo. Lastnik take stavbe
mora zagotoviti izvedbo priključka stavbe na omrežje javne
kanalizacije, če znaša dolžina priključka do 100 m, odvajanje
odpadne vode pa je možno brez naprav za prečrpavanje.
V javno kanalizacijo se mora pod enakimi pogoji neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi
zunaj območja naselja ali dela naselja, opremljenega z javno
kanalizacijo, njen upravljavec pa mora v okviru razpoložljivih
kapacitet omogočiti priključitev, če je letna obremenitev zaradi
nastajanja odpadne vode, preračuna na 1 m dolžine kanala, ki
ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja
od 0,02 PE, odvajanje odpadne vode pa je možno brez naprav
za prečrpavanje. Odpadne vode iz zgradbe, kjer je njihov izpust
pod koto dna odvodnega kanala, se v javno kanalizacijo lahko
odvajajo preko hišnega črpališča, ki pa ga je dolžan zgraditi
lastnik zgradbe kot del interne kanalizacije.
Javna kanalizacija, na katero je priključitev stavb obvezna, mora zagotoviti gravitacijsko odvajanje odpadne vode
iz pritličja, ne pa tudi iz kletnih prostorov objekta. V primeru,
da kota dna odvodnega kanala dopušča neposredno odvajanje odpadnih komunalnih vod iz kletnih prostorov zgradbe,
upravljavec javne kanalizacije lahko dopusti priključitev na kanalizacijo z neposrednim odvajanjem odpadne vode iz kletnih
prostorov, vendar na izključno odgovornost lastnika zgradbe,
ki mora zaradi nevarnosti povratnega udora odpadne vode
vgraditi protipovratne lopute ali črpalke.
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9. člen
Obveznost priključitve velja po zgraditvi javne kanalizacije
pod enakimi pogoji tudi za lastnike obstoječih stavb iz prejšnjega člena, ki dotlej niso bili priključeni na javno kanalizacijo.
Upravljavec mora lastnika obstoječe stavbe, ki še ni priključena na javno kanalizacijo, najpozneje v roku 6 mesecev
po izgradnji kanalizacijskega sistema obvestiti o tem, da je
obvezna priključitev njegove stavbe na javno kanalizacijo, ter
mu posredovati pogoje za priključitev.
V roku 6 mesecev po prejemu obvestila o tem, da so
dolžni svoje stavbe priključiti na javno kanalizacijo, morajo
lastniki pridobiti dovoljenje za priključitev, ter priključitev tudi
izvesti, greznice ali MKČN, v katere se je iz stavb odvajala
odpadna voda, pa izprazniti in izključiti iz sistema za odvajanje
odpadne vode.
10. člen
V okviru storitev javne službe upravljavec javne kanalizacije kot pristojni soglasodajalec izdaja v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov in urejanje prostora in na podlagi pooblastila občine: soglasja in dovoljenja za priključitev na javno
kanalizacijo, projektne pogoje v zvezi z gradnjo v varovalnem
pasu javne kanalizacije in soglasja k projektnim rešitvam, ter
smernice in mnenja k prostorskim aktom.
Iz soglasja za priključitev mora biti jasno razvidno, ali je
konkretno zemljišče komunalno opremljeno z javno kanalizacijo, določeni pa morajo biti tudi pogoji, ki jih mora izpolniti
investitor kot bodoči uporabnik (mesto priključitve, trasa in
profil priključka, podatki o dokumentaciji oziroma drugih zahtevah, ki morajo biti izpolnjene kot pogoj za izdajo dovoljenja
za priključek).
V primeru, da razmere ne omogočajo novih priključitev
na kanalizacijsko omrežje, je upravljavec dolžan vlagatelja
zahteve za soglasje seznaniti o razmerah kot tudi o pogojih,
pod katerimi bi bila priključitev možna.
11. člen
Upravljavec je dolžan po naročilu lastnika stavbe in na
njegove stroške izvesti priključitev oziroma lastniku dovoliti
izvedbo priključitve stavbe na javno kanalizacijo, ko mu le-ta
predloži dovoljenje za priključitev in dokazilo o izpolnitvi obveznosti iz soglasja za priključitev. Ustreznost izvedbe interne
kanalizacije je pred priključitvijo na javno kanalizacijo dolžan
preveriti strokovno usposobljen predstavnik upravljavca javne
kanalizacije.
Upravljavec javne kanalizacije mora voditi evidence o
stavbah, priključenih na javno kanalizacijo, o priključkih stavb
in trasah teh priključkov.
12. člen
Za vsako stavbo ali sklop stavb na isti lokaciji, ki pripadajo
istemu uporabniku, je načeloma dovoljen samo en priključek
na javno kanalizacijo, prav tako se vsaka stavba praviloma
priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primeru, ko je racionalno uporabiti obstoječi
priključek, ki je tehnično ustrezen in ustreznih kapacitet, za
priključitev več stavb različnih uporabnikov na javno kanalizacijo, dobi del obstoječega priključka značaj javne kanalizacije,
s čimer pa mora soglašati njegov lastnik. Brez soglasja upravljavca uporabnik ne sme dovoliti priključitve stavbe drugega
lastnika na svojo kanalizacijo oziroma priključek.
13. člen
Na spojnem kanalu, preko katerega se odvaja industrijska
odpadna voda v javno kanalizacijo, se mora izvesti merilno
mesto, v katerem je mogoče meriti količino odpadnih voda in
odvzemati kontrolne vzorce zaradi določitve kvalitete odpadne
vode.
Če uporabnikov obstoječi priključek na javno kanalizacijo
ni izveden strokovno, če ni izvedeno ustrezno merilno mesto
ali ni omogočeno izvajanje meritev, ko je to potrebno, oziroma
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niso dostavljena zagotovila o brezhibnosti vgrajenih merilnih
naprav, pozove upravljavec uporabnika, da ga v roku, ki ga
določi, ustrezno uskladi oziroma dostavi potrdilo o ustreznosti
vgrajenih merilnih naprav, sicer po preteku tega roka upravljavec zahteva ukrepanje pristojne inšpekcije.
14. člen
Upravljavec lahko ukine priključek na javno kanalizacijo le
v primeru odstranitve stavbe, ki je bila priključena. Uporabnik
mora pisno odpovedati priključek najpozneje 14 dni pred rušitvijo stavbe. Upravljavec ukine priključek tako, da:
– fizično odstrani priključno cev, oziroma ukine vodovodni
priključek, če se vodooskrba izvaja kot javna služba,
– izbriše priključek iz katastra,
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
Stroške ukinitve priključka nosi uporabnik.
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vec dolžan prekiniti odvajanje odpadnih voda, tudi če o tem ni
mogoče obvestiti uporabnika.
Če se uporabnik oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda, ki
je v upravljanju upravljavca javne kanalizacije, se prekinitev iz
prejšnjega odstavka izvede s prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve.
Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne
priključitve, ter škodo na vseh objektih in napravah javne kanalizacije, kot tudi škodo, povzročeno okolju, ki je nastala po
njegovi krivdi ob izpustu neprimerne odpadne vode.
19. člen
Upravljavec ima pravico za krajši čas prekiniti odvajanje
in čiščenje odpadne vode zaradi vzdrževalnih del na javni
kanalizaciji, vendar mora o času in trajanju prekinitve obvestiti
uporabnike na krajevno običajen način ali neposredno.

15. člen
Kadar občina na svojo pobudo vodi investicijo v izgradnjo
hišnih priključkov in je ta investicija vključena v proračunu
oziroma načrtu razvojnih programov občine, je lastnik stanovanjskega objekta, ki se priključuje na javno kanalizacijsko
omrežje, kot porabnik upravičen do občinske subvencije za
izvedbo hišnega priključka.
Do občinske subvencije niso upravičeni uporabniki, ki so
pravne osebe, samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.

20. člen
Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje in čiščenje odpadnih voda v primeru višje sile (potres,
poplave, izlivi škodljivih snovi v kanalizacijo, izpad električne
energije, večje okvare na javni kanalizaciji ipd.), o tem pa mora
čim prej obvestiti uporabnika in postopati v skladu s sprejetimi
načrti za take primere.

VI. POGOJI UPORABE JAVNE KANALIZACIJE

21. člen
Na območjih, kjer ni zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, se morajo komunalne odpadne vode zbirati v MKČN, ki je v
upravljanju lastnika stavbe, lahko pa tudi v nepretočni greznici,
če upravljavec nepretočne greznice zagotavlja njeno praznjenje z uporabo storitev javne službe, izvajalec javne službe pa
čiščenje prevzete komunalne odpadne vode in blata v komunalni čistilni napravi.
Če je več stavb na geografsko zaokroženem območju,
na katerem komunalne odpadne vode ni treba odvajati v javno
kanalizacijo, in je skupna obremenitev zaradi odvajanja te odpadne vode manjša od 50 PE, se komunalna odpadna voda,
ki v njih nastaja, lahko odvaja v kanalizacijo, ki nima statusa
javne kanalizacije in čisti v MKČN, ki je namenjena skupnemu
čiščenju, lahko pa se zbira v nepretočni greznici, če je njeno
praznjenje zagotovljeno v okviru storitev javne službe.

16. člen
Uporabnik sme v javno kanalizacijo odvajati samo take
odpadne vode, ki ustrezajo predpisom o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v kanalizacijo oziroma, ki so določene v soglasju za kanalski priključek.
Če je odpadna padavinska voda tako onesnažena, da jo
po določbah uredbe o emisiji snovi ni dovoljeno spuščati neposredno v vode, jo je potrebno predhodno očistiti.
Na kanalizacijo, ki je namenjena samo za odvajanje padavinskih voda, ni dopustno priključevati kanalizacije za odvajanje
drugih odpadnih voda.
17. člen
V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati vode iz površinskih vodotokov in iz izvirov podtalnice, odvajati odpadne vode,
ki bi povzročila škodo, motnje pri odvajanju odpadne vode ali
v postopku čiščenja na čistilni napravi, ali bi lahko škodovala
okolju ali zdravju ljudi, prav tako ni dovoljeno v kanalizacijo
odvajati snovi, ki bi imele take posledice ali bi škodljivo vplivale na material, iz katerega je zgrajena javna kanalizacija, ter
odpadne vode, ki vsebujejo zmlete ali zdrobljene trdne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih ali v gospodinjstvu podobnih
dejavnostih.
Zlasti je prepovedano v javno kanalizacijo odvajati: strupene snovi, snovi, ki razvijejo strupene pline, ali eksplozivne
mešanice, jedke snovi (kisline, alkalije, soli), maščobe in odpadno olje, trdne snovi, kot so ostanki hrane, pepel, kosti, živalski
iztrebki, poginule živali, mavec, pesek, cement, tekstil, les,
perje, dlako, steklo, radioaktivne in kužne snovi.
VII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH VODA
18. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez predhodne
odpovedi, vendar ob obvestilu, prekine odvajanje in čiščenje
odpadnih voda, če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev.
Če odpadna voda uporabnika ogroža javno kanalizacijo,
delovanje čistilne naprave ali ogroža zdravje ljudi, je upravlja-

VIII. ODVAJANJE ODPADNIH VODA NA OBMOČJIH BREZ
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

22. člen
Odvajanje komunalne odpadne vode v pretočne greznice ni dovoljeno, razen če gre za obstoječo greznico in še ni
potekel rok za prilagoditev odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode, določen v predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz MKČN.
Investitor stavbe, v kateri bo nastajala komunalna odpadna voda, mora kot dokaz o izpolnjevanju zahtev v zvezi z
ustreznim načinom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode, pridobiti potrdilo izvajalca javne službe. Iz potrdila mora,
v odvisnosti od izbranega načina odvajanja komunalne odpadne vode, biti razviden kraj namestitve MKČN, zmogljivost in
način čiščenja, oziroma kraj namestitve nepretočne greznice
in zmogljivost zbiranja komunalne odpadne vode, ter njena
največja predvidena letna količina.
23. člen
V okviru javne službe mora njen izvajalec uporabnikom,
kot lastnikom stavb iz tega poglavja zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in obdelavo prevzete odpadne komunalne vode v čistilni napravi,
– prevzem blata iz pretočnih greznic in iz MKČN najmanj
enkrat na štiri leta in obdelavo blata na čistilni napravi, ki je
opremljena za obdelavo blata,
– obratovalni monitoring za MKČN iz prejšnje alinee,
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– izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s prepisom, ki
ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN,
in jih z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na krajevno običajen način obvestiti o rokih, času in načinu praznjenja
nepretočnih greznic oziroma prevzemanja blata iz pretočnih
greznic oziroma MKČN. Uporabniki storitev so za namen praznjenja dolžni izvajalcu omogočiti in dopustiti dostop do greznic
oziroma MKČN z vozili.
24. člen
Za izvedbo storitev v roku, določenem v obvestilu iz
prejšnjega člena, naročilo uporabnika storitve ni potrebno. Potrebno izvedbo storitve izven tega roka mora uporabnik naročiti
pri izvajalcu storitve javne službe, ta pa je uporabnika dolžan
obvestiti o okvirnem času, ko bo storitev opravil.
IX. VIRI FINANCIRANJA IN OBRAČUN STORITVE
JAVNE SLUŽBE
25. člen
Viri financiranja javne službe so plačilo uporabnikov za
posamezne storitve, kot tudi pokrivanje stroškov iz občinskega
proračuna v zvezi z vzdrževanjem in čiščenjem kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode z javnih občinskih
površin ter stroškov za izvajanje od občine prenesenih strokovno tehničnih in razvojnih nalog v zvezi z javno službo.
26. člen
Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Cena storitve javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz omrežnine, stroškov izvajanja
storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode in stroškov okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se pri kalkulaciji cene in na računu
prikazujejo ločeno.
Občinski svet daje soglasje k ceni posamezne storitve
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na predlog
izvajalca javne službe, če z drugimi predpisi ni določeno drugače. Izvajalec mora pri predlogu cene upoštevati različne naloge,
ki se izvajajo v okviru te javne službe in zahtevane standarde,
ki morajo biti izpolnjeni pri opravljanju storitev. Vsako leto najkasneje do 31. marca mora izvajalec javne službe predložiti
občini v soglasje poslovni načrt, v katerem so upoštevani vsi
kvalitativni in kvantitativni parametri izvajanja posamezne javne
službe, vključno s kalkulacijo cene po predpisu, ki ureja oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja.
27. člen
Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne
infrastrukture, namenjene odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode. Določi se na letni ravni in se deli po
dvanajstinah ter obračuna uporabnikom, katerih objekti imajo
vgrajen vodomer, upoštevaje zmogljivost priključka, določeno
z močjo vodomera in pretokom v m3/h, skladno z določbami iz
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. oziroma se
obračuna v enakih intervalih, kot se obračunajo stroški te javne
službe, ko gre za storitve v zvezi z obstoječimi greznicami ali
MKČN.
28. člen
Tisti del stroškov odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode, ki se delijo glede na dobavljeno količino pitne vode, se pri uporabnikih z merilno napravo obračunava
glede na dobavljeno količino pitne vode in sicer v mesečnih
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akontacijah, določenih glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. Če upravljavec ali uporabnik
ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari, ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera,
je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v zadnjem,
na osnovi odčitkov obračunanem obdobju. Če še ni bilo
nobenega obračuna, se določi povprečna poraba na osnovi
primerljivih podatkov o porabi pitne vode v Občini Ajdovščina
za preteklo leto.
V primeru, da stanovanjska stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe, ni opremljena z vodomerom, se
za obračun dela stroškov iz prejšnjega člena upošteva višina
največje normirane porabe pitne vode, določene z republiškim
predpisom, ki urejajo oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
29. člen
Uporabniki, ki vodo uporabljajo v reprodukcijske namene (jo vgrajujejo v izdelke, uparjajo, uporabljajo v kmetijski
proizvodnji in podobno), in odpadno vodo odvajajo v vodotok ali v ponikanje, imajo pravico zahtevati, da se jim delež
uporabljene vode odšteje pri obračunu storitve odvajanja in
čiščenja odpadnih voda ter pri obračunu takse za obremenjevanje voda, če imajo vgrajen števec za merjenje velikosti
tega deleža.
V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju več
uporabnikov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz istega priključka,
na katerem se meri poraba z enim obračunskim vodomerom,
izda upravljavec račun za storitev odvajanja komunalne in
padavinske odpadne vode in storitev čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode, ali pooblaščenemu upravljavcu internega vodovoda ali pa posameznim uporabnikom po enakih
kriterijih razdelitve, kot velja za porabljeno vodo.
30. člen
Cena storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne
vode s streh zajema stroške omrežnine in druge stroške odvajanja in čiščenja, ki se obračunavajo glede na količino padavin,
ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, oziroma se čisti na
komunalni čistilni napravi.
31. člen
Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin je izražena v
EUR/m3 dobavljene pitne vode iz omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
odpadnih voda in velja tudi za prevzem komunalne odpadne
vode iz nepretočnih greznic in njen odvoz ter ravnanje z njo na
komunalni čistilni napravi.
Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne
in padavinske odpadne vode s streh je izražena v EUR/m3 in
se obračunava glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno
površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja
v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.
Enota količine storitve prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN je izražena v EUR/m3
uporabnega volumna usedalnika blata.
Enota količine storitve obratovalnega monitoringa je izražena v EUR/enkratno storitev.
32. člen
Račun mora uporabnik plačati v roku, navedenem na
položnici ali računu. Uporabnik lahko sporoči upravljavcu pisni
ugovor na obračun, najkasneje v osmih dneh po prejemu računa ali položnice. Če uporabnik ne plača zaračunanega zneska
v roku in upravljavcu ne pošlje pisnega ugovora na obračun,
mu upravljavec izda opomin. Upravljavec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor uporabnika v petnajstih dneh. Če uporabnik
ne plača zaračunanega zneska niti v 15 dneh po izdanem
opominu, lahko upravljavec predlaga izvršbo.
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IX. POSEBNE STORITVE
33. člen
Kot posebne storitve zaradi uporabe objektov javne kanalizacije, ki niso storitve obvezne občinske gospodarske javne
službe, mora njen upravljavec v okviru zmogljivosti javne kanalizacije zagotoviti odvajanje in čiščenje industrijske odpadne
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, kot tudi odvajanje in
čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine.
34. člen
Lastnik stavbe, v kateri nastaja industrijska odpadna voda,
ki se odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni
čistilni napravi (v nadaljevanju: industrijski uporabnik) kot tudi
lastnik površine, ki ni javna površina, s katere se padavinska
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni
ali skupni čistilni napravi, lahko odvaja v javno kanalizacijo
samo take odpadne vode, ki ustrezajo predpisom o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz posameznih proizvodenj
in obratov in predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod iz virov onesnaževanja, oziroma kot so določene
v soglasju za kanalski priključek.
Določbe, ki se nanašajo na priključevanje in na uporabo
javne kanalizacije in veljajo za uporabnike storitev javne službe, se smiselno uporabljajo tudi za industrijske uporabnike.
35. člen
Industrijski uporabnik, pri katerem nastaja odpadna voda,
ki ni primerna za odvajanje v javno kanalizacijo, mora to vodo
predhodno očistiti, oziroma nevtralizirati. Odpadne vode, ki niso
primerne za odvajanje v javno kanalizacijo, ni dovoljeno redčiti
z neonesnaženo pitno, hladilno ali drenažno vodo z namenom,
da bi z redčenjem dosegli dovoljene koncentracije nevarnih
snovi oziroma zahtevane lastnosti.
36. člen
Industrijski uporabnik mora na lastne stroške zgraditi in
vzdrževati kontrolno mesto pred izpustom odpadne vode v javno kanalizacijo. Merilno mesto mora biti opremljeno z ustreznim
merilcem, ki mora biti atestiran in umerjen s strani pooblaščene
inštitucije.
37. člen
Industrijski uporabnik, ki je zavezanec za zagotavljanje
prvih meritev in emisijskega monitoringa odpadne vode, mora
kontrolirati sestavo odpadne vode in poročila o le-teh, ki so
izdelana skladno s predpisi, tekoče posredovati upravljavcu.
Poročilo o obratovalnem monitoringu mora upravljavcu posredovati v pisni ali elektronski obliki, do 31. marca tekočega
leta za preteklo leto, seznanjati ga mora o vseh spremembah
kvalitete in količine odpadne vode, kot tudi o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali zaradi vzrokov višje sile odtekle v javno
kanalizacijo.
Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega monitoringa odpadne vode, zapisi meritev, predvidene evidence in
podatki iz dokumentacije industrijskega uporabnika, morajo biti
upravljavcu javne kanalizacije vedno na razpolago. Prve meritve
in obratovalni monitoring odpadnih vod se izvajajo skladno s
predpisi in jih je dolžan zagotoviti uporabnik na lastne stroške.
Upravljavec javne kanalizacije lahko naroči izredne meritve emisije odpadne vode, ki jih je industrijski uporabnik dolžan dopustiti
in tudi plačati, če emisije presegajo parametre iz zadnjega poročila emisijskega monitoringa, sicer jih plača naročnik.
38. člen
Industrijski uporabnik mora skleniti pogodbo o odvajanju
in čiščenju industrijske odpadne vode z upravljavcem javne
kanalizacije, ki na osnovi odčitkov merilca pretoka mesečno
izvaja obračun teh posebnih storitev.
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Industrijskim uporabnikom se odvajanje odpadne vode
obračunava kot zmnožek količine odvedene odpadne vode in
cene za odvajanje, čiščenje odpadne vode pa kot zmnožek količine odvedene vode, faktorja obremenjevanja odpadne vode
in cene čiščenja.
Faktor obremenitve se za vsakega industrijskega uporabnika izračuna za obdobje enega leta na podlagi količine odpadne vode in vrednosti posameznih parametrov, dobljenih iz
poročila oziroma meritev za predhodno koledarsko leto. Ceno
odvajanja in ceno čiščenja določi upravljavec javne kanalizacije, potrdi pa občinski svet.
39. člen
Na podlagi podatkov prejetega obratovalnega monitoringa industrijskega uporabnika, pripravi upravljavec javne kanalizacije do 30. junija tekočega leta aneks k pogodbi, v katerem
se določi cena čiščenja odpadne vode za obdobje od 1. julija
tekočega leta do 30. junija naslednjega leta. Aneks z novo izračunano ceno čiščenja se pripravi in ponudi v podpis tudi, če
rezultati izrednih meritev pri industrijskem uporabniku pokažejo
preseženo obremenjenost odpadne vode. Cena čiščenja odpadne vode se izračuna za vsako merilno mesto posebej.
40. člen
Za odvajanje padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne, mora uporabnik predhodno pridobiti
soglasje upravljavca. Obračun odvajanja in čiščenja odpadne
padavinske vode, kot posebne storitve, izvaja upravljavec mesečno, na podlagi podatkov o velikosti in vrsti površine, s katere
se padavinska voda odvaja.
X. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
41. člen
Izvajalec javne službe ima pri izvajanju dejavnosti, poleg
ostalih nalog, ki mu jih v okviru storitev javne službe nalaga ta
odlok, še naslednje obveznosti:
– zagotavljati normalno delovanje javnega kanalizacijskega omrežja, ki mu je izročeno v upravljanje, v okviru razpoložljivih kapacitet ter pravočasno pripravljati predloge za planiranje
obnove, širitve in dopolnitve omrežij javne kanalizacije;
– javno službo izvajati v skladu s programom oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode,
ki mora biti sestavni del programa za obvladovanje kakovosti
poslovanja javnega podjetja in mora vsebovati podatke, določene v republiškem pravilniku;
– redno obračunavati stroške storitev javne službe po
veljavnem ceniku;
– uporabniku izstavi potrdilo o opravljeni storitvi iz 23. člena tega odloka;
– letno voditi evidenco o podatkih, določenih v republiškem pravilniku;
– kot povzročitelj odpadkov izdelati načrt ravnanja z blatom, nastalim pri izvajanju javne službe (ta mora biti izdelan v
skladu z operativnim programom, ki ureja ravnanje z blatom
komunalnih čistilnih naprav).
XI. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
42. člen
Uporabniki storitev, ki se izvaja preko javne kanalizacije,
imajo naslednje obveznosti:
– zgraditi interno kanalizacijo v skladu s predpisi in izdanim soglasjem upravljavca ter jo redno čistiti in vzdrževati;
– odvajati v kanalizacijo samo odpadne vode, ki ne prekoračujejo mejnih koncentracij nevarnih snovi in dopustnih
temperatur, določenih z uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda;
– obveščati izvajalca o okvarah na javni kanalizaciji, priključku, merilnih napravah ter o vseh pojavih, ki imajo vpliv na
delovanje javne kanalizacije;
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– urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko enega obračunskega vodomera in sporočiti upravljavcu naslovnika in plačnika računov;
– redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadnih voda, na
podlagi izdanih računov.
Uporabniki storitev, ki se ne izvaja preko javne kanalizacije, pa imajo naslednje obveznosti:
– redno vzdrževati nepretočne greznice, obstoječe greznice ter MKČN, ter občasno preverjati njihove tehnične brezhibnosti, ali prenos teh nalog s pogodbo na drugo pravno osebo,
ki izvaja te storitve;
– izvajalcu storitve praznjenja greznic oziroma prevzema
blata iz MKČN na njegov poziv posredovati podatke, potrebne
za vodenje evidenc in mu omogočiti dostop in praznjenje teh
objektov;
– redno plačevati storitve javne službe na podlagi izdanih
računov;
– hraniti potrdilo izvajalca javne službe o opravljeni storitvi
praznjenja nepretočne greznice, obstoječe greznice ali MKČN
in ga v primeru inšpekcijskega nadzora predložiti pooblaščeni
osebi.
XII. NADZOR
43. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinska inšpekcija. Ko gre za ravnanje v nasprotju z zahtevami
tega odloka, za katerega je določena globa, lahko vodi postopek in izdaja plačilne naloge o prekršku, uradna oseba, ki ima
najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja,
določen z zakonom, ki ureja prekrške. Za vodenje upravnega
postopka in izdajo odločb o prekrških pa je pristojna uradna
oseba inšpektorata, ki ima najmanj sedmo stopnjo izobrazbe
in opravljen preizkus znanja, določen z zakonom, ki ureja
prekrške.
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– ne izpolnjuje katere od obveznosti, kot je določena zanj,
kot uporabnika storitve javne službe (42. člen tega odloka);
in se zanj kaznuje z globo 1.000 €, v primeru da gre za pravno
osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, oziroma se kaznuje
z globo 200 €, če gre za posameznika ali odgovorno osebo
pravne osebe, samostojnega podjetnika in posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
Do izdelave evidence streh, s katerih se odpadna padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, se cene za storitve
odvajanja in čiščenja padavinske vode s streh ne oblikuje in
ne zaračunava.
47. člen
Ne glede na določbe tega odloka, ki se nanašajo na
oblikovanje cene za storitev odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode, se do izteka štiriletnega obdobja za prvo izvedbo praznjenja obstoječih greznic, uporablja dosedanja cena za
storitve te javne službe.
48. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda (Uradni list
RS, št. 38/01, 65/06, 101/06 – popr. in 105/06).
49. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 355-3/2009
Ajdovščina, dne 30. novembra 2009
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

XIII. KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
Z globo 1.000 € se kaznuje za prekršek izvajalec javne
službe, če:
– lastnike objektov, v katerih nastajajo odpadne vode,
v roku ne obvesti, da je obvezna priključitev njihove notranje
kanalizacije na javno kanalizacijo (9. člen tega odloka);
– ne izvede oziroma ne dovoli izvedbe priključitve, čeprav
so izpolnjeni pogoji za priključitev, ne izvaja nadzora, v kolikor
ni sam izvajalec priključka, oziroma, če ne vodi evidence o
stavbah, priključenih na kanalizacijo, o priključkih stavb in trasah teh priključkov (11. člen tega odloka);
– ne prekine odvajanja in čiščenja odpadnih voda, oziroma o tem ne obvesti uporabnika, ko je to dolžan storiti (18. člen
tega odloka);
– ne izvaja obveznosti, določenih v 23. členu tega odloka,
za uporabnike na območju brez kanalizacije.
Z globo 200 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba
upravljavca, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
45. člen
Uporabnik storitve javne službe stori prekršek, če:
– v predpisanem roku po prejemu obvestila upravljavca
svoje stavbe ne priključi na javno kanalizacijo;
– obstoječe greznice ali MKČN, v katere se je iz stavb
odvajala odpadna voda, ne opusti, izprazni in izključi iz sistema
za odvajanje odpadne vode (9. člen tega odloka);
– se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca ali v nasprotju z njegovim dovoljenjem, oziroma brez
soglasja upravljavca dovoli priključitev objekta drugega lastnika
na svojo kanalizacijo (12. člen tega odloka);

4381.

Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnem
prispevku v Občini Ajdovščina

Na podlagi drugega odstavka 108. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B)
in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št 7/99,
Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je občinski svet na 33. seji
dne 26. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku
v Občini Ajdovščina
1. člen
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 11/00, 109/01, 79/03, 139/04, 24/05, 28/05
– popr., 108/05, 14/06, 140/06, 119/07, 116/08) se v začetku
prvega odstavka 12.a člena se za letnico »2009« doda besedna zveza »in v letu 2010«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-138/99-09
Ajdovščina, dne 27. novembra 2009
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

Uradni list Republike Slovenije
4382.

Št.

100 / 8. 12. 2009 /

Stran

13449

Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

vrednost točke za 1m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega
zemljišča znaša 0,00208 EUR.

Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97) v povezavi z 58. do 63. členom Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni
list RS, št. 24/92) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je
občinski svet na 33. seji dne 26. 11. 2009 sprejel

2. člen.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 422-0187/2009
Ajdovščina, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

ODLOK
o spremembah Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V drugem odstavku 20. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 132/03,
139/04, 108/05, 120/05, 119/07, 116/08) se besedilo »200%«
nadomesti z besedilom »300%«.
Četrti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Meja dela območja Mirc in dela območja Pod železnico,
za katero se nadomestilo odmeri v višini, določeni v drugem
odstavku tega člena, je razvidna iz grafične priloge Odloka
o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 16/09). Meje Servisne cone,
Poslovno obrtne cone Na gmajni, Pod obvoznico I., Pod Letališčem in Poslovno obrtne cone Gojače, za katere se tudi odmeri
nadomestilo v višini, določeni v drugem odstavku tega člena,
pa so razvidne iz kartografskega dela Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega
plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04).«.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne
1. 1. 2010.
Št. 414-119/2004
Ajdovščina, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BISTRICA OB SOTLI
4384.

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v Občini Bistrica ob Sotli

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, uradno prečiščeno besedilo),
32., 33. in tretjega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06) v
zvezi z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLSUPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo),
15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS,
št. 12/09) ter skladno s 3. členom Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 59/00) in
Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica
ob Sotli (Uradni list RS, št. 64/08) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 21. redni seji dne 26. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
v Občini Bistrica ob Sotli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

4383.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Ajdovščina za leto 2010

Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97) v povezavi z 58. do 63. členom Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 33/89 in Uradni
list RS, št. 24/92), 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) in
12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 132/03, 139/04, 108/05, 120/05, 119/07
in 116/08) je občinski svet na 33. seji dne 26. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Ajdovščina za leto 2010
1. člen
Mesečna vrednost točke za 1m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča znaša 0,000174 EUR, tako da letna

(Predmet odloka)
(1) Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe »odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov« v Občini Bistrica ob Sotli predstavlja
koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za
podelitev koncesije ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije v Regionalnem centru za ravnanje s
komunalnimi odpadki Celje (v nadaljevanju: Center).
(2) Lokalno gospodarsko javno službo zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov izvaja OKP d.o.o. Rogaška Slatina na
celotnem območju Občine Bistrica ob Sotli.
(3) Izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe
»odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov« (v nadaljnjem besedilu: javna služba) zajema:
– tehtanje, kontrolo, preverjanje in prevzem nenevarnih
odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem,
– obdelavo odpadkov pred odlaganjem z MBO postopkom
ter zagotavljanje zakonsko določenih parametrov za odstranitev preostanka po metodi D1,
– redno vzdrževanje in zagotavljanje varnega obratovanja
objektov in naprav Centra ter izločanje uporabnih frakcij za
kasnejšo predelavo,
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– prekrivanje odlagalne površine telesa odlagališča,
– zagotavljanje obratovalnega monitoringa v skladu z
veljavno zakonodajo,
– razvrščanje, izločanje, obdelavo, sortiranje in začasno
skladiščenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov nevarnih frakcij, kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov in
ostankov komunalnih odpadkov v Centru in
– pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih
vplivov na okolje.
(4) Javna služba se izvaja skladno s predpisi in na krajevno običajen način.
2. člen
(Definicije)
Poleg pomenov, določenih zakonu, uredbah, odlokih ter
drugih predpisih imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– gospodarska javna služba oziroma javna služba: je
lokalna gospodarska javna služba iz 1. in 2. točke 1. člena
tega odloka;
– koncedent: je Občina Bistrica ob Sotli;
– občinski svet: je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli;
– koncesija: je koncesija za izvajanje gospodarske javne
službe iz 1. točke 1. člena tega odloka;
– koncesionar: je oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo iz 1. točke 1. člena tega odloka na podlagi koncesije;
– izvajalec javne službe: je koncesionar po tem odloku;
– izvajalec zbiranja in prevoza odpadkov: je OKP Javno
podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
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koncesionar) v upravnem postopku, skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
O izbiri koncesionarja odloči z odločbo v upravnem postopku
pristojni upravni organ občine.
(2) Na podlagi odločitve iz prejšnjega odstavka občina s
koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo.
6. člen
(Pogoji izvajanja gospodarske javne službe)
Pogoji javne službe, ki je predmet te koncesije so določeni v odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe in
v tem odloku.
7. člen
(uporabniki)
(1) Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja
v tem odloku so vsi povzročitelji odpadkov, kot jih opredeljuje
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini.
(2) Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja
v tem odloku, so tudi druge pravne in fizične osebe, ki niso
vključene v sistem ravnanja z odpadki v skladu z odlokom, ki
ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, pa uporabljajo
storitve javne službe po tem odloku (npr. lastna dostava odpadkov na odlagališče).
(3) Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje odpadkov obvezna v okvirih, ki jih določa odlok, ki ureja način
opravljanja javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine.

3. člen
(Enotnost koncesijskega razmerja)
V Občini Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju: občina) se dejavnost iz 1. točke 1. člena izvaja enotno s podelitvijo koncesije
enemu izvajalcu (koncesionarju).
4. člen
(Tehnični pravilnik)
(1) Občinski svet sprejme Tehnični pravilnik o odlaganju
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v
Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje (v nadaljevanju: pravilnik) na predlog župana.
Obrazložen osnutek pravilnika iz prejšnjega odstavka
mora na zahtevo župana pripraviti izvajalec (koncesionar).
V enaki obliki in postopku se sprejmejo tudi vse dopolnitve in
spremembe pravilnika.
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki z določitvijo
postopka njihovega prebiranja, prekladanja, naknadnega ločevanja ločenih frakcij, kompostiranja bioloških odpadkov in
obdelave pred odlaganjem ter drugih načinov predelave;
– postopek izdajanja pogojev in soglasij po pooblastilih
iz tega odloka;
– podrobnejšo vsebino katastra Centra, evidenc in zbirk
podatkov po tem odloku ter načinu vodenja le-teh;
– druge sestavine, določene s tem odlokom,
– druge pogoje, merila in pravila, potrebna za organizirano, s predpisi usklajeno ter nemoteno delovanje javne službe.
(3) Pravilnik iz prejšnjega odstavka mora biti tekoče usklajevan z spremembami, tehnološkega, kulturnega in sociološkega značaja ter drugimi dogajanji v prostoru.
II. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
TER OBMOČJE IZVAJANJA
5. člen
(Način podelitve in izvajanje koncesije)
(1) Koncesija po tem odloku se podeli neposredno družbi
Simbio, družbi za ravnanje z odpadki d.o.o. (v nadaljevanju:

III. KONCESIJA
8. člen
(Začetek, tek in trajanje koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje za dejavnost iz 1. točke 1. člena
tega odloka nastane, koncesionar pa pridobi pravice in dolžnosti
iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Trajanje koncesijskega razmerja za dejavnost iz 1. točke 1. člena tega odloka, ki je predmet lokalne gospodarske
javne službe, je 30 let od sklenitve koncesijske pogodbe (rok
koncesije).
(3) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo
najkasneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(4) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(5) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov določenih z zakonom.
(6) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
9. člen
(Način izvajanja)
Koncesionar je dolžan izvajati javne službe, ki so predmet koncesije, na način, kot je določen v odlokih ali drugih
predpisih, ki urejajo način izvajanja javne službe, ki je predmet
koncesije in drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih po
javnem pooblastilu.
10. člen
(Koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na
celotnem območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz 1. točke 1. člena tega odloka;
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve
in vzdrževanja občinske infrastrukture (objektov in opreme), ki
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služijo za izvajanje javne službe odlaganja ostankov, predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe po tem odloku, v
skladu s predpisi in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. točke 1. člena, mora dejavnost opravljati v svojem
imenu in za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec javne službe na celotnem
območju občine.
(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju
koncedenta in po predpisanem postopku, sklene z drugim
usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru
katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve javne
službe na območju občine.
(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z
zakonom ali drugimi predpisi.
11. člen
(Razmerje do podizvajalcev)
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem, izbranim po postopku
določenim z zakonom, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in
za svoj račun.
12. člen
(Uporaba javnih dobrin)
(1) Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
(2) Uporaba storitev javne službe je v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja javne službe, za
uporabnike obvezna.
13. člen
(Neustreznost odpadkov)
Če so odpadki, pripeljani za odlaganje na odlagališče
neustrezni in jih skladno s predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov, ni dovoljeno odlagati na odlagališču ali ne ustrezajo
deklariranim, jih mora izvajalec zavrniti, prevoznik ali imetnik
pa jih mora odpeljati na ustrezno skladiščenje. Izvajalec lahko
dovoli začasno skladiščenje zavrnjene pošiljke odpadkov na
območju odlagališča največ za štiri mesece, da se dopolni ali
ponovno izdela ocena odpadkov. O začasno skladiščeni oziroma zavrnjeni pošiljki odpadkov se obvesti pristojno inšpekcijsko
službo. V primeru spora o ustreznosti odpadkov za odlaganje
na odlagališču, o tem v upravnem postopku odloči pristojni
občinski organ.
IV. JAVNA POOBLASTILA
14. člen
(Vodenje katastra javne službe in ostalih evidenc)
(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno pooblastilo za vodenje katastra javne službe in ostalih evidenc, kot
izhaja iz tega odloka.
(2) Uskladitev obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov,
vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov in vzdrževanje katastrov
posameznih javnih služb ureja koncesijska pogodba.
(3) Kataster javne službe z vsemi zbirkami podatkov je
last občine in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s
standardi in normativi geografskega informacijskega sistema
in ga je dolžan koncesionar po prenehanju koncesijskega razmerja v celoti predati koncedentu.
(4) Kataster mora biti voden ažurno, koncesionar, ki pridobi koncesijo na podlagi tega odloka, pa ga mora uskladiti
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skladno z veljavno zakonodajo in v kolikor z odlokom o načinu
izvajanja gospodarske javne službe ni določen drugačen rok,
v 12 mesecih po podpisu koncesijske pogodbe.
(5) Vse spremembe na objektih, napravah in glede opreme v kataster vnesejo najkasneje v 30 dneh.
15. člen
(Vsebina katastra)
(1) Izvajalec je dolžan voditi naslednje katastre, evidence
in zbirke podatkov:
– zbirke evidenčnih listov za zavezance,
– evidenco obrazcev in ocen odpadkov ter skladno s
predpisi podatke o vrsti in količini odloženih oziroma odstranjenih odpadkov,
– podatke o obdelanih odpadkih in o ločenih frakcijah,
predanih pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem,
– obratovalne dnevnike in drugo predpisano dokumentacijo skladno s predpisi,
– zbirke poročil o obratovalnem monitoringu,
– kataster Centra,
– poročila o vseh izvedenih delih v Centru,
– zbirke listin, potrebnih za napoved okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– druge katastre, evidence in zbirke podatkov v skladu s
predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe po tem odloku.
(2) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last občine.
Vodi se tekstualno in grafično v obliki računalniškega zapisa,
skladno s predpisi in usklajeno s standardi občinskega geografskega informacijskega sistema.
(3) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar koncedentu periodično, vendar najmanj enkrat letno, ob prenehanju
veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih brezplačno izroči v
celoti v last in posest občini.
(4) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki
mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on-line«).
(5) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolžen posredovati
vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti
zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec
slednjemu dolžen posredovati brezplačno, za posredovanje
ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec prosilcem
upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij javnega značaja.
(6) Z osebnimi podatki iz katastra mora izvajalec ravnati
na predpisan način.
16. člen
(Javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev
in dajanje soglasij)
(1) Izvajalec ima, glede na vsebino izvajanja javne službe
in glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje ta odlok, skladno z
zakonom, ki ureja graditev objektov, javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij po tem odloku,
kolikor to ni v nasprotju z zakonom.
(2) Izvajalec je dolžen na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje.
(3) Do sprejema ustreznih prostorskih aktov, kot jih ureja
zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje, ima izvajalec, kolikor
to ni v nasprotju z zakonom, tudi javno pooblastilo za izdajo
soglasja na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
(4) Izvajalec je pogoje za izdajo soglasij dolžen predhodno uskladiti z občino, slednja pa ima pravico pred izdajo
soglasja seznaniti se z le-tem.
(5) Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem
odloku določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve izvajalca, ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih
pooblastil, odloča župan.
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17. člen
(Kontrolna knjiga)

(1) Izvedena dela vodi koncesionar v kontrolni knjigi, ki
vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis ter podatke o
vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po programu izvajanja
javne službe, najmanj pa naslednje:
– naprava in/ali oprema, ki je bila na novo dobavljena
in/ali postavljena,
– naprava in/ali oprema s katero je bilo delo opravljeno,
– opis dela,
– porabljen čas za opravljeno delo in skupna cena za
opravljeno delo,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja
objektov in naprav skupaj z ugotovitvami in predlaganimi
ukrepi.
(2) Kontrolno knjigo koncesionar posreduje v potrditev
koncedentu do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.
V. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
18. člen
(Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta
in uporabnikov)
Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta
tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov.
19. člen
(Dolžnosti koncesionarja)
(1) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– v sodelovanju s pristojnim organom skrbeti za razvoj,
načrtovanje in pospeševanje javne službe ter za investicijsko
načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami, opremo in
sredstvi, potrebnimi za izvajanje javne službe;
– pripravljati predlog programa odlaganja odpadkov;
– izvajati kontrolo odpadkov in odvzem reprezentativnih
vzorcev;
– izvajati redne preglede Centra;
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z
zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi
in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v tem
okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;
– kot dober gospodar uporabljati, upravljati in/oziroma
vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine na katerih so se
izvajala vzdrževalna in druga dela;
– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob
upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja
njihova vrednost;
– pripraviti besedilo osnutka in obrazložitve Pravilnika iz
4. člena odloka,
– v sodelovanju s pristojnim organom sprejeti Poslovnik
za obratovanje Centra, in sicer v skladu z določbami tega odloka in predpisov, ki urejajo izvajanje gospodarske javne službe
po tem odloku;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe;
– po izgradnji prenesti v last koncedenta objekte komunalne infrastrukture, če ni vnaprej skladno s predpisi drugače
določeno;
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma
opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z
njo;
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– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem javne službe;
– pravočasno odgovoriti uporabnikom na njihove pobude
in/ali pritožbe;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti
uvedeni s predpisom;
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev
iz drugih virov, kot je določeno v odloku o izvajanju javne
službe,
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo,
usklajenih z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in
dolgoročne plane javne službe, letna poročila, kakor tudi druge
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kršitvah.
(2) Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom,
zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in
naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih
standardov in normativov za izvajanje javne službe, se mora
izvajalec javne službe ravnati po predpisih pristojnega ministra.
(3) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki
statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori,
če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so
zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka,
razdre koncesijsko pogodbo.
20. člen
(Interventno izvajanje javne službe)
Koncesionar je dolžan vzdrževati v uporabnem stanju vse
naprave, opremo in objekte javne službe po tem odloku. Vse
morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti na slednjih, ki pomenijo tekočo obrabo in neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi
in varstva okolja, mora koncesionar odpraviti v roku 14 dni od
ugotovitve oziroma od ustnega obvestila uporabnikov.
21. člen
(Odgovornost koncesionarja)
(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe
prejšnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javne
službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni
ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Občine Bistrica ob Sotli,
uporabnikom ali tretjim osebam.
(3) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe,
dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti
zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s sklepom župana – zavarovanje
dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju
ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem
zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam). Pogodba o
zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno
v korist Občine Bistrica ob Sotli.
22. člen
(Ločeno računovodstvo)
(1) Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za
katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati
na opravljanje javne službe.
(2) Koncesionar mora za javno službo voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, veljavnega za gospodarske
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družbe. Smiselno enako tudi v primeru, ko koncesionar
opravlja posamezno gospodarsko javno službo na območju
drugih lokalnih skupnosti.
23. člen
(Dolžnosti koncedenta)
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z
zakonom, s predpisi o načinu izvajanja javne službe in s tem
odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev,
da je ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen
obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav
in opreme koncesije, da se lahko, ob upoštevanju časovnega
obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije
izvajali storitve javne službe na področju občine;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
24. člen
(Pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja
storitev koncesionarja,
– pravico do zagotovljenih cen storitev po tem odloku,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javnih
služb,
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z
izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu,
če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju s tem odlokom.
25. člen
(Dolžnosti uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe po tem odloku,
– pripraviti odpadke pred prepustitvijo oziroma odložitvijo skladno s tem odlokom,
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne
službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo,
– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje
katastra – obveznih zbirk podatkov.
(2) Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen
opraviti dela v okviru storitev javne službe, tega ne dovoli
ali mu to onemogoči, je koncesionar o tem dolžan obvestiti
pristojno inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
(3) Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo
koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse,
kar je potrebno za izvedbo storitev javne službe.
26. člen
(Dokazovanje izpolnjevanja pogojev)
(1) Koncesionar mora ob sklenitvi koncesijske pogodbe
izpolnjevati naslednje pogoje:
– registracijo oziroma izpolnjevanje pogojev za opravljanje javne službe po tem odloku;
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– razpolagati z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju javne službe za njeno izvajanje na celotnem območju
občine;
– razpolagati z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo;
– biti sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet javne službe;
– sposobnost zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov
in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;
– zagotavljati interventno izvajanje javne službe ob vsakem času;
– usposobljenost za vodenje katastra ter razpolaganje z
ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge
pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.
VI. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA,
ORGAN, PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE
POGODBE IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
27. člen
(Izbira koncesionarja)
(1) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru
koncesionarja z upravno odločbo.
(2) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v
roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
28. člen
(Sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru
pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od
prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa
obeh pogodbenih strank.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan.
(4) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
29. člen
(Razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja
koncesijski akt.
30. člen
(Pristojni organ za izvajanje koncesije)
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih
aktov v zvezi s koncesijo je občinska uprava.
31. člen
(Nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije izvaja
pristojni občinski organ v okviru svojega delovnega področja
in zakonskih pooblastil. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v
zvezi z izvajanjem javne službe po tem odloku, zlasti pa zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja.
(2) Nadzorstvo iz prvega odstavka opravljajo pristojni inšpektorji, komunalni nadzornik in občinski redarji. Občina lahko
za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti zavod
oziroma drugo institucijo.
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(3) Službe, navedene v drugem odstavku tega člena,
lahko pri opravljanju nadzora ob ugotovitvi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je
zagotoviti izvrševanje določb tega koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
(4) Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s
koncesijsko pogodbo.
32. člen
(Organ nadzora)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
občinska inšpekcija, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
33. člen
(Finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad poslovanje koncesionarja izvaja
pristojni občinski organ in pooblaščeni zunanji revizor. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko
pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno
in navesti nujnost nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo
napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor
mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
34. člen
(Letni programi izvajanja in koncesionarjeva poročila)
(1) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti
poročila o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih ter kvaliteti izvajanja koncesije.
(2) Koncesionar je dolžan vsako leto pripraviti predlog
letnega programa za javno službo za prihodnje leto in ga skupaj
z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju javne
službe, najkasneje do 31. 03. vsakega tekočega leta predložiti
pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski svet.
(3) Program izvajanja javne službe vsebuje predvsem:
– obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov in naprav, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju
ravnanja z odpadki,
– obseg predvidenega rednega izvajanja javne službe s
stroškovno oceno in cenikom,
– ukrepe za doseganje okoljskih ciljev, skladno z zakonodajo,
– obseg in stroški zamenjave uničene in poškodovane
opreme ter naprav,
– poročilo o izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi,
– poročilo o pritožbah uporabnikov storitev (izvajalca lokalne javne službe zbiranja in prevoza odpadkov) do koncesionarja in o reševanju le-teh,
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– poročilo o zavrnitvah dostavljenih pošiljk odpadkov s
strani izvajalca lokalne javne službe zbiranja in prevoza odpadkov,
– poročilo o oddaji poslov podizvajalcem,
– poročilo o spremembah v podjetju koncesionarja,
– poročilo o škodnih dogodkih,
– poročilo o spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske
pogodbe, poročilo o koriščenju zavarovanj in
– vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Podrobnejša vsebina programov in poročil iz tega
člena se lahko določi v koncesijski pogodbi.
(5) Najkasneje v roku devetih mesecev po pričetku
izvajanja javne službe po tem odloku mora izvajalec pripraviti in pristojnemu organu predložiti predlog dolgoročnega
plana javne službe za obdobje naslednjih petih let. Kasnejše
predloge dolgoročnih planov je izvajalec dolžen pripravljati
vsako peto leto, za obdobje naslednjih petih let. Dolgoročni
plan, kot tudi njegove morebitne spremembe, sprejema občinski svet.
35. člen
(Nadzorni ukrepi)
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
VII. PRENOS KONCESIJE
36. člen
(Oblika)
(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je
bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z
uporabniki.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
37. člen
(Načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
38. člen
(Prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
39. člen
(Potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
40. člen
(Razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
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– če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere
utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje
koncesije,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim
osebam,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,
– če koncesionar ne izpolnjuje okoljskih ciljev in kljub
zahtevanim ukrepom ne izboljša okoljskega poslovanja,
– iz drugih razlogov določenih s predpisi.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve
alineje prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za
razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe),
če je uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek
prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek zavrnjen, če
je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje
ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z
vidika izvajanja koncesijskega razmerja sorodne posledice.
Pogoji iz druge oziroma tretje alineje prejšnjega odstavka, na
podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko
postane sodna ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna.
Obstoj razlogov iz četrte in pete alineje prejšnjega odstavka se
podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni
poti.
(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremagljivih okoliščin.
(6) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih
revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni
upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
41. člen
(Odstop od koncesijske pogodbe)
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno.
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu
ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni
poti.
42. člen
(Sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spreme-
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njenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali
nemogoče.
43. člen
(Prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
44. člen
(Odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe
v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski
pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le če kršitev resno ogrozi
izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha
z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje
sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po
splošnih pravilih odškodninskega prava.
45. člen
(Odkup koncesije)
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno
službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko
uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora
sprejeti Občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski
akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe.
Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.
(2) Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesionarja, prevzema koncedent tudi obvezo
za ustrezno prezaposlitev pri koncesionarju redno zaposlenih
delavcev, namenjenih opravljanju javne službe ter obvezo po
povrnitvi nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za
obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
IX. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
46. člen
(Višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke,
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način,
ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih oko-
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liščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti
ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu
okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v
takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih
okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave
za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem
ukrepov.

(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

47. člen

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1 A in 70/08), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – odl. US in 76/08), 3. in 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 3. in 26. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08,
21/08 – popr.), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
na območju Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 59/00)
in Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09)
je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 21. redni seji dne
26. 11. 2009 sprejel

(Spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O
nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je
koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
X. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV

Št. 032-0001/2009-21-01
Bistrica ob Sotli, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

4385.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Bistrica ob Sotli

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Bistrica ob Sotli

48. člen
(Uporaba prava)
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter
koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
49. člen
(Arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega sodišča
ali arbitraže)
(1) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna
arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev
javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij
odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega
sodišča ali arbitraže).
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
Vsa določila pričnejo veljati, ko obstoječe odlagališče
nenevarnih odpadkov Tuncovec preneha z obratovanjem, razen 2. točke 1. člena, kjer se opredeli, da zbiranje in odvoz
odpadkov izvaja OKP Rogaška Slatina d.o.o.. Prav tako se za
vse določbe odloka, ki so pomensko enakovredno opredeljene
v tem odloku in »Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Bistrica ob Sotli« oziroma vse njegove novelacije in
spremembe uporablja slednji.
51. člen
(Pričetek veljavnosti odloka)
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga sprejme Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
(1) Ta odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja, obdelave in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna
služba) na celotnem območju Občine Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju: občina).
(2) Način, predmet in pogoje za opravljanje gospodarske
javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov iz Občine Bistrica ob Sotli v Regionalnem centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Celje določa
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Bistrica ob Sotli.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. financiranje javne službe, oblikovanje cen in obračun
storitev javne službe,
6. vrste objektov in opreme za izvajanje javne službe,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske in prehodne določbe.
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3. člen
(cilji javne službe)
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
– uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«;
– izboljšati dostop do storitev javne službe;
– zagotoviti učinkovit sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov;
– zagotoviti oddajo komunalnih odpadkov v obdelavo
preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču komunalnih
odpadkov;
– zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede
na vir nastajanja odpadkov, osveščanje in obveščanje uporabnikov javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki ter
izdelavo letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki.
4. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.
5. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Komunalni odpadek po tem odloku je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek
iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti in je
uvrščen v skupino odpadkov s številko 20 s klasifikacijskega
seznama odpadkov in podskupino s številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju
z odpadki (v nadaljevanju tega odloka: odpadek).
2. Povzročitelj odpadkov po tem odloku je vsak prebivalec
občine in vsaka fizična ali pravna oseba, katere delovanje ali
dejavnost na območju občine povzroča nastajanje odpadkov
(izvirni povzročitelj odpadkov), oziroma vsaka oseba, ki izvaja
predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov.
3. Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov (pravna ali
fizična oseba), ki ima odpadke v posesti.
4. Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki je zbiranje, prevoz, obdelava in odstranjevanje odpadkov, vključno
z nadzorovanjem teh postopkov in nadzorom odlagališč po
zaprtju.
5. Izvajalec javne službe je pravna oseba, ki skladno s
tem odlokom opravlja dejavnost javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
6. Uporabnik storitev javne službe je oseba, ki skladno s
tem odlokom izpolnjuje pogoje za vključitev v sistem obveznega ravnanja s komunalnimi odpadki.
7. Prepuščanje odpadkov po tem odloku je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje izvajalcu javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov.
8. Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, njihovo razvrščanje ter predhodno skladiščenje zaradi oddaje v obdelavo.
9. Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov so odpadki iz podskupine »Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)«
s klasifikacijsko številko 20 01 in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »Embalaža
(vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek)«
s klasifikacijsko številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki.
10. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso
nevarni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe.
11. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z
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odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe.
12. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »Drugi
komunalni odpadki« s klasifikacijsko številko 20 03 07 s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o
ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso
primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za
odpadke.
13. Mešani komunalni odpadki so odpadki, ki se skladno s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, uvrščajo med odpadke
s številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
14. Biološko razgradljivi odpadki so organski kuhinjski odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije«, odpadki
primerni za kompostiranje iz podskupine »odpadki z vrtov
in parkov (vključno z odpadki s pokopališč)« in po sestavi
organskim kuhinjskim odpadkom podobni odpadki iz živilskih
trgov in podskupine »drugi komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama, določenega s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki.
15. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, ki se odložijo na odlagališču po mehansko biološki obdelavi (MBO) in
po odstranitvi lahke frakcije;
16. Embalaža so vsi izdelki iz kateregakoli materiala, namenjeni temu, da blago, ne glede na to, ali gre za surovine ali
izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja,
rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od
proizvajalca do končnega uporabnika ali potrošnika.
17. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim
odpadkom podoben odpadek v industriji ali obrtni, storitveni ali
drugi dejavnosti.
18. Zbiralnica ločenih frakcij ali »Ekološki otok« je pokrit
ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in
začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije
prepuščajo.
19. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen
za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij,
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe
te frakcije oddajajo.
20. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo,
opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki
po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da
povzročitelj komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te
frakcije oddajajo. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi
pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši
čas začasno uredi in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje
teh frakcij.
21. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in
opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst
ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše
okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne
odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica
nevarnih frakcij.
22. Prevzemno mesto je vnaprej določen prostor, kjer
uporabniki v predpisanih namenskih posodah ali zabojnikih ali
tipiziranih vrečah za odpadke prepuščajo te odpadke izvajalcu
javne službe.
23. Zbirno mesto je prostor, kjer imajo uporabniki nameščene predpisane namenske posode ali zabojnike za zbiranje
mešanih komunalnih odpadkov v času do prevzema odpadkov.
24. Stavba je stavba po predpisih o graditvi objektov, v
kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb.
25. Objekt je objekt po predpisih o graditvi objektov, v ali
na katerem se opravlja proizvodna ali storitvena dejavnost ali je
v javni rabi, ki povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih,
ki so izdani na njihovi podlagi.
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6. člen

(strokovno tehnične naloge javne službe)
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki z občinskim aktom ali pogodbo z izvajalcem
javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja
občinska uprava.
(2) Občinska uprava Občine Bistrica ob Sotli skrbi za
koordinacijo med občino in izvajalcem javne službe.
(3) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge,
ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe so:
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi
z načrtovanjem razvoja javne službe in izvedbo načrtovanih
infrastrukturnih ureditev;
– zagotavljanje strokovnih podlag v zvezi z načrtovanjem komunalne opremljenosti predvidenega poselitvenega
območja;
– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje
za izvajanje upravnih nalog pri urejanju javne službe;
– pospeševanje uvajanja informatiziranih procesov za
potrebe javne službe.
(4) Občinska uprava izvaja nadzor nad izvajanjem javne
službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in
zagotavljanja kakovosti.
(5) Izvajalcu javne službe se podelijo naslednja javna
pooblastila:
– da izvaja javno službo v skladu s predpisi Republike
Slovenije in Občine Bistrica ob Sotli,
– da uporablja zbiralnice ločenih frakcij in zbirni center v
namene izvajanja javne službe,
– da upravlja, koristi in vzdržuje objekte in naprave potrebne za izvajanje javne gospodarske službe,
– da prevzema vodenje vseh evidenc, ki so za opravljanje predmetne gospodarske javne službe potrebne, skladno z
veljavnimi predpisi,
– da predlaga dela za investicijske posege v objekte in
naprave potrebne za izvajanje javne gospodarske službe.
(6) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe
podeljuje javno pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah
izdaje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(7) Izvajalec javne službe vodi evidence oziroma registre
v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo ravnanje
z odpadki, gospodarske javne službe, oblikovanje cen in tem
odlokom.
7. člen
(subsidiarno ukrepanje)
(1) Občina skrbi:
– za zagotavljanje izvajanja vseh storitev predpisanih z
zakonom, s predpisi o načinu izvajanja javne službe in s tem
odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da se zagotavlja takšna višina plačil in cena storitev, da
je ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg
in kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme
izvajalca javne službe, da se ohranja njihova vrednost;
– da se zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– da se zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki izvajajo storitve javne službe na
področju občine;
– da pisno obvešča izvajalca o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
(2) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naprtiti določenim
ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev
obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče
drugače odpraviti.
(3) Izvajalec javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan na račun
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občine zagotoviti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki
povzročajo čezmerno obremenitev okolja ter oddajo teh odpadkov v obdelavo.
(4) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost izterjati
vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
8. člen
(oblika izvajanja javne službe)
(1) Občina zagotavlja izvajanje javne službe na celotnem
območju občine, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja
in podzakonskimi predpisi ter v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe tako, da so storitve javne službe
dostopne vsem povzročiteljem, uporaba storitev javne službe
pa je za vse povzročitelje obvezna.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov je pravna oseba, organizirana v obliki
javnega podjetja, ustanovljena na podlagi Odloka o ustanovitvi
OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina
d.o.o. (Uradni list RS, št. 93/98, 72/99, 118/05 in 75/08).
9. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Izvajalec javne službe sprejme Tehnični pravilnik o
zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
pravilnik). V enaki obliki in postopku se sprejmejo tudi vse
dopolnitve in spremembe pravilnika.
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov;
– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne
kategorije uporabnikov;
– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in
pogoje njihove uporabe;
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in
zbiralnic;
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov
v zbirnih centrih;
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih
mest, zbiralnic in zbirnih centrov;
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in
nemoteno opravljanje javne službe.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
10. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja,
obdelave in prevoza komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer:
– storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih, vključno s prevozom
komunalnih odpadkov do zbirnega centra;
– storitve kompostiranja biološko razgradljivih odpadkov
v mali kompostarni;
– storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali za odlaganje na regijsko odlagališče za nenevarne odpadke;
– prevoz preostankov po obdelavi komunalnih odpadkov
na regijsko odlagališče.
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(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja
javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod
enakimi pogoji.

zabojnike, posode ali vreče, postavljene na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih pod pogoji in na način, ki so
določeni s tem odlokom.

11. člen

13. člen

(uporabniki storitev javne službe)
(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena je obvezna za vse
uporabnike storitev javne službe.
(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komunalnih odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj:
– pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb;
– pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na
katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost;
– pravico do upravljanja objekta v javni rabi, ki povzroča
nastajanje komunalnih odpadkov;
– pravico do uporabe stavb, kjer ni stalno prijavljenih
prebivalcev (vikendi, vinske kleti in ostali podobni stalno nenaseljeni objekti).
(3) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do
uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti dokazilo o lastništvu,
najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika
oziroma upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je
dolžan obvestiti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni od izpolnitve
predpisanih pogojev.
(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz
drugega odstavka tega člena več, imajo skupaj nerazdelno
pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(5) Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti
uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev javne
službe lastnik stavbe ali dela stavbe oziroma objekta ali dela
objekta, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb
oziroma v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna
dejavnost ali objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov. Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno
pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(6) Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov
izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več
nepremičnin na območju občine, so za vsako nepremičnino posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku.
(7) Izjemoma so uporabniki iz prejšnjih odstavkov prosti
obveznosti po tem odloku, če izvajalcu javne službe izkažejo,
da stavba ali objekt oziroma del stavbe ali objekta ni v trajni
uporabi neprekinjeno že najmanj tri mesece.
Prevzemanje komunalnih odpadkov
12. člen
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v
okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje
ločene frakcije komunalnih odpadkov:
– papir in drobna lepenka, vključno z drobno odpadno
embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobna odpadna embalaža iz stekla,
– drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih
materialov,
– drobna odpadna embalaža iz kovine,
– kuhinjski odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki
in biološko razgradljivi odpadki),
– mešana odpadna komunalna embalaža zbrana od vrat
do vrat.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne
frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno
na podlagi prejšnjih odstavkov, se zbirajo kot mešani komunalni
odpadki.
(4) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke
izvajalcu javne službe z odlaganjem v tipizirane in označene

(prevzemanje ločeno zbranih frakcij)
(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo:
– prevzemanje zbrane odpadne embalaže po sistemu od
vrat do vrat v skladu s Tehničnim pravilnikom;
– prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij,
v zbirnih centrih in po sistemu od vrat do vrat v skladu s Tehničnim pravilnikom,
– prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih,
– prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov.
(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo:
– prevzemanje nevarnih frakcij v zbiralnicah nevarnih
frakcij,
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru ali premičnih
zbiralnicah nevarnih frakcij.
(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega
člena določi z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi
frakcijami, ki mora vsebovati podatke, določene s predpisom o
ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami in v Tehničnem pravilniku.
Program za vsako naslednje leto izdela izvajalec javne službe
najpozneje do 30. novembra v tekočem letu, ki ga potrdijo pristojni organi izvajalca javne službe v skladu z določili družbene
pogodbe in statuta javnega podjetja.
14. člen
(biološko razgradljivi odpadki)
(1) Biološko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri povzročiteljih iz gospodinjstev, se morajo zbirati ločeno od drugih ločeno
zbranih frakcij komunalnih odpadkov in od mešanih komunalnih
odpadkov. Prevzemno mesto je isto kot za mešane komunalne
odpadke.
(2) Za biološko razgradljive odpadke je potrebno zagotoviti ločeno zbiranje in prevzemanje pri povzročiteljih odpadkov na
območju mestnega jedra ali večjega stanovanjskega naselja.
(3) Na območjih, kjer izvajalec javne službe ne zagotavlja
rednega odvzema biološko razgradljivih odpadkov, mora povzročitelj odpadkov sam zagotoviti kompostiranje svojih biološko
razgradljivih odpadkov v hišnem kompostniku.
(4) Izvajalec javne službe spodbuja povzročitelje odpadkov, da lastne biološko razgradljive odpadke kompostirajo v
hišnih kompostnikih tudi na območjih z organiziranim rednim
prevzemanjem biološko razgradljivih odpadkov, če imajo za
tako kompostiranje na razpolago vrt in pri tem upoštevajo ustrezne postopke predelave biološko razgradljivih odpadkov.
(5) Izvajalec javne službe mora zagotoviti:
– da se na območjih, kjer je organizirano ločeno zbiranje
biološko razgradljivih odpadkov, ti odpadki zbirajo v predpisanih
zabojnikih ali posodah in prevažajo z vozili, opremljenimi za
prevoz biološko razgradljivih odpadkov, tako da se odpadki ne
izpuščajo v okolje in da ne povzročajo emisije vonjav,
– prevzemanje biološko razgradljivih odpadkov skladno z
letnim programom zbiranja,
– čiščenje in razkuževanje predpisanih zabojnikov in posod za zbiranje ter vozil, s katerimi zagotavlja prevažanje
biološko razgradljivih odpadkov.
(6) Če povzročitelj odpadkov odlaga v posodo za zbiranje
biološko razgradljivih odpadkov nepravilno ločene odpadke, ki
jih ni mogoče predati v končno oskrbo, izvajalec takih odpadkov na dan odvoza tovrstnih odpadkov ne prevzame, temveč
jih prevzame na dan odvoza mešanih odpadkov. Pri tem povzročitelj odpadkov izvajalcu plača strošek prihoda (zbiranje
in odvoz), dodatni strošek zbiranja in odvoza ter predpisano
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dajatev za odlaganje odpadkov, ob prevzemu na dan odvoza
ostankov odpadkov. Izvajalec to ugotovitev posreduje prekrškovnemu organu.
15. člen
(sistem »od vrat do vrat«)
(1) Izvajalec javne službe s sistemom »od vrat do vrat«,
ki vključuje uporabo namenske rumene vreče zagotavlja pri
uporabnikih storitve izvorno ločevanje in prevzem naslednjih
vrst odpadne embalaže:
– odpadna embalaža iz papirja;
– odpadna embalaža iz plastike;
– odpadna embalaža iz kovin;
– odpadna embalaža iz sestavljenih materialov.
(2) V rumeno vrečo se ne odlaga:
– steklena embalaža;
– časopisni papir;
– večje škatle;
– ostanki hrane;
– nečiste vrečke in embalaža;
– nevarni odpadki (baterije, pločevinke barv, razredčil,
kartuše).
(3) Uporabniki storitve javne službe papir in steklo zbirajo ločeno v škatlo ali posebno vrečo in ga po urniku na dan
odvoza odložijo na prevzemno mesto oziroma ga oddajo na
obstoječih ekoloških otokih ali v zbirnem centru.
16. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih frakcij zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti
opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki za prevzemanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz prvega odstavka
13. člena tega odloka.
(2) Zbiralnice ločenih frakcij so prostorsko razporejene:
– v urbanih ali večjih stanovanjskih naseljih najmanj ena
zbiralnica na vsakih 500 prebivalcev.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek zbiralnic ni treba urediti
v naseljih na območju z gostoto poselitve manj kot 300 prebivalcev na km2, če je v okviru opravljanja javne službe zagotovljeno
ločeno zbiranje frakcij iz prvega odstavka 12. člena tega odloka
na izvoru (od vrat do vrat po sistemu »rumena vreča«).
(4) Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja
ločen prevoz frakcij v zbirni center.
17. člen
(zbiralnice nevarnih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje
nevarnih frakcij v skladu z podzakonskim predpisom, ki ureja
ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(2) Ločeno zbiranje nevarnih frakcij se zagotavlja najmanj
enkrat v koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij
po vnaprej določenem urniku, ki ga določi izvajalec javne službe.
(3) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov najmanj štirinajst dni pred prevzemom nevarnih
frakcij obvestiti o času in načinu prevzema z obvestilom, objavljenim v sredstvih javnega obveščanja in na drug krajevno
običajen način.
18. člen
(urejanje in vzdrževanje zbiralnic)
(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah lokalnega
pomena, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem ne
ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve
zbiralnice ogrožena splošna raba javne površine, občina zagotovi drugo primerno javno površino.
(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico z zabojniki
ali posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Tipi in
oznake zabojnikov ali posod za posamezne ločene in nevarne
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frakcije ter označbe zbiralnic se določijo s tehničnim pravilnikom iz 9. člena tega odloka.
(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati
tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici zbirajo,
– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako,
da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi,
– na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja in
– lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov ne glede na njihovo prebivališče.
(4) V zbiralnici nevarnih frakcij mora nevarne frakcije, ki
jih oddajajo povzročitelji komunalnih odpadkov, prevzemati za
ločeno zbiranje in začasno skladiščenje teh frakcij usposobljena oseba.
(5) Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakcije in oddane nevarne frakcije v zbiralnicah redno prevzemati in
jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje
odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa,
med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
19. člen
(prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov)
(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej
določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe
v tipiziranih posodah s prostornino 120 l, 240 l in 1100 l.
(2) Druge posode, zabojniki ali tipizirane vrečke za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov, ki jih določa pravilnik iz
9. člena tega odloka, se lahko uporabijo samo, če iz objektivno
opravičljivih razlogov (na primer zaradi nedostopnosti ali velike
oddaljenosti od prevzemnega mesta ali izrednega povečanja
količine odpadkov) ni mogoče uporabiti posode ali zabojnika
iz prejšnjega odstavka. V teh primerih morajo uporabniki do
prevzema hraniti odpadke pri sebi.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje
mešanih komunalnih odpadkov na območju občine najmanj:
– enkrat na vsakih štirinajst dni v ožjem mestnem središču
in na območjih poselitve s strnjeno individualno pozidav; po
vključitvi uporabnikov v sistem prevzema biološko razgradljivih
odpadkov pa najmanj enkrat na mesec;
– enkrat mesečno v predelih s pretežno individualno gradnjo izven strnjenih naselij.
(4) Podrobnejši način prevzema odpadkov na območjih iz
predhodnega odstavka tega člena določi izvajalec javne službe
v Tehničnem pravilniku.
20. člen
(velikost in število obveznih posod za odpadke)
(1) Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov
za posamezne uporabnike storitev določita skupaj izvajalec
javne službe in povzročitelj odpadkov. Glede na pogostnost
prevzemanja odpadkov iz 19. člena se število obveznih posod
ali zabojnikov in njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov skladno z merili, določenimi s pravilnikom
iz 9. člena tega odloka.
(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni
mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za
namestitev posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se za
zbiranje mešanih komunalni odpadkov določijo skupne posode
ali zabojniki, katerih število in velikost določi izvajalec javne
službe skladno z merili, določenimi s pravilnikom iz 9. člena
tega odloka.
(3) Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti nabavo in vzdrževanje tipiziranih posod, zabojnikov ali vrečk za
prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih
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mestih. Stroški zamenjave in vzdrževanja se določijo v tarifnem
pravilniku.
(4) Če imajo uporabniki občasno več odpadkov, kot to dopušča njihova posoda za zbiranje odpadkov, jih morajo odložiti
v namensko predpisano vrečo za zbiranje odpadkov z logotipom izvajalca (zelena vreča) ter jo postaviti poleg predpisane
posode za zbiranje odpadkov ali pa prepustiti v zbirnem centru,
če ta omogoča njihovo prevzemanje.
(5) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega
prostornino posod ali zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec
javne službe določi ustrezno povečanje prostornine posode ali
zabojnika oziroma povečanje števila posod ali zabojnikov.
21. člen
(prevzemna mesta)
(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih
površinah, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Če
prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se
prevzemno mesto lahko določi tudi na zasebnem zemljišču
uporabnika.
(2) Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 5 metrov
od roba prometne poti smetarskega vozila.
(3) Uporabnik mora zagotoviti, da se zabojnik ali namenska vreča prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto do
6.00 ure zjutraj glede na predviden dan odvoza, po prevzemu
odpadkov pa prazni zabojnik čimprej, najkasneje pa do konca
dne, ko je bil prevoz opravljen, vrne na zbirno mesto.
(4) Prevzemno mesto določi uporabnik v soglasju z izvajalcem javne službe. Če do soglasja ne pride, določi prevzemno
mesto na predlog katere koli stranke občinska uprava Občine
Bistrica ob Sotli.
(5) Dovozna pot do prevzemnega mesta za komunalne
odpadke ne sme imeti stopnic, robnikov ali drugih ovir in mora
biti urejena tako, da je omogočen neposreden in nemoten
dostop s specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem času, v
vseh vremenskih razmerah in mora prenesti osne obremenitve
posebnega komunalnega vozila.
(6) V primeru, da cesta, ki vodi do prevzemnih mest, ne
omogoča dovoza za specialna vozila izvajalca, si mora uporabnik storitev javne službe v dogovoru z izvajalcem zagotoviti
ustrezno število namensko označenih vrečk za zbiranje posameznih vrst odpadkov ter jih na dan prevzemanja dostaviti na
prevzemno mesto.
(7) Izvajalec javne službe sme pri prevzemanju odpadkov
odstopiti od letnega koledarja odvozov le v primeru višje sile,
kot so neprimerne vremenske razmere, začasna neprevoznost
poti do prevzemnih mest in nenadne okvare posebnih vozil. O
tem mora povzročitelje v najkrajšem možnem času na krajevno
običajem način obvestiti o razlogih opustitve odvoza ter o novih
terminih odvoza odpadkov.
22. člen
(zbirna mesta)
(1) V času do predvidenega prevzema mešanih komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v posodah ali zabojnikih, ki so
nameščeni na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih pri
uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da
se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in
onesnaževanja okolice.
(2) Za urejenost in čistočo zbirnega mesta skrbi povzročitelj.
(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko
zbirna mesta hkrati tudi prevzemna mesta.
23. člen
(zbirni center)
(1) Občina zagotavlja ločeno zbiranje odpadkov v zbirnem
centru.
(2) Občina mora zagotoviti, da je zbirni center na lokaciji,
ki omogoča nemoten dostop povzročiteljem za prepuščanje
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posameznih vrst odpadkov, prav tako pa tudi dostop specialnim
vozilom izvajalca za njihovo prevzemanje ter prevoz.
(3) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:
– papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali
sestavljenih materialov,
– odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz
kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščene v skupine
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu
odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električne in elektronske opreme, ki ne vsebujejo nevarnih snovi in
– kosovne odpadke.
(4) V zbirnem centru lahko prepustijo odpadke vsi, ki
imajo status uporabnika skladno z 11. členom tega odloka za
odpadke, ki se zbirajo v okviru izvajanja obvezne gospodarske
javne službe.
(5) Vrste odpadkov, ki jih prevzema izvajalec v zbirnem
centru ter vrsto posod za njihovo zbiranje (tip, barva, volumen
in število), vodi izvajalec v registru zbirnega centra, za posamezno koledarsko leto pa se določijo v letnem programu.
(6) Izvajalec prevzema odpadke v zbirnem centru v obratovalnem času zbirnega centra, o katerem povzročitelje obvesti
na krajevno običajen način.
(7) V vsaki občini se uredi vsaj en zbirni center.
24. člen
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra)
(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in
vzdrževati tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo,
– se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo,
razvrščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi
in da
– na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja
do onesnaževanja okolja.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne
povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom
pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
25. člen
(prevzemanje kosovnih odpadkov)
(1) V okviru javne službe mora biti v vsakem naselju ne
glede na število prebivalcev najmanj enkrat v koledarskem letu
zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih
mestih kosovnih odpadkov, ki jih določi izvajalec javne službe
v obvestilu iz tretjega odstavka tega člena.
(2) V okviru prevzema kosovnih odpadkov iz prejšnjega
odstavka mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje opreme, ki
se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi.
(3) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov najmanj štirinajst dni pred prevzemom iz prejšnjih
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odstavkov obvestiti o času in načinu prevzema z naznanilom,
objavljenim na krajevno običajen način.
(4) Imetniki kosovnih odpadkov morajo preden prepustijo
te odpadke izvajalcu javne službe zagotoviti, da se kosovni
odpadek večjih dimenzij razstavi na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni
pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz
kosovnih odpadkov.
(5) Prevzemanje kosovnih odpadkov ni redna storitev prevzemanja komunalnih odpadkov. Stroške prevzemanja kosovnih odpadkov krije imetnik kosovnih odpadkov in so vračunani
v stroških ravnanja z odpadki.
26. člen
(javne prireditve)
(1) Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja in javne
prireditve, morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor proti
plačilu opremi s tipskimi posodami za zbiranje tistih odpadkov
za katere se pričakuje, da bodo nastali.
(2) Podrobneje dogovorita vrsto in obseg storitve javne
službe organizator prireditve in izvajalec javne službe s pogodbo.
(3) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe
o nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred datumom
izvedbe prireditve.
27. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)
(1) Če so na zemljišču v lasti občine ali države nezakonito
odloženi komunalni odpadki, odredi občinska inšpekcija/občinska redarska služba izvajalcu javne službe njihovo odstranitev,
ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki na račun lastnika zemljišča, v primeru, da izvaja posest nad
zemljiščem druga oseba, pa na račun osebe, ki izvaja posest.
(2) Če se kasneje odkrije povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, ima občina pravico in dolžnost od njega izterjati
vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.
(3) Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v
lasti osebe zasebnega prava, odredi odstranitev komunalnih
odpadkov občinska inšpekcija lastniku ali drugemu posestniku
zemljišča.
Obdelava komunalnih odpadkov
28. člen
(obdelava komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo naslednje storitve obdelave komunalnih odpadkov:
– predelava odpadnega lesa v sekance;
– storitve obdelave biološko razgradljivih odpadkov v
kompostarnah in napravah za mehansko-biološko obdelavo
odpadkov;
– storitve predobdelave komunalnih odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim
odlaganjem ali zmanjšanja nevarnih lastnosti zaradi njihovega
odlaganja na odlagališče za nenevarne odpadke;
– storitve predobdelave komunalnih odpadkov z namenom povečanja možnosti za njihovo predelavo.
29. člen
(razvrščanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe zbiranja in prevoza se z izvornim
razvrščanjem komunalnih odpadkov zagotavlja predhodno ločevanje komunalnih odpadkov na osnovne frakcije:
– odpadna komunalna embalaža (vse frakcije);
– biološko razgradljivi in kuhinjski odpadki;
– kosovni odpadki in
– nevarni odpadki.
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30. člen
(tehtanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe zbiranja in prevoza se zagotavljajo
storitve tehtanja naslednjih odpadkov:
– odpadne embalaže, katero mora izvajalec javne službe
skladno s predpisi oddati družbi za ravnanje z odpadno embalažo;
– ločene frakcije, ki gredo v predelavo;
– vsake pošiljke odpadnih jedilnih olj, ki se oddajo v
predelavo;
– nevarne frakcije, ki gredo v predelavo ali odstranjevanje;
– preostanek odpadkov, ki gre na odlaganje.
Predhodno skladiščenje komunalnih odpadkov
31. člen
(predhodno skladiščenje)
(1) V okviru javne službe se zagotavlja skladiščenje odpadkov pri izvajalcu javne službe v zbirnih centrih z namenom
in za čas, ki je potreben, da se odpadki lahko pripravijo za
prevoz do osebe, ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki
izvaja nadaljnjo obdelavo odpadkov.
(2) V storitev iz prejšnjega odstavka je vključen tudi prevoz preostanka komunalnih odpadkov po obdelavi iz 28. člena
tega odloka na odlagališče za nenevarne odpadke.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE
IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
32. člen
(pogoji obratovanja)
(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe zagotoviti:
– nabavo in vzdrževanje opreme za izvajanje javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov;
– redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje,
vključno z rednim razkuževanjem in pranjem;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov;
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih skladno s predpisi, ki urejajo ravnanja
z odpadki;
– evidentiranje števila prevzemov posod za vsako posamezno prevzemno mesto po posameznem imetniku odpadkov.
(2) Storitve javne službe se morajo opravljati na način,
da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov
in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili:
– čezmerno obremenitev voda, zraka, tal;
– čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami;
– bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin, ali
– škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana
po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne
dediščine.
33. člen
(register prevzemnih mest)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih
mest z naslednjimi podatki:
– lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne
odpadke;
– identifikacijska oznaka iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo ali del stavbe, v kateri nastajajo mešani komunalni odpadki;
– ulica in hišna številka stavbe.
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(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi naslednji
podatki, ki so potrebni za določitev cene in obračun storitev
javne službe:
– firma oziroma ime ter sedež oziroma prebivališče uporabnikov;
– število članov posameznega gospodinjstva v stavbi;
– površina poslovnih prostorov za pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost, če je to potrebno zaradi obračuna storitev;
– velikost in število posod ali zabojnikov oziroma delež na
skupni posodi ali zabojniku po posameznem uporabniku.
(3) Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu v
roku 8 dni od nastanka spremembe pisno sporočiti vsako spremembo podatkov, ki se vpisujejo v register.
(4) Podatki v registru uporabnikov se lahko spremenijo
na podlagi:
– pisnega sporočila uporabnika,
– ugotovitev izvajalca javne službe glede na uradni vir
podatkov iz centralnega registra prebivalstva (CRP) in glede
na ugotovljeno stanje pri posameznem povzročitelju,
– ugotovitev pristojnega ali prekrškovnega organa.
(5) Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v
registru uporabnikov na vlogo uporabnika oziroma ugotovitev iz
druge in tretje alineje 4.odstavka tega člena, potrdi uporabniku
vpis teh sprememb in uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje v roku 30
dni po vpisu spremembe v register uporabnikov.
34. člen
(javna obvestila)
(1) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov na območju, za katerega uredi zbiralnico ločenih
frakcij ali zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni center, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno
običajne načine obvestiti o:
– lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra;
– času obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij ali zbirnega
centra;
– ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo;
– načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij;
– načinu predvidene predelave ali oddajanja ločeno zbranih frakcij;
– drugih pogojih za prevzem ločenih frakcij.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje kuhinjskih
odpadkov na območju, za katerega uredi prevzemanje kuhinjskih odpadkov, z javnim naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine obvestiti o:
– območju in načinu prepuščanja kuhinjskih odpadkov;
– drugih pogojih za prepuščanje kuhinjskih odpadkov.
35. člen
(redno obveščanje)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan v sredstvih javnega
obveščanja in na druge krajevno običajne načine redno obveščati in na druge načine seznanjati uporabnike, da naj:
– izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij
in jih prepuščajo v rumenih/embalažnih vrečah, zbiralnicah
ločenih frakcij ali zbirnih centrih;
– izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in
jih oddajajo v zbiralnicah ali premičnih zbiralnicah nevarnih
frakcij;
– prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešani nevarni odpadki, kot
nevarne frakcije;
– hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo
za okolje, dokler jih ne prepustijo ali oddajo izvajalcu javne
službe;
– ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi komunalnimi odpadki tako, da jih ni možno izločati pri razvrščanju
komunalnih odpadkov v sortirnici;
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– prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge
ločene ali nevarne frakcije, za katere je zbiranje s predpisom
urejeno na poseben način, tako kot je predpisano;
– prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporablja v gospodinjstvih in vsebuje nevarne snovi, na prevzemnih
mestih ali v zbirnih centrih in
– razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da
posamezni kos vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni
pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz
kosovnih odpadkov.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje kuhinjskih
odpadkov v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno
običajne načine redno obveščati o:
– prepovedi mešanja kuhinjskih odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki, vključno z zelenim vrtnim odpadom;
– izločanju vseh kuhinjskih odpadkov iz komunalnih odpadkov in njihovem obveznem prepuščanju izvajalcu javne
službe kot ločeno zbrano frakcijo ali o možnosti lastne predelave v kompost v hišnih kompostnikih;
– varni in za okolje neškodljivi hrambi kuhinjskih odpadkov
pred prepustitvijo izvajalcu javne službe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
STORITEV JAVNE SLUŽBE
36. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja
storitev javne službe, ki je dostopna vsem uporabnikom na
območju občine po posameznih kategorijah uporabnikov;
– do uporabe skupne posode ali zabojnika za mešane
komunalne odpadke pod pogojem, da izvajalcu javne službe
predložijo soglasja vseh uporabnikov skupne posode;
– do uskladitve velikosti ali števila posod skladno z evidentiranim številom opravljenih prevzemov odpadkov, vendar
ne več kot enkrat letno.
(2) Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti
in/ali števila posod oziroma zabojnikov za odpadke na podlagi
zahteve uporabnika iz tretje alineje prejšnjega odstavka tega
člena pod pogojem, da:
– prostornina obstoječe posode ali zabojnika ni manjša od
prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov, določene
na podlagi pravilnika iz 9. člena tega odloka oziroma če število
posod ni manjše od števila posod, določenega na podlagi istega pravilnika in če
– ugotovi, da so se v obdobju zadnjih šestih mesecih komunalni odpadki prepuščali na prevzemnem mestu te stavbe
v zaprtih in ne popolnoma polnih posodah.
37. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo obveznost:
– pri ravnanju z odpadki upoštevati zakonske in podzakonske predpise, ki urejajo področje ravnanja z odpadki,
določbe tega odloka ter navodila izvajalca;
– obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo
na obračun cene storitev javne službe iz tega odloka na posebnem obrazcu najkasneje v 8 dneh po nastanku spremembe;
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati
skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe;
– redno plačevati storitve javne službe;
– zagotoviti, da so posode, zabojniki ali tipizirane vreče dan
prevzema nameščeni na prevzemnem mestu do 6. ure zjutraj;
– zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti;
– vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih;
– zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do
prevzemnega mesta.
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38. člen
(prepovedi)

(1) Imetnikom odpadkov je prepovedano:
– prepuščati odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno
zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom;
– mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati posamezne nevarne frakcije med
seboj;
– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje
kot mešani komunalni odpadek;
– prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo
kot mešani komunalni odpadek;
– sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov;
– nameščati posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta;
– odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih;
– prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso tipizirane vrečke (zelena, rumena) kot so določene v Tehničnem pravilniku
izvajalca;
– brskanje po posodah ali zabojnikih ter razmetavanje
odpadkov;
– pisati na posode ali zabojnike za ločene frakcije ter lepiti
plakate nanje.
(2) V posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
je prepovedano odložiti:
– nevarne frakcije,
– klavniške odpadke,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih
dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede
na vrsto odpadka,
– biološke odpadke.
(3) Prepovedano je opustiti uporabo storitev javne službe,
kopičenje odpadkov in odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki
zato niso namenjeni.
(4) Povzročitelj, ki odpadke kopiči ali jih odloži izven
mesta, ki je namenjeno zbiranju teh odpadkov, je dolžan na
svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov
skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi o ravnanju z
odpadki.
(5) Če povzročitelj iz četrtega odstavka tega člena ne
zagotovi predelave ali odstranitve odpadkov, to na njegove
stroške izvede izvajalec javne službe.
(6) Če povzročitelja iz četrtega odstavka tega člena ni
mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev odpadkov
izvajalec na stroške lastnika zemljišča.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
39. člen
(viri financiranja storitev javne službe)
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe po veljavnih
cenah storitev javne službe (smetarina);
– sredstva od prodaje ločenih frakcij, sposobnih za predelavo;
– drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali
zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem predpisu.
40. člen
(viri financiranja javne infrastrukture)
Viri financiranja infrastrukture so sredstva:
– iz proračuna občine;
– iz sredstev razvojnih skladov;
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– iz dotacij, donacij in subvencij;
– iz taks in drugih virov, določenih s predpisom lokalne
skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem
predpisu.
41. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cene storitev javne službe mora izvajalec javne službe
oblikovati v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki
urejajo oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja ter v skladu s Tarifnim pravilnikom. Ceno
storitev potrdi občinski svet občine.
(2) Cena se oblikuje kalkulativno za letno ali dveletno
proračunsko obdobje na osnovi upoštevanja vseh upravičenih
stroškov, vključno z normalnim tržnim donosom na sredstva
izvajalca javne službe, zmanjšanih za prihodke:
– od prodaje ločenih frakcij, sposobnih za predelavo;
– iz dotacij, donacij in subvencij za opravljanje storitev
javne službe;
– iz proračuna občine.
(3) Stroške storitev obdelave komunalnih odpadkov in
odlaganja preostanka komunalnih odpadkov izvajalec javne
službe prevzame v kalkulacijo na osnovi cen izvajalcev teh
storitev, kolikor teh storitev skladno z 28. členom tega odloka
ne izvaja sam.
(4) Cene storitev izvajalca javne službe med uporabniki ali
skupinami uporabnikov za istovrstne storitve ne smejo biti diferencirane, razen če ti dokazljivo povzročajo različne stroške.
Stroški dostopa do storitve ne smejo biti razlog diferenciacije.
(5) Podrobneje se določi način oblikovanja cen za obračun storitev javne službe s Tarifnim pravilnikom, ki ga sprejme
občinski svet na predlog župana.
42. člen
(obračun storitev javne službe)
(1) Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki. Obveznost plačila stroškov za ravnanje z odpadki nastane z dnem,
ko začne izvajalec opravljati dejavnost na območju občine ali
se povzročitelji vselijo v stanovanje, pričnejo uporabljati poslovne prostore ali stavbo, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev.
(2) Uporabniki storitev javne službe so dolžni izvajalcu
plačevati stroške izvajanja storitev po ceni, ki se oblikuje v
skladu z določili veljavnih predpisov o oblikovanju cen storitev
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(3) Vsaka pravna oseba, ki opravlja gospodarsko ali drugo
dejavnost na območju občine je dolžna pred začetkom opravljanja dejavnosti prijaviti izvajalcu javne službe datum začetka
izvajanja dejavnosti in skleniti z izvajalcem pogodbo o ravnanju
z odpadki.
(4) Pravne osebe, katerih dejavnost je takšna, da generirajo samo komunalnim odpadkom podobne odpadke, zbirajo
te odpadke v tipskih zabojnikih. Podlago za izračun storitev
ravnanja z njihovimi odpadki predstavlja volumen izpraznjenih
posod za odpadke. Najmanjši skupni volumen posode za odpadke je 120 litrov, ki se odvaža skladno z letnim razporedom
odvoza, ki ga sprejme izvajalec javne službe.
(5) Osnova za obračun storitev iz stanovanjskih prostorov in poslovnih prostorov je volumen odpadka in pogostost
odvoza. Potreben volumen posode določita skupaj izvajalec in
povzročitelj odpadkov. Volumen posode je odvisen od števila
oseb v gospodinjstvu, velikosti poslovne površine, vrste poslovne dejavnosti, količine odpadkov ter uspešnosti ločevanja
na izvoru.
(6) Za individualno postavitev posod pri fizičnih osebah
– gospodinjstvih je najmanjši skupni volumen posode za odpadke 120 litrov. V primeru ko več povzročiteljev uporablja isto
posodo, se za razdelitev stroškov med povzročitelji uporablja
kvadratura poslovnih ali proizvodnih površin ali število povzročiteljev. Za poslovne in proizvodne površine se štejejo vsi pokriti
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in nepokriti prostori, ki služijo za izvajanje poslovne oziroma
proizvodne dejavnosti. V primeru, da so povzročitelji gospodinjstva, ki uporabljajo isto posode za odpadke, se za razdelitev
stroškov uporablja število članov gospodinjstva.
(7) Povzročitelja komunalnih odpadkov je izjemoma možno oprostiti plačila stroškov ravnanja z odpadki na prošnjo
povzročitelja iz socialnih razlogov. O oprostitvi plačila stroškov
iz prvega odstavka tega člena odloča pristojni organ občine na
podlagi predložene odločbe o denarno socialno pomoči po zakonu, ki ureja socialno varnost. Stroški ravnanja s komunalnimi
odpadki se v tem primeru poravnajo iz proračuna občine.
(8) Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah,
ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe, pisno obvestiti izvajalca, najkasneje v roku 8 dni po nastali spremembi.
Ta sprememba se pri obračunu upošteva s prvim naslednjim
mesecem. V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne
posreduje podatkov za obračun teh storitev ali v prijavi navede
napačne podatke, izvajalec uporabi uradne podatke o številu
prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi oziroma podatke o
velikosti, število posod in številu oseb v gospodinjstvu.
VII. VRSTE OBJEKTOV IN OPREME ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE
43. člen
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti občine)
Gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena, ki je
potrebna za izvajanje javne službe, v lasti občine je:
– zemljišča in objekti zbiralnic;
– zemljišča in objekti zbirnih centrov;
– zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih površinah;
– zemljišča in objekti za obdelavo odpadkov.
44. člen
(oprema izvajalca javne službe)
Oprema, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti
izvajalca je:
– vozila za prevoz vseh vrst odpadkov;
– delovni stroji;
– premične zbiralnice nevarnih frakcij;
– posode in zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v
zbiralnicah;
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov;
– vozila in naprave za pranje in vzdrževanje posod in
zabojnikov.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
45. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
pristojni občinski inšpekcijski organ.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne
službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
46. člen
(prekrški izvajalca javne službe)
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
javne službe, če:
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– ne zagotovi izvajanje javne službe po vrsti in obsegu
storitev, kot je to določeno v 10. do 31. členu tega odloka;
– ne vodi prevzemnih mest na način, kot je to določeno v
33. členu tega odloka;
– ne obvešča uporabnikov na način, kot je to določeno v
34. in 35. členu tega odloka;
– pri zaračunavanju opravljenih storitev javne službe ne
upošteva cen storitev, ki jih določi občinski svet skladno z
41. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
47. člen
(prekrški uporabnikov)
(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja svojo dejavnost, če:
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi
statusa uporabnika (tretji odstavek 11. člena);
– v posodo za zbiranje bioloških odpadkov odlaga nepravilno ločene odpadke, ki jih ni mogoče predati v končno oskrbo
(šesti odstavek 14. člena);
– na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje
posode ali zabojnika (tretji odstavek 20. člena);
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe
do prevzemnega mesta (osma alineja 37. člena);
– krši prepovedi iz prvega odstavka 38. člena tega odloka;
– v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
odlaga odpadke, ki jih je vanjo prepovedano odložiti (drugi odstavek 38. člena);
– opusti uporabo storitev javne službe, kopiči odpadke ali
jih odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki za to niso namenjena
(tretji odstavek 38. člena);
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega
mesta po prevzemu odpadkov (tretji odstavek 21. člena);
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako,
da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaženje okolice
(prvi odstavek 22. člena);
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o spremembah,
ki vplivajo na obračun storitev javne službe (osmi odstavek
42. člena).
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz tretjega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
48. člen
(prekrški uporabnikov – fizične osebe)
Z globo 400 evrov se za prekršek kaznuje uporabnik –
fizična oseba, če:
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi
statusa uporabnika (tretji odstavek 11. člena);
– v posodo za zbiranje bioloških odpadkov odlaga nepravilno ločene odpadke, ki jih ni mogoče predati v končno oskrbo
(šesti odstavek 14. člena);
– na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje
posode ali zabojnika (tretji odstavek 20. člena);
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe
do prevzemnega mesta (osma alineja 37. člena);
– krši prepovedi iz prvega odstavka 38. člena tega odloka;
– v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
odlaga odpadke,ki jih je vanjo prepovedano odložiti (drugi
odstavek 38. člena);
– opusti uporabo storitev javne službe, kopiči odpadke ali
jih odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki za to niso namenjena
(tretji odstavek 38. člena);
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega
mesta po prevzemu odpadkov (tretji odstavek 21. člena);
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– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako,
da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaženje okolice
(prvi odstavek 22. člena);
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o spremembah,
ki vplivajo na obračun storitev javne službe (osmi odstavek
42. člena).
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Pomoč družini na domu, ki se izvaja v obliki socialne oskrbe na domu, je namenjena upravičencem, ki imajo
zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem
bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti
ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take
oskrbe in nege ne zmorejo ali nimajo možnosti zanju. Gre
za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s
katerim se upravičencem za določen čas nadomesti potreba
po institucionalnem varstvu.

(vzpostavitev ločenega zbiranja kuhinjskih odpadkov)
Izvajalec javne službe mora zagotoviti ločeno zbiranje in
prevzemanje kuhinjskih odpadkov pri povzročiteljih kuhinjskih
odpadkov na zemljepisno zaokroženih območjih poselitve z več
kot 2.000 prebivalci in z gostoto poselitve več kot 20 prebivalcev na 1 ha najpozneje do 31. decembra 2009 ter na območjih
poselitve z več kot 2.000 prebivalci in z gostoto poselitve več
kot 10 prebivalcev na 1 ha najpozneje do 31. decembra 2010.
50. člen
Tehnični pravilnik iz 9. člena tega odloka pripravi izvajalec najkasneje v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega
odloka.
51. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bistrica
ob Sotli (Uradni list RS, št. 64/08).
52. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-21-02
Bistrica ob Sotli, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

4386.

Odlok o izvajanju socialnovarstvene storitve
Pomoč družini na domu na območju Občine
Bistrica ob Sotli

Na podlagi drugega odstavka 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr.,
41/07 popr.) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob
Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica
ob Sotli na 21. redni seji dne 26. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu na območju
Občine Bistrica ob Sotli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način in obliko izvajanja socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu, upravičence do socialne
oskrbe, obseg in vrste storitev ter merila za določitev cene
storitev ter oprostitve plačil.

II. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
3. člen
Javno službo za storitev Pomoč družini na domu lahko
izvajajo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po
Zakonu o socialnem varstvu in Pravilniku o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev.
Pomoč družini na domu v skladu s predpisi Zakona
o socialnem varstvu organizira in izvaja izvajalec, ki mu je
bila podeljena koncesija za opravljanje javne službe Pomoč
družini na domu.
Pomoč družini na domu lahko na podlagi ponudbe pod
enakimi razpisnimi pogoji za podelitev koncesije in na podlagi
neposredne pogodbe o izvajanju izvaja tudi javni zavod, ki je
registriran za izvajanje te storitve.
4. člen
Občinski svet s koncesijskim aktom določi vrsto in obseg storitev, za katere se objavi javni razpis za podelitev
koncesije.
Koncesija se podeli na javnem razpisu.
Koncesijo za opravljanje javne službe Pomoč družini na
domu podeli na podlagi zakonodaje s področja socialnega
varstva in predloga komisije občinska uprava. Občina sklene z
izbranim izvajalcem storitve Pomoč družini na domu ustrezno
koncesijsko pogodbo, s katero se določijo pogoji, vsebina,
način in obseg izvajanja storitve ter medsebojne obveznosti
in pravice.
III. UPRAVIČENCI
5. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki
imajo stalno prebivališče na območju Občine Bistrica ob Sotli,
ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z
občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo
duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem
bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno
institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov,
ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja
in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na
domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do
tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči
druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali
težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v
organizirane oblike varstva.
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IV. OBSEG IN VRSTA STORITVE

VI. OPROSTITVE PLAČILA

6. člen
Postopek za uveljavljanje pravice do storitev na domu
se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega
zastopnika. Center za socialno delo lahko začne postopek
po uradni dolžnosti, če izve za okoliščine, iz katerih izhaja
utemeljen razlog, zaradi katerega je potrebno določeni osebi
nuditi storitev.
Storitev Pomoč družini na domu obsega v skladu s
Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev dva dela:
Prvi del storitve predstavlja ugotavljanje upravičenosti
do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju,
plačilu in načinu opravljanja storitve in traja povprečno 8 ur.
Drugi del zajema neposredno izvajanje storitve na
domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu in traja do 4 ure dnevno oziroma do 20 ur
tedensko.
Obseg, cena in vrsta storitve se določita s pisnim
dogovorom med upravičencem ali njegovim zakonitim zastopnikom in izvajalcem javne službe, ki se obnavlja vsake
tri mesece.

10. člen
Upravičenci, ki niso plačilno sposobni, lahko vložijo pri
Centru za socialno delo Šmarje pri Jelšah zahtevo za delno ali
celotno oprostitev plačila storitve.
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitve in o spremembah okoliščin, ki vplivajo na višino oprostitve plačila, odloči
center v skladu s predpisi, ki določajo merila za določanje
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

7. člen
Socialna oskrba družini na domu se prilagodi potrebam
posameznega upravičenca in obsega:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanja enega
pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje
bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in
osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo:
pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje
in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s
sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih
obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
V. DOLOČANJE CENE IN PLAČILA STORITVE
8. člen
Cena storitve socialne oskrbe na domu se oblikuje na
način, ki ga določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev in jo predlaga izvajalec storitve.
K ceni ali revalorizaciji cene storitve si mora izvajalec
pridobiti soglasje občinskega sveta pred začetkom opravljanja storitve.
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe
na domu. Storitve se zaračunava po dejansko opravljenih
efektivnih urah.
Uskladitev cen se glede na letne rasti elementov na
podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev opravi enkrat letno, praviloma v februarju.
9. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati stroške izvajanja storitve v višini veljavne cene storitve,
zmanjšane za subvencijo občine, ki v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev znaša najmanj 50% celotnih stroškov storitve. Občinski svet lahko
s sklepom določi višji odstotek subvencije k ceni storitve.
Zavezanci za plačilo so poleg upravičenca fizične osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost in
druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe
za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov ali pravni
posel.

11. člen
V celoti so oproščeni plačila storitve prejemniki trajne
denarne socialne pomoči in prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb.
Plačila storitve je v celoti oproščen tudi vsak upravičenec
in zavezanec, ki:
– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima dohodkov ali če njegov ugotovljeni dohodek ne
dosega meje socialne varnosti in
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge osebe.
12. člen
Če je upravičenec, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve
lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o oprostitvi plačila prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v
korist občine, pod pogojem, da gre za nepremičnino, na kateri
upravičenec nima prijavljenega stalnega prebivališča.
VII. DOKUMENTACIJA
13. člen
Izvajalec javne službe je dolžan voditi osnovno dokumentacijo: osebni karton upravičenca, ki obsega evidence o osebnih podatkih upravičenca, vzpostavljene in vodene v skladu z
določili zakona o socialnem varstvu, evidence dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih
storitev ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve.
Občina ima pravico vpogleda v vso dokumentacijo iz
prejšnjega odstavka.
Izvajalec je dolžan občini na njeno zahtevo posredovati vse
podatke potrebne za spremljanje stanja izvajanja javne službe
pomoči družini na domu in za načrtovanja njenega razvoja.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem storitve vrši občinska uprava.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-21-04
Bistrica ob Sotli, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

4387.

Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica
ob Sotli

Na podlagi Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. 63/09), 41. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 64/08)
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ter 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS,
št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 20. redni
seji dne 24. 9. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Bistrica ob Sotli
I. PREDMET TARIFNEGA SISTEMA
1. člen
Tarifni sistem za obračun javne službe storitev ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli določa način
oblikovanja postavk tarifnega sistema in način obračunavanja
storitev za:
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– predelavo komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranjevanju,
ob uporabi posod prostornine od 0,12 m3 do 8 m3.
2. člen
Cene storitev predelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranjevanju oblikuje koncesionar podjetje Simbio d.o.o. kot izvajalec
te službe in jih zaračunava javnemu podjetju OKP Rogaška
Slatina d.o.o.
Tarifni sistem opredeljuje način prerazporeditve in obračunavanja stroškov predelave komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranjevanju
uporabnikom storitev na območju Občine Bistrica ob Sotli.
3. člen
Cena storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
je sestavljena iz:
– cene zbiranja in prevoza bioloških odpadkov,
– cene zbiranja in prevoza mešanih komunalnih odpadkov, ki vključuje tudi zbiranje in prevoz ločeno zbranih odpadkov (razen bioloških),
– ceno obdelave mešanih komunalnih odpadkov na zbirnem centru in v mali kompostarni,
– ceno prevoza ostankov komunalnih odpadkov po obdelavi na regijsko odlagališče.
Vsi navedeni elementi cene se v kalkulacije cene in na
računu prikazujejo ločeno.
Vsaka zgoraj navedena cena je sestavljena iz stroškov
javne infrastrukture ter stroškov izvajanja storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki se na računu prikazujejo ločeno.
Vsebina stroškov iz prejšnjega odstavka je določena z
republiškim predpisom.
Višina cene storitev se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen.
4. člen
Cena storitev predelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranjevanju, ki jo javnemu podjetju zaračunava izvajalec te službe,
vključuje:
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih,
– odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov,
– finančno jamstvo za zaprtje odlagališča in izvajanje
ukrepov po zaprtju odlagališča,
– stroške upravičenih bonitet ali odškodnin do 10% cene
odlaganja, če to določa zakon ali drug predpis.
Izvajalec javne službe odlaganja komunalnih odpadkov
obračunava tudi strošek okoljske dajatve.
Vsi navedeni elementi cene (razen stroška upravičenih
bonitet) in strošek okoljske dajatve se na računu prikazujejo
ločeno.

Uradni list Republike Slovenije
Vsaka zgoraj navedena cena je sestavljena iz stroškov
javne infrastrukture ter stroškov izvajanja storitev zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov, ki se na računu prikazujejo
ločeno.
Vsebina stroškov iz prejšnjega odstavka je določena z
republiškim predpisom.
II. OBSEG RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
5. člen
Zbiranje in prevoz odpadkov (v nadaljevanju: prevoz)
obsega:
– zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov iz
gospodinjstev,
– zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev, z ekoloških otokov in iz zbirnih centrov na zbirni center
Tuncovec,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov,
– delovanje zbirnih centrov,
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obveznih
gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
– obdelavo biološko razgradljivih odpadkov v skladu
s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki,
– obdelavo drugih frakcij komunalnih odpadkov, če obdelava posamezne frakcije ni določena z drugimi predpisi,
– prevoz ostankov komunalnih odpadkov po obdelavi na
regijsko odlagališče,
– prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
– sledljivost volumna preostanka odpadkov s sodobnim
računalniškim sistemom,
– analitično obdelavo podatkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov.
V obseg ravnanja z odpadki sodi tudi strošek odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
z vključeno okoljsko dajatvijo, ki jo javnemu podjetju zaračuna
izvajalec te službe.
Cena storitve obdelave in odlaganja ostanka komunalnih
odpadkov v EUR/m³ se izračuna na podlagi predvidenega
letnega stroška te storitve v letnem poslovnem načrtu javnega
podjetja in količine kubičnih metrov, na katere se razporedijo
ti stroški.
III. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA, ZA KATERE
SE NE IZVAJA JAVNA SLUŽBA LOČENEGA ZBIRANJA
IN ODVOZA BIOLOŠKIH ODPADKOV
6. člen
Obračun storitve ravnanja z odpadki za gospodinjstva,
izražen v EUR/m3, se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– lastne cene zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
– cene odlaganja ostankov komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranjevanju z okoljsko dajatvijo,
– minimalne količine mešanih komunalnih odpadkov na
osebo na mesec, ki znaša na podlagi tega pravilnika 0,06 m³.
Izvajalec ima pravico vpogleda v razpoložljive evidence
o številu prebivalcev na posameznem naslovu kot je centralni
register prebivalstva. Izvajalec po potrebi obnavlja podatke o
številu prebivalcev na posameznem naslovu.
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Pooblaščeni delavec izvajalca lahko kontrolira dejanski
volumen odloženega ostanka komunalnih odpadkov in v primeru ponavljajočih se povečanih količin odredi plačilo dejanskega
volumna.
Dejansko količino povzročenih odpadkov na osebo ugotavlja izvajalec javne službe v skladu z veljavnim Odlokom o
ravnanju z odpadki v Občini Bistrica ob Sotli.
Cena ravnanja z odpadki za posamezno osebo (Cos) na
mesec je produkt povzročene količine odpadkov ene osebe
Q= L/(os/m) in cene (C) ravnanja z odpadki:
Cos = Q x C
Mesečni obračun storitev ravnanja z odpadki za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:
Zo = Cos x Šos
Zo
– znesek za ravnanje z odpadki, ki ga gospodinjstvo
plača v EUR na mesec
Cos
– mesečna cena na osebo, izražena v m3 v Občini
Bistrica ob Sotli
Šos
– število oseb v gospodinjstvu.
Navedena formula velja za območja individualne stovanjske pozidave, kjer se izvaja odvoz mešanih komunalnih
odpadkov dvakrat mesečno.
Za večstanovanjske objekte, za katere se odvoz mešanih
komunalnih odpadkov izvaja štirikrat mesečno, se Zo poveča
s faktorjem:
Za 4 odvoze mešanih komunalnih odpadkov na mesec
K = 2,0.
Cena ravnanja z odpadki je na računu razčlenjena v
skladu s 3. in 4. členom tega pravilnika oziroma z veljavnimi
republiškimi predpisi.
7. člen
Za gospodinjstva, ki odlagajo odpadke v tipiziranih vrečkah na skupno odjemno mesto zaradi nemožnosti individualnega odvoza se cena zbiranja in prevoza ter obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov po
predelavi ali odstranjevanju s ceno okoljske dajatve izračunava
tako, da se kot minimalni volumen obračuna 0,054 m³ na osebo
na mesec.
8. člen
Za posamezno stavbo, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev, se za zaračunavanje stroškov, ki nastajajo ne glede na
količino prepuščenih odpadkov, upošteva 0,08 m3 odpadkov
mesečno.
9. člen
V primeru občasnih povečanih količin mešanih odpadkov,
lahko uporabnik pri izvajalcu nabavi dodatne namenske zelene
120 l vreče z logotipom izvajalca, ki jo nastavi ob zabojnik.
Cena zelene vreče za mešane odpadke z logotipom izvajalca vsebuje vse stroške storitve ravnanja z odpadki.
IV. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA, ZA KATERA SE IZVAJA
STORITEV LOČENEGA ZBIRANJA IN ODVOZA BIOLOŠKIH
ODPADKOV V OKVIRU JAVNE SLUŽBE
10. člen
Obračun storitve zbiranja in odvoza bioloških odpadkov
za gospodinjstva, izražen v EUR/m³, se opravi na podlagi
naslednjih postavk:
– minimalne količine mešanih komunalnih odpadkov
na osebo na mesec, ki znaša na podlagi tega pravilnika
0,036 m³/osebo/mesec,
– minimalne količine biorazgradljivih odpadkov na osebo
na mesec, ki znaša na podlagi tega pravilnika letno povprečno
0,024 m³/osebo/mesec.
Za izračun minimalne količine biorazgradljivih odpadkov
se upošteva razmerje med biološkimi in mešanimi komunalnimi
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odpadki 40 : 60, kar pomeni, da je osnova za obračun bioloških odpadkov 0,024 m³ na osebo na mesec in za mešane
komunalne odpadke 0,036 m³ na osebo na mesec. Razmerje
je določeno na podlagi podatkov sejalnih analiz.
Naveden način obračuna vključuje en odvoz mešanih
komunalmih odpadkov na mesec in štiri odvoze bioloških odadkov na mesec.
Za uporabnike v večstanovanjskih objektih se odvoz mešanih komunalnih odpadkov izvaja dvakrat na mesec, odvoz
bioloških odpadkov pa štirikrat. Minimalni volumen mešanih
komunalnih odpadkov na osebo na mesec se zato poveča s
faktorjem 2.
V. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI, KI NE NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH
11. člen
Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ne
nastajajo v gospodinjstvih, se izvaja na podlagi medsebojne
pogodbe med izvajalcem in povzročiteljem.
Osnova za obračun je volumen in število posod, število
odvozov in lastna cena za posodo za mešane komunalne
odpadke.
Če se dejavnost opravlja v objektu, kjer se nahaja tudi gospodinjstvo, se v pogodbi določi tudi delitev izračunane količine
odpadkov, na del, ki pripada gospodinjstvu in del, ki pripada
pravni osebi ali drugemu pravnemu subjektu, v primeru, ko se
uporablja skupen zabojnik za odlaganje komunalnih odpadkov.
V tem primeru je minimalna velikost posode, ki se obračuna za
odpadke, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti 0,12 m3 mesečno
z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec, za odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu pa minimalna količina na osebo na mesec določena v
6. oziroma 10. členu tega pravilnika.
12. člen
Obračun storitev ravnanja z odpadki se opravi glede na
dejansko posodo oziroma najmanj za 0,12 m3 mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki
ga določi izvajalec javne službe.
Če več povzročiteljev odlaga odpadke v skupno posodo,
se sorazmerno oziroma po dogovoru volumen (litri) razdeli med
posamezne povzročitelje, vendar je v tem primeru najmanjša
velikost posode, ki se povzročitelju obračuna 0,12 m3 mesečno
z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec.
Za počitniške kapacitete, ki se oddajajo v najem, se obračunava storitev ravnanja z odpadki za 0,48 m3 mesečno na
posamezno počitniško enoto (stanovanje, apartman ipd.).
Za uporabo zabojnikov za potrebe kulturnih, športnih in
drugih javnih prireditev se obračun odvoza odpadkov določa po
številu in velikosti izpraznjenih zabojnikov za odpadke.
13. člen
Na podlagi oblikovanih postavk tarifnega sistema izvajalec javne službe predlaga višine tarifnih postavk. Sklep o
višini tarifnih postavk sprejme Občinski svet Občine Bistrica
ob Sotli.
VI. NADZOR
14. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega pravilnika opravljajo
pristojne nadzorne službe v okviru svojega delovnega področja
in zakonskih pooblastil, ki lahko pri opravljanju nadzora izdajajo
odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti
izvrševanje določb odloka.
Sankcije za kršitelje pravilnika so navedene v Odloku o
ravnanju z odpadki v Občini Bistrica ob Sotli.

Stran

13470 /

Št.

100 / 8. 12. 2009

Izvajalec storitve bo po predhodnem nadzoru in v skladu
s tem pravilnikom uporabniku storitve zaračunal trikratno ceno
dejanskega volumna zabojnika za mešane komunalne odpadke in stroške presortiranja po m³ po veljavnem ceniku izvajalca
javne službe v primeru, ko odpadki ne bodo ustrezno ločeni.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Obračun storitve zbiranja in odvoza za biorazgradljive
odpadke se prične izvajati z izvajanjem storitve.

Uradni list Republike Slovenije
V primeru uveljavljanja rezervacij iz prejšnjega odstavka
tega člena znaša plačilo staršev, po upoštevanju odštetega
ustreznega deleža neporabljenih živil, 50% od njihovega plačila, določenega v skladu z II. členom tega pravilnika.«
IV.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-21-05
Bistrica ob Sotli, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja z odpadki v Občini Bistrica ob
Sotli (Uradni list RS, št. 64/08).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene oblikovane na podlagi
tega pravilnika se pričnejo uporabljati po pridobitvi predhodnega soglasja pristojnega ministrstva, v skladu z republiškim
predpisom oblikovanja cen komunalnih storitev.
Št. 032-0001/2009-20-23
Bistrica ob Sotli, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

4388.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o znižanju
plačil staršev za cene programov predšolske
vzgoje

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob
Sotli na 21. redni seji dne 26. 11. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o znižanju plačil
staršev za cene programov predšolske vzgoje
I.
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o znižanju plačil
staršev za cene programov predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št. 116/08).
II.
Spremeni se drugi odstavek III. člena pravilnika tako, da
se glasi:
»V primeru uveljavljanja rezervacij iz prejšnjega odstavka
tega člena znaša plačilo staršev, po upoštevanju odštetega
ustreznega deleža neporabljenih živil, 50% od njihovega plačila, določenega v skladu z II. členom tega pravilnika. Vrtec je
dolžan starše obvestiti o višini plačila staršev.«.
III.
Spremeni se IV. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Starši pa lahko izven termina, določenega v prejšnjem
členu tega pravilnika, uveljavljajo rezervacijo zaradi odsotnosti
otroka v primeru opravičene bolniške odsotnosti otroka, ki traja
več kot tri tedne. Starši opravičeno odsotnost otroka dokazujejo
z originalnim zdravniškim opravičilom. V tem primeru se prvi
dan odsotnosti otroka računa od prvega delovnega dne odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, katero starši vrtcu javijo
najkasneje do 8. ure in se zaključi zadnji dan delovnega dne
odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni.

4389.

Sklep o spremembi Sklepa o uskladitvi
vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Bistrica ob Sotli za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09)
22. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 125/03, 53/04) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine
Bistrica ob Sotli na 26. redni seji dne 26. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o uskladitvi vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2010
I.
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli
v letu 2010 znaša 0,0006 EUR.
II.
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja
2010 dalje.
III.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2009.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-21-06
Bistrica ob Sotli, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

BRASLOVČE
4390.

Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto
2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 –

Uradni list Republike Slovenije
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ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet
Občine Braslovče na 23. redni seji dne 2. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Braslovče za leto 2010

73

74

1. SPLOŠNA DOLOČBA

S tem odlokom se za Občino Braslovče za leto 2010
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

71

72

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

292.310

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

1.025.390

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

41

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.619.334

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

3.047.424

700 Davki na dohodek in dobiček

2.718.564

703 Davki na premoženje

175.610

704 Domači davki na blago in storitve

153.250
0

657.450

409 Rezerve

60.500
1.294.520
1.735

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

894.630

412 Transferi neprofitnim org.
in ustanovam

133.345

413 Drugi tekoči domači transferi

264.810

414 Tekoči transferi v tujino

43

34.890
63.500

410 Subvencije

42

209.050

403 Plačila domačih obresti
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)

Proračun
leta 2010

4.361.644

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

542.310

402 Izdatki za blago in storitve

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

40

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

706 Drugi davki

0

250.000

v eurih

70

0

731 Prejete donacije iz tujine

4.596.309

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

I.

730 Prejete donacije iz domačih virov

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2. člen

A.

0

II.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Skupina/Podskupin Kontov/Besedilo

13471

PREJETE DONACIJE (730+731)

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Stran

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

1. člen
(vsebina odloka)
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0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.372.089

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1.372.089

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

904.310

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski upor.

383.810

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

520.500

571.910

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
I.-II.

97.410

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

–234.665

711 Takse in pristojbine

2.000

712 Denarne kazni

7.000

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

6.800

750 Prejeta vračila danih posojil

0

714 Drugi nedavčni prihodki

458.700

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

200.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

114.000

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

86.000

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

348

348
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Uradni list Republike Slovenije
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in o njegovi realizaciji.

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah j.p.
VI.

C.

6. člen

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

348

RAČUN FINANCIRANJA

50

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

500 Domače zadolževanje

250.000
250.000

550 Odplačila domačega dolga

104.009

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)

–88.326

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

145.991

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

234.665

IX.

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo (ocena)

88.500

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkpodkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
požarna taksa, prispevek za priključitev na javni vodovodni
sistem, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem
in druge predpisane namenske dajatve.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov in izdatkov poveča obseg proračuna.
Pravice porabe sredstev, ki so izkazane na proračunskih
postavkah za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan do
višine 40%.

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere ne sme presegat 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov uveljavljenega
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZFJ.
V proračunsko rezervo občine se v letu 2010 izloči
50.000,00 EUR, oziroma največ do 1,5% prejemkov proračuna. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZFJ župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno
proračunsko rezervacijo v višini 10.500,00 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni
bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 300,00 EUR.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do
višine 250.000,00 EUR.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni Občine Braslovče (javni zavodi, javna podjetja in javni skladi, katerih
ustanoviteljica je občina), se v letu 2010 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Braslovče v letu 2010 ne bo izdajala
poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Braslovče v
letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410/01/09
Braslovče, dne 2. decembra 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

4391.

Št.

4392.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Braslovče v letu 2010 znaša 0,000367 € mesečno, oziroma 0,00440 € letno.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 1. 1. 2010 dalje do določitve nove vrednosti
točke.
Št. 422/02/2009
Braslovče, dne 2. decembra 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

Stran

13473

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Braslovče

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08
in 79/09) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 2. 12.
2009 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Braslovče
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 uporabne stanovanjske
površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega
zemljišča, znaša na dan 31. 12. 2009 na območju Občine
Braslovče 1.126,03 €/m2.
2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 1 odstotek
od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine.
3. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno
zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z indeksom rasti
cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki
ga mesečno izračunava in objavlja Združenje za gradbeništvo
in IGM Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 422/01/09
Braslovče, dne 2. decembra 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08
in 79/09) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 2. 12.
2009 sprejel

100 / 8. 12. 2009 /

BREŽICE
4393.

Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice
v obdobju januar–marec 2010

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 –
ZJPZ, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) in 128. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09) je
župan Občine Brežice dne 3. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Brežice
v obdobju januar–marec 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

Stran

13474 /

Št.

100 / 8. 12. 2009
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2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom
o proračunu Občine Brežice za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 121/08; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto

I.

70

430 Investicijski transferi
III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

DAVČNI PRIHODKI

3.387.200,50

700 Davki na dohodek in dobiček

3.085.044,00

NEDAVČNI PRIHODKI

247.137,85

6.469,73

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

1.768,18

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

31.150,89

440 Dana posojila

31.150,89

13.502,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

C.

RAČUN FINANCIRANJA

1.015,77

12.486,23

731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI

100.000,00

50

100.000,00

1.075.392,43

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.278.975,92

40

TEKOČI ODHODKI

1.474.804,77

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

297.763,69
48.084,61
1.109.847,42
19.109,05

409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

1.679.756,88

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

100.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

100.000,00

55

ODPLAČILA DOLGA

100.000,00

550 Odplačila domačega dolga

100.000,00

1.075.392,43

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

–31.150,89

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

31.150,89

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

316.018,71

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)

28.635,99
1.623,56

KAPITALSKI PRIHODKI

752 Kupnine iz naslova privatizacije

354.516,17

712 Denarne kazni

–1.448.364,82

V.

55.018,65

711 Takse in pristojbine

714 Drugi nedavčni prihodki

41

3.124.414,27

INVESTICIJSKI TRANSFERI

3.741.716,67

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

74

3.124.414,27

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

706 Drugi davki

73

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.830.611,10

704 Domači davki na blago in storitve

72

543.503,39

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

703 Davki na premoženje

71

43

v EUR
Proračun
januar marec
2010

124.278,92

413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

1.011.974,57

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

1.479.515,71

1.448.364,82

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

1.479.515,71

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Uradni list Republike Slovenije
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Št.

100 / 8. 12. 2009 /

Stran

13475

65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 20. redni
seji dne 19. 11. 2009 sprejel naslednji

SKLEP

5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v plan proračuna tekočega leta.

I.
Na nepremičnini parc. št. 338, k.o. Bedenj, se ukine status
javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, matična številka: 5880254.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 100.000 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic
dolga v tekočem proračunskem letu.

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z
dnem objave v Uradnem listu Republika Slovenije.

4. KONČNA DOLOČBA

Št. 478-80/2009
Črnomelj, dne 20. novembra 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010
dalje.
Št. 410-20/2009
Brežice, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

ČRNOMELJ
4394.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1,
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 126/07), 16. in 94. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05,
65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 20. redni
seji dne 19. 11. 2009 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Na nepremičninah parc. št. 4809/2, pot v izmeri 143 m2,
parc. št. 4809/3, pot v izmeri 108 m2 in parc. št. 4816/3, pot v
izmeri 85 m2, vse k.o. Mavrlen, se ukine status javnega dobra in
postanejo last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,
matična številka: 5880254.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-19/2006
Črnomelj, dne 20. novembra 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

4395.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1,
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 126/07), 16. in 94. člena
Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, 35/03 – UPB, 106/05,

LJUBLJANA
4396.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev
in direktorjev v plačne razrede

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7, 17/08, 58/08, 69/08
– ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08, 120/08 Odl. US, 20/09 –
ZZZPF, 48/09 in 91/09), 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06,
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08,
123/08, 21/09, 61/09 in 91/09) ter 51. in 89. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) izdaja
župan Mestne občine Ljubljana

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev
in direktorjev v plačne razrede
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 11/06, 28/06, 65/06,
87/06, 84/08 in 91/09) se v 2. členu pri poglavju »I. Dejavnost
vzgoja, izobraževanje in šport« pri šifri in nazivu proračunskega
uporabnika »63711, Vrtec Pedenjped« pri plačnem razredu
številka »46« nadomesti s številko »48« in pri poglavju »III.
Dejavnost: kultura« pri šifri in nazivu proračunskega uporabnika
»38520, Kinodvor« pri plačnem razredu številka »42« nadomesti s številko »47«.
2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
po pridobitvi soglasja pristojnega ministra iz 2. člena Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne
razrede in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 100-460/2008-7
Ljubljana, dne 30. novembra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Stran
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Št.

100 / 8. 12. 2009
LJUTOMER

4397.

Sklep št. 468 o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09) in 8. in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer
št. 11/09) je Občinski svet Občine Ljutomer na 23. redni seji
1. 12. 2009 sprejel

S K L E P št. 468
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v javnem dobru,
ki so označene s:
– parc. št. 1863, cesta v izmeri 6400 m2, vlož. št. 836 k.o.
Moravci,
– parc. št. 643/1, pot v izmeri 1820 m2, vlož. št. 455 k.o.
Radomerje,
– parc. št. 643/2, cesta v izmeri 2567m2, vlož. št. 455 k.o.
Radomerje,
– parc. št. 817, pot v izmeri 396 m2, vlož. št. 376 k.o.
Krištanci,
– parc. št. 690, pot v izmeri 6204 m2, vlož. št. 436 k.o.
Stara Cesta.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo
imeti status dobrine v javnem dobru in postanejo last Občine
Ljutomer ter se vknjižijo pri vlož. št. ____ k.o. Moravci, k.o.
Radomerje, k.o. Krištanci in k.o. Stara Cesta.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-10/2009-2692
Ljutomer, dne 1. decembra 2009
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
4398.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilu
stroškov

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) in 8. člena Odloka o plačah
funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) ter 18. člena Statuta
Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je občinski svet na 27. redni seji 26. 11. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilu stroškov
1. člen
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občin-
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skih organov ter o povračilih stroškov v Občini Miren - Kostanjevica, ki ga je občinski svet sprejel 25. 4. 2007 in je objavljen
v Uradnem listu RS, št. 48/07, se dopolni tako, da se doda nov
7.a člen, ki se glasi:
»Predsedniku in članom sveta krajevne skupnosti pripada
sejnina, ki se jim izplača enkrat letno za največ osem sej.
Višina sejnine se določi glede na udeležbo na seji organov krajevne skupnosti, določene v odstotku od letnega zneska
bruto plače poklicnega župana brez dodatka za delovno dobo,
in sicer:
– predsedniku krajevne skupnost za prisotnost in vodenje
seje v višini do 4%,
– članom krajevnih skupnosti za udeležbo na seji do 1,5%.
Članu sveta krajevne skupnosti, ki je hkrati tudi član občinskega sveta, se sejnina upošteva pri omejitvi, ki je navedena
v zadnjem odstavku 6. člena tega pravilnika.
Za evidenco prisotnosti članov svetov krajevnih skupnosti
skrbi predsednik sveta posamezne krajevne skupnosti. Do
konca decembra tekočega leta dostavi predsednik sveta KS
evidenco z zapisniki in listami prisotnosti v občinsko upravo, ki
na tej osnovi v januarju naslednjega leta izvrši izplačilo sejnin
za prejšnje koledarsko leto. Svet krajevne skupnosti lahko
odloči, da se sejnina ne izplača.«

zoru:

2. člen
Doda se nov 7.b člen:
»Normativi nadzornega odbora za pisanje poročil o nad-

1. srednje zahtevni nadzor; poročila glede izvajanja nadzora investicij; porabljen čas 4 ure;
2. zelo zahtevni nadzor; poročila o realizaciji proračuna;
porabljen čas 8 ur.
Normativi za izvedbo neposrednih nadzorov izven sej nadzornega odbora, ki obsegajo čas priprave na neposreden nadzor
in pregledovanje dokumentacije pri nadzorovani osebi:
– manj zahtevni nadzor: dejansko porabljen čas oziroma
največ do 8 ur,
– srednje zahteven nadzor: dejansko porabljen čas oziroma največ do 16 ur,
– zelo zahteven nadzor: dejansko porabljen čas oziroma
največ do 32 ur.
Vrednost bruto urne postavke je 28 €/uro.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009
dalje.
Št. 007-0012/2008-1
Miren, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

MORAVSKE TOPLICE
4399.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Moravske Toplice za leto
2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 40. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP in 14/07 –
ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03)
je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni seji dne
30. 11. 2009 sprejel
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Št.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Moravske Toplice
za leto 2009

42

A.

43

I.
70

71

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

5.074.699,00

DAVČNI PRIHODKI.

4.491.520,00

700 Davki na dohodek in dobiček

3.621.520,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

96.400,00

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

5.000,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

5.000,00

750 Prejeta vračila danih posojil

5.000,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

455.880,00

440 Dana posojila

NEDAVČNI PRIHODKI

583.179,00

440 Povečanje kapitalskih deležev

712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

700,00
12.700,00

714 Drugi nedavčni prihodki

504.608,00

KAPITALSKI PRIHODKI

352.323,26

720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredm. dolgoročnih sredstev

9.588,00
342.735,26

PREJETE DONACIJE

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

TRANSFERNI PRIHODKI

2.466.703,72

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

103.000,00

55

ODPLAČILA DOLGA

103.000,00

550 Odplačila domačega dolga

103.000,00

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.VIII.)

–80.000,66

IX.

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

528.000,00

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

613.000,66

2.466.703,72

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

8.506.726,64

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

40

TEKOČI ODHODKI

2.249.748,64

9009 Splošni sklad za drugo

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

47.850,00
1.800.057,64

403 Plačila domačih obresti

27.000,00

409 Rezerve

66.202,00

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

2.019.617,00
21.700,00

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

896.055,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

233.777,00

413 Drugi tekoči domači transferi

868.085,00

631.000,00
631.000,00

II.

308.639,00

5.000,00

ZADOLŽEVANJE

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

–613.000,66

500 Domače zadolževanje

730 Prejete donacije iz domačih virov
74

95.697,00

704 Domači davki na blago in storitve

4.000,00

192.097,00

431 Investicijski transferi prav. in fiz.
osebam, ki niso PU

414.120,00

711 Takse in pristojbine

73

INVESTICIJSKI TRANSFERI

703 Davki na premoženje

61.171,00

4.045.264,00

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

7.893.725,98

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

Proračun
2009

INVESTICIJSKI ODHODKI

III.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

13477

Stran

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.045.264,00

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto
2009 (Uradni list RS, št. 126/08) se drugi odstavek 2. člena
spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

100 / 8. 12. 2009 /

80.000,66
«

S sprejetimi spremembami se uskladi tudi Načrt razvojnih
programov občine za leto 2009.
2. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-00019/2009/502/
Moravske Toplice, dne 30. novembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

Stran

13478 /

Št.

100 / 8. 12. 2009
OPLOTNICA

4400.

Sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2010

V skladu s 16. in 125. členom Statuta Občine Oplotnica
(Uradni list RS, št. 29/99 in 1/02) ter na osnovi 21. člena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 142/04) je Občinski svet Občine Oplotnica na 14. redni seji
dne 26. 11. 2009 sprejel
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2. člen
Nova cena programa – cicibanove urice se uveljavi s
1. 12. 2009.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-177/2009
Radeče, dne 30. novembra 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju
Občine Oplotnica znaša 0,0017943 EUR/m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.
Št. 14.11.1./2009
Oplotnica, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

RADEČE
4401.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene
programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče
Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 12.
2009

Občinski svet Občine Radeče je na podlagi 31. člena
Zakona o Vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08),
20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03,
77/05 in 120/05) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni
list RS, št. 52/06 – UPB1) na 20. redni seji dne 30. 11. 2009
sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cene programov
v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec
Radeče z veljavnostjo od 1. 12. 2009
1. člen
V Sklepu o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana
Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 4. 2009
(Uradni list RS, št. 32/09) se 1. člen spremeni, in sicer:
»
Dnevni program Poldnevni program
(Dn)
(PDn)
1. I. starostno obdobje
391,22 EUR
334,74 EUR
2. Kombinirani oddelek
358,32 EUR
306,46 EUR
3. II. starostno obdobje
348,68 EUR
298,16 EUR
4. Varstvo po urah
2,20 EUR
5. Cicibanove urice
2,00 EUR
«.

SLOVENJ GRADEC
4402.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Slovenj Gradec za območje Mestne občine
Slovenj Gradec v letu 2009

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta
Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je župan
Mestne občine Slovenj Gradec dne 9. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za
območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu
2009
I. NAMEN SKLEPA IN PRAVNA PODLAGA
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje
Mestne občine Slovenj Gradec.
Predmet sprememb in dopolnitev so:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list SRS, št. 17/87, in
Uradni list RS, št. 21/90, 93/99 ter 89/09) in
– prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana
Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list SRS,
št. 17/87 in 23/89, ter Uradni list RS, št. 93/99 ter 89/09).
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih
aktov obsegajo ustrezne spremembe in dopolnitve:
– tekstualnega dela oziroma odloka;
– ustreznih tematskih kart kartografskega dela v merilu
1:25.000;
– kartografske dokumentacije k planu v merilu 1:5.000.
Pravno podlago za izvedbo postopka sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana predstavlja drugi
odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07).
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO
SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN
PLANSKIH AKTOV
Mestna občina Slovenj Gradec je v letu 1999 zaključila
postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
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dolgoročnega in srednjeročnega plana za svoje območje s tem,
ko je mestni svet na svoji seji v oktobru 1999 sprejel Odlok o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta
2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega
plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta
1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93 z dne 18. 11.
1999). V letu 2009 je občina sprejela tudi Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj
Gradec v letu 2008, kjer je spremenila namensko rabo prostora
za umestitev Termalnega centra v Slovenj Gradcu.
V navedenem aktu je določila ustrezno namensko rabo
prostora, ki je zadovoljila potrebe po prostoru za takrat znane
razvojne pobude in predvidene investicije.
Mestno naselje Slovenj Gradec je prometno, gospodarsko
in kulturno središče ne le Slovenjgraške kotline, temveč širšega
koroškega prostora z gorskim obrobjem Pohorja ter Karavank.
Že danes velja za regionalno središče, zaradi svojih funkcij pa je
zanimivo za bivanje in delo ter tako privlačno tudi za prebivalce.
Omogočiti mu moramo površine za rast dejavnosti, ki so že v
mestu (oziroma v industrijski coni) ali pa trkajo na mestna vrata.
Predvsem pa lahko izrekamo dobrodošlico tistim dejavnostim, ki
prebivalstvu ponujajo storitve in servise. Programske in funkcijske analize so pokazale, da je mesto Slovenj Gradec »vsrkalo«
velik del aktivnosti, ki se odvijajo v prostoru regije, s tem predstavlja občinsko in regionalno središče. Na le nekaj odstotkih
prostora MOSG živi skoraj polovica občanov mestne občine, dve
tretjini vseh subjektov v občinskem prostoru ima sedeže v mestu,
med njimi pa je več družbenih kot gospodarskih. Vse navedeno
priča o pomembnosti mesta. Obstoječe dejavnosti delujejo kot
magnet za stanovanjsko gradnjo, ta pa spet za seboj potegne
raznovrstne dejavnosti, ne samo poslovne.
Slovenjgraška industrijska cona na severnem kraku mesta leži na območju več administrativnih naselij, zaradi funkcionalnih navezav pa je vključena v sklop mesta. Skoraj v celoti
leži na desnem bregu reke Mislinje, le njen začetek v samem
mestu je lociran obojestransko ob sotočju Mislinje in Suhodolnice in predstavlja nadaljevanje tako industrijskega programa
Ozare kot poslovnih dejavnosti v spodnjem delu Legenskega
naselja. Situacija med gorovjem Pohorja in Uršlje gore stisne
širino industrijske cone na minimum, ta pa se potem proti severu med varovalnima pasovoma državne ceste in reke Mislinje
ne more več prav veliko razširiti. Površine so bolj ali manj že
zasedene, zato se cona tekoče opremlja za nove potrebe, prav
tako pa potekajo razmišljanja po potrebni širitvi.
Način razvoja prometnih omrežij v Sloveniji je zapostavil
gospodarsko vlogo Koroške, podcenjevanje prometnih obremenitev pa ni podprlo upravičene izgradnje sodobne prometne
infrastrukture. Strategija prostorskega razvoja Slovenije določa,
da se na omrežje daljinskih cestnih povezav mednarodnega
pomena naveže tudi cestna povezava čezmejnega pomena v
smeri od Celja preko Velenja in Slovenj Gradca naprej proti Velikovcu z navezavo na omrežje mednarodnih daljinskih cestnih
povezav. Šele pričakovana realizacija prometne povezave 3.
razvojne osi bo tako storila korak naprej v izboljšavo prometnega omrežja in približala regijo državi in prestolnici.
Skozi mesto vodi državna cesta Velenje–Dravograd, od
katere se odcepi bližnjica za Ravne na Koroškem, v pripravi pa
je tudi nova hitra cesta kot glavna prometnica 3. razvojne osi.
Z določitvijo trase nove hitre ceste se bo prometna situacija
krepko spremenila. Obstoječa glavna cesta in obe obvozni cesti bodo določile okvir, na katerega bo navezana nova gradnja,
še ne definirana, a najbolj verjetna trasa hitre ceste vzhodno od
mesta bo z dvema priključkoma na mesto razbremenila notranji
mestni promet. Kot prometnica sicer ne bo generirala razvoja
vzdolž lastnega poteka, bodo pa zato toliko bolj poslovno zanimive površine ob priključkih – novih vhodih v mesto.
Težišče obstoječih obrtnih in proizvodnih dejavnosti je trenutno na zahodu in severu mesta. Razvoj industrije je z obsto-

Št.

100 / 8. 12. 2009 /

Stran

13479

ječo mejo naselja omejen, saj novih površin praktično ni. Zadnja
varianta hitre ceste po sredini pameške doline pa bi lahko »rešila« tudi ta problem, saj trasa ceste vzporedno z obstoječo državno cesto nakazuje izrabo vmesnega ozkega koridorja za širitev
industrijske cone proti vzhodu. Ta je namreč stisnjena med glavno cesto in reko Mislinjo ter večidel že zasedena. Širitev površin
za dejavnosti je možna vzhodno stran ceste, kjer so najboljša
kmetijska zemljišča in v podaljšku obstoječe cone. Vizualno pa
bo najbolj zanimiva okolica nove pentlje no bodočem severnem
priključku mestne prometne mreže na hitro cesto z izkoristkom
ravnine pod naseljem Troblje, kjer je bolj smiselno locirati poslovne dejavnosti in manj samo industrijo ali skladišča.
Utemeljenost nekdanje določitve severnega kraka mesta
vzporedno s Pamečami za industrijsko cono se je dokazala s
praktično že pozidanimi zemljišči. Mesto je na vseh straneh
omejeno s težavnim reliefom ali kmetijskimi zemljišči. V strokovnih podlagah, ki so izdelane, je predlagana širitev industrijske dejavnosti v nadaljevanju cone proti občinski meji, več
površin pa naj se pridobi še neposredno vzhodno od obstoječe
cone, v pasu med glavno cesto in novo hitro cesto.
Ker je industrijska cona bolj ali manj pozidana, razvojnih
potreb po zagotovitvi površin, ki bodo namenjene industrijski
kot tudi poslovni dejavnosti s strani potencialnih investitorjev,
ni mogoče uresničiti v okviru sprejetih odločitev o prostorskem
razvoju občine in o namenski rabi prostora, pristopa občina k
spremembam in dopolnitvam sprejetih planskih odločitev, v
katerih bo:
– spremenila zasnovo namenske rabe prostora tako, da
bo na sedanjih kmetijskih in gozdnih površinah omogočena
izvedba širitve industrijske cone Slovenj Gradec;
– po potrebi spremenila tudi druge, na navedeno spremembo vezane odločitve o prostorskem razvoju občine.
Izgradnja industrijske cone, bo omogočila širitev že obstoječih dejavnosti, ki so v tem prostoru, kot tudi novim dejavnostim ne le industriji še posebej je pomemben razvoj storitvenih
in servisnih dejavnosti. Posledično bo mesto s tem še dodatno
pridobilo na svojem pomenu, odprla pa se bodo tudi nova
delovna mesta.
III. OBMOČJE TER PREDMET SPREMEMB
IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN
PLANSKIH AKTOV
Območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov obsega površino cca 30 ha in je razvidna iz
skice, ki je sestavni del sklepa.
Točno območje sprememb in dopolnitev bo definirano
v dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov.
IV. STROKOVNE REŠITVE IN NAČIN NJIHOVE
PRIDOBITVE
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov se uporabijo razpoložljive strokovne rešitve in
strokovne podlage, in sicer: Urbanistični načrt, Strokovne podlage umestitve 3. razvojne osi.
Po potrebi se izdelajo dodatne strokovne podlage, za
katere se na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov ugotovi, da so pomembne in potrebne za kvalitetno pripravo akta.
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI PODAJO
SMERNICE ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov se pridobijo smernice naslednjih nosilcev urejanja prostora:
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– Ministrstvo za okolje in prostor: poselitev; okolje; raba
in upravljanje z vodami; ohranjanje narave
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor: ohranjanje
narave
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: kmetijstvo; gozdarstvo
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec: gozdarstvo
– Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor: varstvo kulturne dediščine
– Ministrstvo za promet: ceste; avtoceste; železnice; letališče
– Direkcija RS za ceste, Direkcija RS za ceste, Sektor
za upravljanje in vzdrževanje cest, Območje Maribor, Ul. Vita
Kraigherja 5, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo: obramba; zaščita in reševanje
– Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11,
Ljubljana
– Elektro Slovenj Gradec; PE Slovenj Gradec, Francetova
12, 2380 Slovenj Gradec
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska
12, 2380 Slovenj Gradec
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v postopku izdaje
smernic sporoči tudi, ali je za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov potrebno izvesti celovito presojo
vplivov na okolje.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ugotovi, da morajo
izdati smernice ali drugače sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso
navedeni v tem sklepu, se lahko v postopek vključi tudi druge
subjekte oziroma organe in organizacije.
Od nosilcev urejanja prostora, od katerih se pridobijo
smernice, se pridobijo tudi mnenja na predlog sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov.
VI. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov so predvideni naslednji roki:
Aktivnost
Sklep župana
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev
Pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora
Izdelava dopolnjenega osnutka akta
Po potrebi zagotovitev okoljskega poročila
(OPOMBA: Te faze ni potrebno izvesti,
če ni potrebno izvesti postopka CPVO)
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Aktivnost

Rok

Objava sprejetih stališč do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve
in obravnav

Avgust 2010

Priprava predloga akta (in po potrebi
uskladitev okoljskega poročila)

Avgust 2010

Posredovanje predloga akta
(in usklajenega okoljskega poročila)
MOP-u

September 2010

Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja
prostora (izvede MOP)

Oktober 2010

Odločitev ministrstva za okolje
o sprejemljivosti vplivov izvedbe akta
na okolje na podlagi četrtega odst.
51. člena
ZPNačrt
(OPOMBA: Te faze ni potrebno izvesti,
če ni potrebno izvesti postopka CPVO)

November 2010

Potrditev predloga akta s sklepom ministra
na podlagi petega odst. 51. člena ZPNačrt December 2010
Sprejem predloga akta na občinskem
svetu

Januar 2011

Objava v uradnem glasilu

Januar 2011

VII. DRUGA DOLOČILA
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov je Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul.
5, 2380 Slovenj Gradec.
Pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov financira Mestna občina Slovenj Gradec iz proračuna za leto 2010.
Prostorski načrtovalec bo izbran v skladu s pravili, ki veljajo za javno naročanje.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-3/2009
Slovenj Gradec, dne 9. novembra 2009
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

Rok
do 14. novembra
2009
Marec 2010
Maj 2010
Junij 2010
Sočasno s
pripravo dopolnitev osnutka
sprememb in
dopolnitev

Posredovanje dopolnjenega osnutka akta
in okoljskega poročila ministru za okolje ter
pridobitev obvestila ministrstva za okolje,
da je okoljsko poročilo kakovostno
izdelano in v skladu s predpisi
(OPOMBA: Te faze ni potrebno izvesti,
če ni potrebno izvesti postopka CPVO)
Junij 2010
Javna razgrnitev in javne obravnave
dopolnjenega osnutka akta (in okoljskega
poročila)
Julij 2010
Ureditev pripomb ter stališča do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve in
obravnav
Avgust 2010

ŠKOCJAN
4403.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o opravljanju lekarniške dejavnosti na
območju Občine Škocjan

Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB) in 15. člena Statuta Občine Škocjan – UPB (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine
Škocjan na 27. redni seji dne 1. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju
Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 63/08 in 90/08)
1. člen
V celoti se črta vsebina 3. člena in se nadomesti z nasled
njo vsebino:

Uradni list Republike Slovenije
»Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovi občina za opravljanje te dejavnosti na svojem območju v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravje in po
poprejšnjem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
Občina se lahko odloči, da izvaja lekarniško dejavnost
na njenem območju javni zavod, katerega ustanovitelj oziroma
soustanovitelj je, oziroma, da izvaja lekarniško dejavnost, na
podlagi ustrezne pogodbe, drug javni zavod, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje.«
2. člen
Ostale določbe ostajajo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 160-0008/2009
Škocjan, dne 2. decembra 2009
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

4404.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan – UPB (Uradni list RS, št. 101/06) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09, popravka 64/09 in 65/09)
je Občinski svet Občine Škocjan na 27. redni seji dne 1. 12.
2009 sprejel

Št.

4405.

2. člen
Ostale določbe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan
(Uradni list RS, št. 17/99, 108/01, 63/08) ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-0006/2009
Škocjan, dne 1. decembra 2009
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Škocjan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB-2, 21/06 – odločba US RS, 76/08 in
100/08 – odločba US RS), v skladu z določili Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), ter 15. in
104. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan
na 27. seji dne 1. 12. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan
(Uradni list RS, št. 80/09) se v 4. členu na koncu doda nova
točka, in sicer:
»6. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na
podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-0002/2009
Škocjan, dne 1. decembra 2009
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan (Uradni list RS,
št. 17/99, 108/01, 63/08) se spremeni prvi odstavek 8. člena,
in sicer tako, da se glasi:
»Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet
predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.«

100 / 8. 12. 2009 /

ŠMARJEŠKE TOPLICE
4406.

Odlok o občinskih cestah v Občini Šmarješke
Toplice

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 – odl. US, 45/08,
42/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB4, 29/07 – odl. US, 58/07 – odl. US, 16/08 – odl. US,
17/08, 21/08 – popr.) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke
Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 28. redni seji dne 24. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(Namen odloka)
Ta odlok ureja:
– občinske ceste na območju Občine Šmarješke Toplice
(v nadaljevanju: občina) in postopek njihove kategorizacije;
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– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne
gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
2. člen
(Smiselna uporaba zakona)
Vsa vprašanja iz prejšnjega člena, ki se nanašajo na
občinske ceste in niso urejena s tem odlokom, se rešujejo ob
uporabi predpisov, ki urejajo javne ceste, graditev objektov
in prostorsko načrtovanje, varstvo okolja in varnost cestnega
prometa.
II. KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST
3. člen
(Občinske ceste)
(1) Občinske ceste na območju občine so vse javne ceste,
ki niso kategorizirane kot državne ceste.
(2) Občinske ceste so javno dobro v lasti občine.
4. člen
(Kategorije občinskih cest)
(1) Občinske ceste so vse ceste na območju občine, ki
so kategorizirane v skladu s predpisi, ki urejajo kategorizacijo
javnih cest.
(2) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC)
in javne poti (JP).
(3) Nekategorizirane ceste so prometne površine, ki niso
kategorizirane kot javne ceste in na katerih se opravlja promet
na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti
cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni
upravljavec teh prometnih površin (gozdne ceste, dovozne
ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni
lasti ipd.). Nekategorizirane ceste niso občinske ceste po
tem odloku.
5. člen
(Postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira občinski svet na
predlog župana s posebnim odlokom.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(Spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega
odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo župan, vaški odbori in zainteresirane pravne osebe
(podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni
v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O prenosu občinske ceste med državne ceste odloči
občinski svet na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
praviloma enkrat letno in se upoštevajo v strategiji razvoja in
planu vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
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7. člen
(Novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
(1) Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kategorija
novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v strategiji razvoja ali planu vzdrževanja občinskih cest v smiselni povezavi
s prostorskim planom občine.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.
8. člen
(Opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste
odloči občinski svet na predlog župana.
(3) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča ali druge potrebe udeležencev v prometu
ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu
primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je
tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
(5) Zemljišče, po katerem poteka opuščena občinska cesta,
se lahko, če to v posameznem primeru ni v nasprotju z zakonom,
skladno s predpisanim postopkom in proti plačilu primerne kupnine ali zagotovitvi drugega ustreznega nadomestila odsvoji.
9. člen
(Prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če se njen prenos opravi brezplačno in se jo vpiše
v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih
cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa
se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.
10. člen
(Turistične in druge poti)
(1) Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge
poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki
so namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti,
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za
uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij
občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(Upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami upravlja občina.
12. člen
(Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest se usklajuje in sprejema po postopku, določenem za občinski proračun,
in je njegov sestavni del.
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13. člen

Št.

100 / 8. 12. 2009 /

Stran

13483

16. člen

(Opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

(Projektiranje občinskih cest)

(1) Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in
upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest opravlja občinska uprava.
(2) Te naloge obsegajo zlasti:
1. izdelavo strokovnih podlag za letni plan razvoja in
vzdrževanja občinskih cest;
2. naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih
cest;
3. naloge v zvezi z obnovitvenimi deli na občinskih
cestah;
4. naloge v zvezi z rekonstrukcijami občinskih cest in
investicijami v občinske ceste;
5. nadzor nad stanjem občinskih cest;
6. izvajanje postopkov za izbiro izvajalcev rednega vzdrževanja in obnovitvenih del na občinskih cestah, kadar je
potrebna izbira izvajalca na podlagi javnega naročila;
7. vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah (baza
cestnih podatkov oziroma kataster cest, s katastrom prometne
signalizacije);
8. organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;
9. spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino;
10. naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest
in prometa na njih;
11. vodenje upravnih postopkov, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
12. priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri
pripravi in uresničevanju teh programov;
13. izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

(1) Elementi za projektiranje občinskih cest se določijo
v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov, za vzdrževanje cest in za nadzor
cestnega prometa.

14. člen
(Financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v proračunu občine.
(2) Sredstva za obnavljanje cest se lahko zagotavljajo
tudi s sofinanciranjem občanov. Razmerja sofinanciranja se
določijo z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih
cest.
(3) Občinski svet Občine Šmarješke Toplice lahko predlaga Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka
po območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva,
in določi prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je
za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredsvti
povračila krijejo stroško njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
(Varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med
sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna
služnost za takšno izvedbo.

17. člen
(Rekonstrukcija občinske ceste)
(1) Rekonstrukcija občinske ceste, ki se izvede zaradi
izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti in s katero
se ne posega v prostor zunaj njenega varovalnega pasu ter
za katero je pridobljena pravica graditi na zemljiščih, ki so
potrebna za njeno rekonstrukcijo, se šteje za vzdrževalno delo
v javno korist.
(2) Če je zaradi rekonstrukcije občinske ceste potrebno izvesti razlastitev, omejitev ali obremenitev lastninske pravice na
nepremičnini, pa taka rekonstrukcija ni določena s prostorskim
aktom, se javna korist za to razlastitev, omejitev ali obremenitev lastninske pravice ugotovi s sklepom občinskega sveta.
Predlogu za izdajo sklepa je treba priložiti izvleček iz izvedbenega prostorskega akta, ki ureja območje rekonstrukcije, načrt
parcelacije z mejo območja rekonstrukcije javne ceste, seznam
parcel, potrebnih za rekonstrukcijo javne ceste, s površinami in
podatki o njihovih lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic in
obrazložitev javne koristi.
18. člen
(Pridobitve zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe
med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
19. člen
(Vračilo razlaščenih zemljišč)
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnjega člena tega odloka v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev
razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu
z zakonom.
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve,
lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka tega
člena zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu
se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki
so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
20. člen
(Gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča na lokalnih cestah morajo biti
grajena zunaj vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občinska uprava na predlog vaškega odbora ali javnega prevoznika
v soglasju z medobčinskim inšpektorjem ter policijo po presoji
okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču lokalne ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali
da je postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.

Stran

13484 /

Št.

100 / 8. 12. 2009

(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč občinska
uprava ob upoštevanju predlogov vaškega odbora ali javnih
prevoznikov.
(4) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča lokalne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu, mora predlagatelj pridobiti soglasje občinske uprave. Soglasje se izda
ob upoštevanju mnenj medobčinskega inšpektorja in vaškega
odbora. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen
predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane
del občinske ceste.
21. člen
(Razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest
in upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav,
ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje
občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije
investitor ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega
zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del
vzdrževanja občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka, so sestavni
del vzdrževanja vodotoka.
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gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občinske uprave. V
soglasju se v skladu s tehničnimi normativi in standardi določijo
tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
(3) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v
območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.
(4) V primerih, ki jih določajo predpisi o graditvi objektov,
občinska uprava za izvedbo priključka izda projektne pogoje in
soglasje k projektnim pogojem.
(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati predstavnik občinske uprave zaradi ugotovitve
njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v
soglasju iz prvega odstavka tega člena.
(6) Pristojna inšpekcija lahko od investitorja priključka
oziroma njegovega pravnega naslednika zahteva ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe
priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s
pogoji iz soglasja ali je zgrajen brez soglasja.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
26. člen

22. člen

(Odgovornost za stanje občinskih cest)

(Obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja in predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega odloka,
omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
obvezne gospodarske javne službe in izvajanje ukrepov iz
tretjega odstavka 31. člena tega odloka je odgovoren izvajalec
javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 30. člena tega odloka je
odgovorna občinska uprava.

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim
zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske
ceste krije investitor objekta ali naprave.
23. člen
(Obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov,
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka tega
člena je odgovorna občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
24. člen
(Obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih
objektov in naprav v cestnem telesu ali ob njem, najmanj 30 dni
pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo
oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka tega člena na
razpolago načrte in podatke potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v cestnem telesu ali ob
njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte
in naprave v občinski cesti.
25. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko

27. člen
(Javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest, ki obsega vzdrževalna
dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor
nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah
(redno vzdrževanje občinskih cest), je obvezna lokalna gospodarska javna služba.
(2) Obvezna lokalna gospodarska javna služba rednega
vzdrževanja občinskih cest obsega redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.
(3) Redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest
zagotavlja občina s podelitvijo koncesije na podlagi odloka
– koncesijskega akta, ki ga sprejme občinski svet v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe in občinskim
odlokom, ki določa občinske gospodarske javne službe. Vsebino letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest opredeli
koncesijski akt in na njegovi podlagi javni razpis za podelitev
koncesije.
(4) Javna služba je tudi organiziranje vzdrževalnih del, ki
se na občinskih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v
daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja
njihovih prometnih in varnostnih lastnosti (obnovitvena dela).
Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajo v izvedbo kot
javno naročilo praviloma za vsak samostojen sklop posebej,
in sicer v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Za izvedbo postopka oddaje javnega naročila je pristojna občinska
uprava.
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Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi
cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi občinska uprava.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta, se določi v skladu z določbo 52. člena tega odloka.
(5) Ukrepe omejitve uporabe občinske ceste je dolžan
izvesti izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru izvajanja
te gospodarske javne službe.

29. člen

32. člen

28. člen
(Vzdrževanje križišč in križanj)

(Vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije
nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen javni promet, je pristojna občinska
uprava.
30. člen
(Vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste
začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojni občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te
ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
31. člen
(Omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta v takem stanju:
1. da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet
posameznih vrst vozil,
2. da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno propadanje te ceste,
3. da to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
burje, nenadne poškodbe ceste ali ovire na cesti in podobno),
lahko občinska uprava začasno prepove ali omeji promet na
tej cesti ali njenem delu z ukrepi, kot so omejitev prometa
posameznih vrst vozil, zmanjšanje dovoljene skupne mase,
osne obremenitve ali dimenzij vozil, zmanjšanje dovoljene
hitrosti vozil in drugimi ukrepi, dokler obstajajo razlogi za
takšen ukrep.
(2) Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo
razlogi iz prve ali druge točke prejšnjega odstavka, obvestiti
policijo in medobčinski inšpektorat najmanj petnajst dni pred
njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti,
javnost pa obvestiti preko sredstev javnega obveščanja najmanj tri dni pred dnem označitve.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje točke prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma obvestiti policijo,
medobčinski inšpektorat in javnost preko sredstev javnega
obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih
obvestiti tudi občinsko upravo.

(Varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja ali rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem
pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske
uprave.
(3) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka,
če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti
interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene
širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15. členom tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta (cestišča) in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 8 m,
– pri javni poti 6 m.
(6) Cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče,
kolesarske steze in pločniki ter naprave za odvodnjavanje ceste tik ob vozišču ali robnem pasu.
(7) Oporni zidovi, ograje in žive meje morajo biti od roba
cestišča oddaljeni najmanj 1 m oziroma več, če je to potrebno.
Kolikor občinska uprava ugotovi, da se s predvidenim posegom
zmanjšuje varnost in preglednost na obravnavanem delu občinske ceste, se ta odmik ustrezno poveča.
(8) Drevesa in grmovje ne smejo segati v cestni svet
oziroma v zračni prostor nad cestiščem, razen kolikor to dopuščajo drugi predpisi.
33. člen
(Napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor
ni občina, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju
občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na
način, določenimi s soglasjem občinske uprave.
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov
in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe
ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške
prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo
napeljavo oziroma prestavitev.
(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko
cesto in promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje
ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
34. člen
(Dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje in
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zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda.
Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti občinsko upravo in izvajalca
rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav
mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto
v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega
vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in
o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo in medobčinski
inšpektorat.
35. člen
(Opravljanje del ob občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske
ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala
cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno
soglasje občinske uprave. V soglasju se določijo pogoji za
opravljanje teh del.
36. člen
(Izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih največjih dovoljenih osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij, predpisanih za posamezne vrste vozil.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo
s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino,
dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se
šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih dimenzij, mase ali
osnih obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli
od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali njenem
delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni
prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda občinska uprava v 15 dneh po vložitvi popolne
zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, medobčinski
inšpektorat in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest,
po katerih bo izredni prevoz opravljen.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj, zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi
obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza z občinsko upravo uskladiti potek izrednega
prevoza in o tem obvestiti policijo.
37. člen
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(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti
je potrebno soglasje občinske uprave.
39. člen
(Obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja
za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko občinska uprava z
upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim
razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
40. člen
(Ukinitev priključka)
(1) Medobčinski inšpektor lahko zahteva ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe
priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s
pogoji iz soglasja iz 25. člena ali je zgrajen brez soglasja ali ča
ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 39. člena tega odloka.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
41. člen
(Varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Občinska uprava lahko pristojnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni
bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega,
razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati
z občinsko upravo in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se
zavaruje cesta.
(3) Občina krije del stroškov za pogozditev goljav ter za
ureditev hudournikov in deročih rek glede na pomen, ki ga
imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.
42. člen
(Izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo
le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in vanost
prometa.
(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje od občinske uprave.

(Nadzor izrednih prevozov)

43. člen

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso
in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci
rednega vzdrževanja občinskih cest ali meobčinski inšpektor v
sodelovanju s policisti.
(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izloči iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

(Omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu
občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine
podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora
investitor pridobiti soglasje občinske uprave. Taka dela se lahko
opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.

38. člen

44. člen

(Spremljajoče dejavnosti na občinski cesti)

(Prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njih)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene občinska uprava določi
ob obstoječih občinskih cestah, občinska uprava odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.

(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, ter izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati ali
zmanjševati varnost prometa na njej. Prav tako je prepovedano
na zemljiščih ali na objektih ob cesti izvajati ali opustiti kakršna
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koli dela ali karkoli nameščati, kar bi utegnilo škodovati cesti ali
ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine,
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo,
3. ovirati odtekanje vode s ceste,
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto,
5. ob cesti postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje,
trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati
les, opeko, zemljo, drug material ali predmete, če bi to škodovalo cesti, njeni preglednosti ali urejenosti ali zmanjševalo
varnost prometa,
6. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge
svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjševale varnost prometa,
7. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete,
8. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom
oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja
prometa,
9. poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli
spreminjati prometno signalizacijo in prometno opremo,
10. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo,
11. postavljati na cesto kakršne koli predmete (nagrobne
plošče in druga spominska znamenja, stojala, transparente,
plakate in druge oblike obveščanja ali oglaševanja, in podobno)
ali jih metati nanjo (sneg, odpadke in podobno), razsipati po
cesti sipek material, nanašati blato ali kako drugače onesnaževati cesto,
12. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob
cesti napajališča za živali,
13. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto,
14. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge
gorljive snovi,
15. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini
1 m od ceste vzporedno z njo,
16. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje,
17. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami,
18. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete
kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele
tovora.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste je dolžan s ceste takoj odstraniti vse ovire ali druge posledice prepovedanih ravnanj, ki bi utegnile škodovati cesti ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej. Če to ni mogoče,
mora oviro ali nevarno mesto na cesti zavarovati s predpisano
prometno signalizacijo. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih
posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih
mest na cesti mora poravnati povzročitelj ovire ali nevarnega
mesta na cesti. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme
rednega vzdrževanja občinske ceste.
45. člen
(Naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
46. člen
(Obveznosti sosedov ob občinski cesti)
(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok
vode in odlaganja snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem
ne povzroča škoda.
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(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in
za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in
drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev
začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi
učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti
na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo
varnosti udeležencev v prometu.
2. Ukrepi za varstvo prometa
47. člen
(Zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 48. člena
tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti,
za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji
teh del.
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se lahko
izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali
če se promet zaradi zapore občinske ceste ne ustavi za daljši
čas. Dovoljenje za zaporo občinske ceste se lahko izjemoma
izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge
javne ceste ali če se promet zaradi zapore ne ustavi za dalj
kot 60 minut.
48. člen
(Izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska uprava
obvesti policijo, medobčinski inšpektorat in izvajalca rednega
vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od
občinske uprave potrjena prometno-tehnična dokumentacija
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
občinske ceste.
(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka 45. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja,
mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega
izvajanja obvestiti policijo, medobčinski inšpektorat in izvajalca
rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala.
Obvestilu mora biti priložena od občinske uprave potrjena prometno-tehnična dokumentacija začasne ureditve v času delne
ali popolne zapore občinske ceste.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi
zapore ceste in čas njenega trajanja.
(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste ter mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih
se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času
trajanja njihove izvedbe ter prometno-tehnično dokumentacijo
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
ceste. Vloga mora vsebovati tudi podatke o investitorju in izvajalcu del ter podatke o odgovorni osebi investitorja in izvajalca
del. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in
trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami,
predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami
ceste.
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(5) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj
popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa
obvestiti policijo ter javnost preko sredstev javnega obveščanja
najmanj tri dni pred zaporo ceste.
(6) Odgovorna oseba izvajalca del na cesti mora imeti v
času izvajanja pri sebi izvod soglasja oziroma dovoljenja za
izvajanja del na cesti in izvod dovoljenja za zaporo občinske
ceste s prometno-tehnično dokumentacijo.

neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje
in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 38. in
39. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma
pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil,
če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena je treba pridobiti
mnenje občinske uprave.

49. člen
(Polje preglednosti)
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto
v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih
krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovnic
ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali
storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske
ceste (polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo medobčinskega inšpektorja odstraniti
ovire. Če ovir ne odstrani, jih na njegove stroške preko zunanjega izvajalca odstrani občinska uprava.
(3) V območju površin, potrebnih za preglednost ceste,
je dopustna zatravitev in zasaditev rastlinja, katerih višina rasti
ne presega 0,5 m.

53. člen

50. člen
(Prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah postavlja,
zamenjuje, dopolnjuje ali odstranjuje občinska uprava, razen v
primerih iz 31. člena ter tretjega odstavka 44. člena tega odloka
in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali
odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa
na javnih cestah, za izdajo katerih je pristojna občinska uprava.
(2) Ob občinskih cestah se smejo postavljati table in
napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje
in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji, vključujoč rešitve o
signalizaciji, ki jih opredeljujejo občinski predpisi o oglaševanju
in usmerjevalnem sistemu. O predlogu zainteresirane pravne
ali fizične osebe za postavitev turistične in druge signalizacije
odloči občinska uprava. Občinska uprava ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje,
dopolnjevanje in odstranitev.
51. člen
(Obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinski cesti je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in
drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in
oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano
v varovalnem pasu ceste, če ta odlok ali drug občinski predpis
ne določa drugače. Občinska uprava lahko izda soglasje oziroma dovoljenje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo,
če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje
ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo
pogoji njihove postavitve, vzdrževanje in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka tega člena se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje
oziroma dovoljenje za njihovo postavitev izda občinska uprava.
V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje
vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
52. člen
(Opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselja)
(1) Kdor namerava ob občinski cesti zunaj naselja opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki

(Pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah
tega odloka izdaja občinska uprava, je dovoljena pritožba na
župana.
54. člen
(Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)
Na področju varstva prometa v skladu z odlokom o ustanovitvi in delovanju opravlja posamezne naloge Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot posvetovalni organ.
VII. NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
55. člen
(Opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o
javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste,
nadzira medobčinski inšpektorat.
56. člen
(Naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima medobčinski inšpektor poleg pravic in dolžnosti, ki
jih ima na podlagi drugih predpisov, še naslednje pravice in
dolžnosti:
1. nadzorovati dela pri rednem vzdrževanju in obnavljanju
cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti ukrepe
za odpravo nepravilnosti, ki bi lahko povzročile poslabšanje
stanja ceste ali ogrožale varnost prometa na njej;
2. nadzorovati izpolnjevanje pogojev za opravljanje rednih
vzdrževalnih del na cestah, ki so bila oddana izvajalcu rednega
vzdrževanja občinske ceste;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih;
4. ustaviti vsa dela na cesti, ki se ne opravljajo v skladu z
določbami tega odloka;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa
na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne
ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti, da se v polju preglednosti odpravijo pomanjkljivosti in nepravilnosti, povzročene s kršenjem predpisanih
ukrepov za zagotavljanje preglednosti ceste;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev za posege
v varovalni pas ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi ali rekonstruirani cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni izročena
prometu.
(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi četrte,
pete, šeste in osme točke prejšnjega odstavka, ne zadrži njene
izvršitve.
(3) V zadevah iz pete točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti
prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu,
medobčinski inšpektor lahko odloči po skrajšanem postopku
brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko medobčinski inšpektor odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.
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(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima medobčinski inšpektor pravico:
1. pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter
poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih
družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti,
2. zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,
3. pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb,
4. vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva,
5. pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah,
podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in
objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne
za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po peti točki prvega odstavka tega člena, mora medobčinski inšpektor obvestiti župana,
direktorja občinske uprave in policijo.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
57. člen
(Prekrški)
(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi
in drugimi pogoji tega soglasja (25. člen),
2. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v
varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 32. člena),
3. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske,
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne
oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in
druge podobne naprave (prvi odstavek 33. člena),
4. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena),
5. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet,
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja
(35. člen),
6. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni
objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja občinske
uprave (38. člen),
7. vrste in obseg del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje
občinska cesta (drugi odstavek 41. člena),
8. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja
oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (43. člen),
9. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali
izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte
na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (44. člen),
10. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 45. člena),
11. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s
primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek
45. člena),
12. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč
s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji
odstavek 46. člena),
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13. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne
ali druge prireditve na cesti (prvi odstavek 47. člena),
14. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne
ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih
del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek
48. člena),
15. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno-tehnično dokumentacijo začasne
prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja
(tretji odstavek 48. člena),
16. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 49. člena),
17. ne odstrani oziroma postavi nagrobno ali spominsko
znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje
in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s
pogoji iz soglasja (51. člen), če področni občinski predpis ne
določa drugačne višine globe za tovrstni prekršek.
(2) Z globo 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
58. člen
(Prekrški posameznikov)
Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje posameznik
– fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka
prejšnjega člena.
59. člen
(Kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec
rednega vzdrževanja občinskih cest, če teh cest ne vzdržuje
redno tako, da omogočajo varno odvijanje prometa (prvi in
drugi odstavek 26. člena).
(2) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja
občinskih cest.
60. člen
(Kršitev obveznosti uskladitve del)
(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek investitor
objektov in naprav v cestnem telesu občinske ceste ali ob njem,
če o nameravanih delih ne obvesti občinske uprave ali če ji ne
da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek
24. člena).
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
(Legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti
vlogo za pridobitev tega soglasja pri občinski upravi najkasneje
v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega
roka se uveljavijo ukrepi iz 39. člena tega odloka.
62. člen
(Odstranitev nagrobnih in spominskih znamenj)
Lastniki nagrobnih znamenj oziroma lastniki zemljišč, na
katerih takšna znamenja stojijo ob občinskih cestah, morajo
takšna znamenja odstraniti najkasneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka lahko občinska
inšpekcija ukrepa v skladu z določbami tega odloka.
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(Prilagoditev neprometnih znakov)
Neprometni znaki, ki so postavljeni v nasprotju z izdanimi dovoljenji ali soglasji oziroma brez dovoljenja se morajo
uskladiti z določbami tega odloka v roku šestih mesecev po
uveljavitvi odloka, sicer se na stroške kršitelja odstranijo. Če
kršitelj ni znan, je za znak odgovoren lastnik zemljišča, na
katerem znak stoji.
64. člen
(Obstoječe ceste na tujih zemljiščih)
(1) V primerih, ko poteka občinska cesta po nepremičninah, ki niso v lasti občine, se lahko lastninska pravica odvzame
ali omeji v skladu z določili zakona, ki ureja javne ceste.
(2) Določbe 44. člena tega odloka se uporabljajo ne glede
na lastništvo nepremičnin, po katerih teče obstoječa občinska
cesta iz prvega odstavka tega člena.
(3) Občinski proračun mora praviloma za vsako proračunsko leto predvideti sredstva v višini, ki omogoča odkup približno
5% nepremičnin, po katerih potekajo občinske ceste in še niso
v lasti občine.
65. člen
(Ureditev odmikov)
Občina bo postopno zagotavljala ustrezne odmike ograj,
opornih zidov in živih mej od občinskih cest.
66. člen
(Ureditev odvajanje vode s streh in dvorišč)
Lastniki objektov morajo v roku enega leta od uveljavitve
tega odloka urediti odvajanje vode s streh in z dvorišč ter drugih
utrjenih površin tako, da voda ne bo iztekala na občinsko cesto.
67. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka se na območju
Občine Šmarješke Toplice prenehajo uporabljati predpisi Mestne občine Novo mesto, ki urejajo področje občinskih cest.
68. člen
(Začetek veljavnosti tega odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2009-2
Šmarjeta, dne 24. novembra 2009
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.
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4407.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmarjeta

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US), 41. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 – odl. US, 36/08,
22/09 – odl. US, 55/09 – sklep US, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr.) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni
list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na
28. redni seji dne 24. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmarjeta
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmarjeta (Uradni list RS, št. 91/07) se v
7. členu doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Enota vrtca Sonček začasno izvaja program predšolske
vzgoje v enem oddelku na lokaciji Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.«
2. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
V prvem odstavku 13. člena se prva alinea v prvem odstavku spremeni tako, da glasi:
»– štiri predstavnike izmed delavcev osnovne šole, od katerih so trije predstavniki strokovnih delavcev in en predstavnik
drugih delavcev.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2009-2
Šmarjeta, dne 24. novembra 2009
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.
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4408.

Akt o načinu in pogojih dodeljevanja
čezmejnih prenosnih zmogljivosti
na slovensko-avstrijski meji za leto 2010

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 22.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 70/08) Elektro-Slovenija, d.o.o. kot sistemski operater prenosnega omrežja izdaja

AKT
o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih
prenosnih zmogljivosti na slovensko-avstrijski
meji za leto 2010
1. člen
S tem aktom se določajo avkcijska pravila za dodeljevanje
čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-avstrijski meji.
2. člen
Način in pogoji dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti ter njihova uporaba so določeni v Prilogi, ki je sestavni
del tega pravilnika.
3. člen
Za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-avstrijski meji se ne uporabljajo določbe Pravilnika o
načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti (Uradni list RS, št. 50/07, 72/07, 103/07 in 107/08).
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Pravilnik o
načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-avstrijski meji (Uradni list RS, št. 111/08),
uporablja pa se še za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti, ki
bodo uporabljene do 31. decembra 2009.
5. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. N-IP-SMT-DOP-76
Ljubljana, dne 27. novembra 2009
EVA 2009-2111-0292
Elektro-Slovenija, d.o.o.
zastopnik
mag. Milan Jevšenak l.r.
Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena in 87. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) je Svet Javne agencije Republike
Slovenije za energijo dne 26. novembra 2009, dal soglasje
št. 141-5/2009-3/EE-03 k Pravilniku o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-avstrijski meji za leto 2010.
Priloga
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Priloga

0. Uvod
0.1.

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 čezmejnih izmenjavah električne energije, določajo ta
Avkcijska pravila pogoje in pravila, ki urejajo avkcijsko dodeljevanje razpoložljivih prenosnih
zmogljivosti v obeh smereh na meji med Avstrijo in Slovenijo.

0.2.

Pridobljene pravice

Avkcijska pravila navajajo določila, ki zadevajo letne, mesečne in dnevne avkcije od 1. januarja 2010 do
konca Prehodnega obdobja, za primer naveden v členu 15.1 in/ali 15.2 ter vsemi povezanimi pravicami
in obveznostmi do 31. decembra 2010, v smeri iz Avstrije v Slovenijo in iz Slovenije v Avstrijo.

0.3.

Postopek avkcije

Za dodeljevanje razpoložljivih prenosnih zmogljivosti na meji med Avstrijo in Slovenijo v Prehodnem
obdobju:
a. izvaja Auction Office Austria avkcije prenosnih zmogljivosti v imenu obeh TSO-jev v smeri iz
Avstrije v Slovenijo.
b. izvaja ELES avkcije prenosnih zmogljivosti v imenu obeh TSO-jev v smeri iz Slovenije v
Avstrijo;
Postopek avkcije lahko izvajalca avkcij kadarkoli nenapovedano ukineta ali začasno prekineta – to se
lahko zgodi začasno v primeru tehničnih odpovedi ali trajno na podlagi navodil podjetij APG in ELES
(npr. ob spremembi metode dodeljevanja prenosne zmogljivosti). Takšna začasna ali trajna prekinitev
ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz dnevnih avkcij, ki so bile skladno s temi Avkcijskimi
pravili izvedene pred omenjeno prekinitvijo ali ukinitvijo.
Pri ugotavljanju pravočasnosti ponudb je odločilno potrdilo o sprejemu ponudb s strani podjetij Auction
Office Austria in ELES.
Vse potrebne informacije bodo razpoložljive na avkcijskih spletnih straneh:
Za smer iz Avstrije v Slovenijo: www.Auction-Office.at
Za smer iz Slovenije v Avstrijo: www.eles.si

0.4.

Avkcijska pravila (splošna določila)

Avkcijska pravila (med drugim) določajo različne vrste avkcij, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati
udeleženci za sodelovanje na avkciji, izvajanje avkcije, dodelitev razpoložljive prenosne zmogljivosti kot
rezultat avkcije in uporabo dodeljene zmogljivosti po avkciji. 17. člen vsebuje omejitev odgovornosti. Ta
omejitev odgovornosti je usklajena z vso zadevno državno in evropsko zakonodajo. Ta Avkcijska pravila
urejajo predvsem dodelitev letnih, mesečnih in dnevnih razpoložljivih prenosnih zmogljivosti (ATC) na
meji med Avstrijo in Slovenijo v Prehodnem obdobju; TSO-ja ga lahko sčasoma skupaj dopolnita, da
izboljšata ali razjasnita določila in postopke ter zapolnita manjkajoče dele, kot določa 21. člen.
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Zbiranje dolgov/odstop od pravice do kompenzacije

Podjetje ELES kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev zbira vse finančne obveznosti, ki nastanejo
med avkcijami prenosnih zmogljivosti iz Slovenije v Avstrijo.
Auction Office Austria zbira vse finančne obveznosti, ki nastanejo med avkcijami prenosnih
zmogljivosti iz Avstrije v Slovenijo.
Kljub temu, da podjetji Auction Office Austria in ELES zbirata plačila v imenu obeh TSO-jev,
udeleženci avkcij s sodelovanjem na avkciji sprejemajo, da lahko svoje dolgove poravnajo samo s
plačilom ustreznemu TSO-ju ali izpolnitvenemu pomočniku in da s plačilom dolga drugemu TSO-ju ali
izpolnitvenemu pomočniku svojih obveznosti ne poravnajo. Ker bi plačila s kompenzacijo škodovala
administrativni obliki sodelovanja med TSO-jema, se poleg tega udeleženci avkcij odpovedujejo
pravici kompenzacije dolgov, ki so nastali med avkcijo, z zahtevki, ki jih imajo proti TSO-ju ali
izpolnitvenemu pomočniku, ne glede na to, ali ti izvirajo iz avkcije ali ne.

1. Definicije/Izrazi
V teh Avkcijskih pravilih (vključno z morebitnimi Prilogami in obrazci) imajo izrazi, ki so navedeni v tem
členu (kjer je to primerno v množini) v vseh namenih Avkcijskih pravil pomene, ki so določeni v tem
členu (razen, če temu nasprotuje vsebina).
Dodeljena prenosna zmogljivost: je Pridobljena prenosna zmogljivost na avkcijah po izpolnitvi
pogojev plačila, ki jih določajo ta Avkcijska pravila v 11. členu.
Vse ali nič ponudba: je ponudba, ki jo je posredoval udeleženec avkcije in je lahko sprejeta le v
točno določeni količini podani v ponudbi.
APG: Podjetje VERBUND-Austrian Power Grid AG ("APG") s sedežem na naslovu A-1220 Wien,
Wagramer Straße 19, IZD Tower in registrirano pod številko FN 177696 v.
Pridobljene prenosne zmogljivosti: so prenosne zmogljivosti, ki jih je udeleženec avkcije pridobil
na avkciji.
Auction Office Austria: podjetje, ki izvaja postopke avkcij za smer Avstrija - Slovenija v Prehodnem
obdobju in je za to pooblaščena s strani podjetja APG.
Izvajalec avkcij: pravna oseba, ki izvaja avkcije. Podjetje APG izvaja skupne avkcije prenosnih
zmogljivosti iz Avstrije v Slovenijo preko podjetja Auction Office Austria. ELES izvaja skupne avkcije
prenosnih zmogljivosti iz Slovenije v Avstrijo. Po preteku Prehodnega obdobja izvaja skupne avkcije
prenosnih zmogljivosti CAO.
Udeleženec avkcije: oseba in/ali pravna oseba, ki je udeležena v postopkih avkcije in sprejema
določila Avkcijskih pravil.
Avkcijska cena: cena, ki jo dobitnik prenosne zmogljivosti plača za pridobljene prenosne zmogljivosti,
če skupna količina podanih ponudb preseže vrednost ATC.
Avkcijska pravila: predstavljajo predpise, ki so določeni v tem dokumentu in se nanašajo na dodeljevanje
vrednosti ATC za prenosne zmogljivosti med regulacijskima območjema podjetij APG in ELES.
Avkcijske specifikacije: informacije o avkcijah, ki jih TSO-ja in/ali podjetje Auction Office Austria
objavijo na avkcijskih spletnih straneh.
Avkcijski sistem: informacijski sistem, ki ga uporablja podjetje ELES za izvajanje avkcij v smeri
Slovenija-Avstrija.
Razpoložljiva prenosna zmogljivost (ATC): tisti del NTC, ki ostane razpoložljiv za nadaljnje
komercialne dejavnosti po vsaki fazi postopka dodeljevanja in se ponudi na mesečnih ali dnevnih
avkcijah.
Dan avkcije: dan izvajanja avkcije.
Avkcijske spletne strani: spletne strani TSO-jev in podjetja Auction Office Austria, kot jih določa člen
2.2 teh Avkcijskih pravil (glej www.eles.si, www.APG.at, www.Auction-Office.at).
Bančna garancija: Pisno dokazilo v obliki nepreklicne in neposredno izvršljive bančne garancije
veljavne za omejeno obdobje brez možnosti odpovedi zaradi izjem ali protizahtev.
Koristnik: udeleženec avkcije, ki prejme dodeljeno prenosno zmogljivost s prenosom prenosne
zmogljivosti.
Ponudba: je ponudba, ki jo poda udeleženec avkcije z namenom nakupa pravic do uporabe
prenosnih zmogljivosti skladno s temi Avkcijskimi pravili.
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Blok ponudba: Ponudba, ki jo udeleženec avkcije poda na dnevno avkcijo. Nanaša se na več
(zaporednih) urnih blokov, ki jih je določil udeleženec avkcije. Cena v evrih (€) na MWh velja za vsako
uro podane blok ponudbe.
Ponudbena cena: najvišja cena, ki jo je udeleženec avkcije pripravljen plačati za prenosne
zmogljivosti.
Blok: količina energije v MW, ki je ponujena za avkcijo v obdobju določenih urnih in/ali dnevnih
intervalov.
Zmogljivost: čezmejna prenosna zmogljivost v MW.
CAO Central Allocation Office GmbH ("CAO"): s sedežem na naslovu Gute Änger 15, 85356
Freising, Germany. Sistemski operaterji CEE regije so ustanovili skupno avkcijsko pisarno za CEE regijo
z namenom olajšati organizacijo postopkov skupnega dodeljevanja. CAO izvaja storitve opisane v členu
3.1.a v Prehodnem obdobju in storitve opisane v členu 3.1.b od dneva začetka delovanja do
31. decembra 2010. V tem pomenu je CAO izvajalec storitve v imenu in na račun Auction Office Austria
za avkcije za prenosne zmogljivosti v smeri iz Avstrije v Slovenijo ter v imenu in na račun ELES-a za
avkcije za prenosne zmogljivosti iz Slovenije v Avstrijo ("izpolnitveni pomočnik"- "auxiliary person").
Avkcijski sistem za prenosno zmogljivost: spletna aplikacija za dodeljevanje čezmejne prenosne
zmogljivosti, ki jo uporablja podjetje APG za izvajanje avkcij v smeri Avstrija-Slovenija.
Znižana prenosna zmogljivost: je količina znižane prenosne zmogljivosti za vsakega dobitnika
zaokrožena na naslednji cel MW.
Znižanje: je znižanje prenosne zmogljivosti v izrednih situacijah in/ali v primeru težav z varnostjo na
meji med Slovenijo in Avstrijo, ko morata podjetji ELES in APG nujno ukrepati.
Dnevna vrednost ATC: je del vrednosti ATC, ki se dodeljuje na dnevnih avkcijah.
Dan izvajanja: dan, na katerega se izvedejo prenosi električne energije z uporabo prenosnih
zmogljivosti, ki so bile dodeljene z avkcijo.
Koda EIC: identifikacijska oznaka ENTSO-E, ki nedvoumno označuje udeležence avkcije pri
čezmejnem trgovanju (glej http://www.entsoe.eu/resources/edi/library/eic/cds/area.htm).
ELES (“Elektro-Slovenija, d.o.o.”) z registriranim sedežem na naslovu 1001 Ljubljana, Hajdrihova 2,
Slovenija.
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity- evropska
mreža sistemskih operaterjev za elektriko): mednarodno združenje, katerega člani so evropski
sistemski operaterji prenosnih omrežij in katerega cilj je promocija varnega obratovanja in optimalnega
vodenja ter skupni tehnični razvoj evropskega prenosnega omrežja, z namenom zagotovitve
zanesljive dobave električne energije in s tem povezanih potreb notranjega trga z električno energijo.
Uredba EU: Uredba (ES) Evropskega parlamenta in Sveta št. 1228/2003 z dne 26. junija 2003 o
pogojih za dostop do omrežja pri čezmejnih izmenjavah električne energije, ki je bila veljavna na dan
izdaje Avkcijskih pravil.
Višja sila: obratovalni pogoji, dogodki in/ali okoliščine, na katere podjetji APG in/ali ELES razumno ne
moreta vplivati in ki jih ni mogoče preprečiti z razumnim predvidevanjem in skrbnostjo, kar brez
omejitev vključuje tudi mednarodne krožne pretoke, če jih lahko podjetji APG in/ali ELES odpravita
samo z ogrožanjem varnosti dobave električne energije in/ali če jih ni mogoče odpraviti z ukrepi, ki so
tehnično, finančno in/ali ekonomsko izvedljivi s strani podjetij APG in/ali ELES.
Interkonekcija: enojni ali dvojni daljnovodi med avstrijskim in slovenskim prenosnim omrežjem, ki
sinhrono povezujejo regulacijski območji podjetij APG in ELES.
Prenosna zmogljivost: razpoložljiva čezmejna prenosna zmogljivost za električno energijo na
interkonekciji med Avstrijo in Slovenijo.
Prehodno obdobje: se začne z objavo teh Avkcijskih pravil in konča z dnem začetka delovanja
podjetja CAO.
Obdobje vzdrževanja: je obdobje, ko ni mogoče jamčiti za del Produkta zaradi načrtovanega
vzdrževanja. Med obdobjem vzdrževanja se dodeljene prenosne zmogljivosti sorazmerno zmanjšajo na
količino najavljene zmanjšane vrednosti ATC. Trajanje obdobja vzdrževanja in zmanjšane vrednosti ATC
za obdobje vzdrževanja se najavijo na dan objave vrednosti ATC za ustrezno avkcijo. Obdobja
vzdrževanja se uporabljajo za zagotavljanje največjih mogočih mesečnih in dnevnih vrednosti ATC.
Mesečna vrednost ATC: je del vrednosti ATC, ki se dodeljuje z mesečnimi avkcijami.
Neto prenosna zmogljivost (NTC): največji program izmenjave med dvema regulacijskima
območjema, ki je združljiv s varnostnimi zahtevami za obe območji in ki upošteva tehnične negotovosti
pri določanju prihodnjih pogojev v omrežju.
Pravica fizičnega prenosa (PTR): Pravica do uporabe prenosne zmogljivosti, izražena v MW.
Imetnik PTR: pravna oseba (udeleženec avkcije), ki je z avkcijo pridobila prenosne zmogljivosti.
Produkti: so letne, mesečne ali dnevne vrednosti ATC, ki so ponujene za določeno časovno obdobje.
To se nanaša na niz blokov, ki se prodajajo na avkciji.
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Predračun: Račun, ki se izda imetniku PTR, takoj po zaključku letne ali/in mesečne avkcije.
Predračun mora biti poravnan najkasneje dva (2) dneva pred objavo avkcijskih specifikacij za
naslednjo relevantno avkcijo.
Vračilo prenosne zmogljivosti: je mehanizem s katerim lahko imetnik PTR dodeljene prenosne
zmogljivosti prenese na TSO-ja, kot določa člena 15.2.
Prenos prenosne zmogljivosti: je mehanizem, ki omogoča imetniku PTR, da dodeljene prenosne
zmogljivosti prenese na drugega, kot določa člena 15.1.
Delovni dan: vsak dan, razen sobote, nedelje in uradnih praznikov v Avstriji ali Sloveniji, kot je določeno
v Prilogi 3a in 3b teh Avkcijskih pravil (trapezni produkti so veljavni samo za delovne dni v Avstriji).
Letna vrednost ATC: je del vrednosti ATC, ki se dodeljuje z letnimi avkcijami.
Naslovi v teh Avkcijskih pravilih so navedeni samo za priročnejše branje in referenco ter nimajo
nobenega vpliva na zgradbo in interpretacijo teh Avkcijskih pravil.

2. Vsebina Avkcijskih pravil
Ta dokument vsebuje določila in pogoje za avkcijsko dodeljevanje letnih, mesečnih in dnevnih
vrednosti ATC na meji med regulacijskima območjema APG in ELES. Avkcije se izvajajo ločeno za
prenosne zmogljivosti v smeri Avstrija–Slovenija in v smeri Slovenija–Avstrija.
Za mejo med regulacijskima območjema Avstrije in Slovenije se izvajajo naslednje avkcije:
a) letne avkcije za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za obdobje od prvega do zadnjega dne
koledarskega leta za leto 2010;
b) mesečne avkcije za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za obdobje od prvega do zadnjega dne
koledarskega meseca v prehodnem obdobju;
c) dnevne avkcije za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za vsako uro koledarskega dneva v
prehodnem obdobju.

2.1. Razpoložljive količine za avkcijo
Prenosna zmogljivost za dodelitev na avkciji je razpoložljiva prenosna zmogljivost na meji med Avstrijo
in Slovenijo, skladno s kriteriji, ki jih je določilo združenje ENTSO-E. Prenosna zmogljivost je
objavljena na avkcijskih spletnih straneh.
Letne ali mesečne prenosne zmogljivosti v smeri Slovenija-Avstrija, ki niso nominirane ali vrnjene
TSO-ju, se ponovno dodelijo na prvi mogoči avkciji in s tem povečajo vrednost ATC, za avkcijo v
omenjeni smeri. Vse letne ali mesečne prenosne zmogljivosti v smeri Avstrija-Slovenija, ki niso
nominirane ali vrnjene TSO-ju, se ponovno dodelijo na prvi mogoči avkciji in s tem povečajo vrednost
ATC, ki je razpoložljiva za avkcijo v omenjeni smeri.
Vračilo dnevnih prenosnih zmogljivosti ni mogoče.
Pred objavo končnih vrednosti dnevnih ATC, se izvede postopek netiranja nominiranih letnih in
mesečnih prenosnih zmogljivosti.
Pred objavo končnih vrednosti ATC znotraj dneva, se izvede postopek netiranja nominiranih dnevnih
prenosnih zmogljivosti.

2.2. Avkcijske spletne strani
Letne, mesečne in dnevne vrednosti ATC (in po potrebi znižane vrednosti ATC v obdobjih
vzdrževanja) bodo objavljene na avkcijskih spletnih straneh do datumov, ki so določeni v Prilogi 2. Na
avkcijskih spletnih straneh bodo objavljene predvsem naslednje informacije:
Javni del:
a)
b)

pričujoča Avkcijska pravila (trenutno veljavna izdaja),
dodatne informacije o izvajanju avkcije (avkcijske specifikacije),
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imena, telefonske in faksne številke ter e-poštni naslovi kontaktnih oseb podjetja
Auction Office Austria in podjetja ELES,
obrazci, ki naj jih uporabijo udeleženci avkcije,
letna, mesečna in dnevna vrednost ATC (okvirna nezavezujoča vrednost NTC),
obdobja vzdrževanja in ustrezno zmanjšane letne in/ali mesečne vrednosti ATC,
povzetek rezultatov letne, mesečne in dnevne avkcije (dnevna cena, dodeljene količine
po posameznih produktih, število udeležencev avkcije z uspešnimi ponudbami in
skupno število udeležencev avkcije),
pogosto zastavljena vprašanja z odgovori,
druge ustrezne informacije.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Zavarovani del avkcijske spletne strani, ki se uporablja samo za avkcije, ki jih organizira APG:
j)
portal za elektronsko podajanje ponudb.
k)

2.3. Osnova, na kateri se ponuja prenosna zmogljivost
(1) ATC se ponuja v obliki prenosnih zmogljivosti v enotah po 1 MW z najmanjšo mogočo količino 1 MW.
(2) Za letne, mesečne in dnevne avkcije se prenosne zmogljivosti ponujajo kot produkti, ki jih določata
TSO-ja so objavljeni na avkcijski spletni strani skladno s temi Avkcijskimi pravili.

2.4. Trdnost dodeljene prenosne zmogljivosti
Letne, mesečne in dnevne vrednosti ATC se ponujajo kot trdne vrednosti, razen v primeru znižanja
zaradi višje sile ali če je mogoče varnost obratovanja omrežja po upoštevanju vseh drugih
razpoložljivih ukrepov skladno z ustrezno državno in evropsko zakonodajo zagotoviti samo z
znižanjem dodeljene prenosne zmogljivosti. Imetnik PTR dobi povračilo skladno s 14. členom samo v
primeru zmanjšanja zaradi zagotavljanja varnosti obratovanja omrežja.
V primeru znižanja bosta podjetji ELES in APG zmanjšali dodeljeno prenosno zmogljivost skladno s
14. členom, imetniku PTR pa bosta plačali nadomestilo, razen če je prišlo do zmanjšanja zaradi višje
sile ali med obdobjem vzdrževanja.

3. Splošna določila
3.1.

Storitve, ki jih izvaja CAO

CAO bo pričel z delovanjem v prvi polovici leta 2010 in bo izvajal avkcije za prenosne zmogljivosti na
podlagi pretokov moči na čezmejnih interkonekcijah v centralno vzhodni evropski (CEE) regiji.
a.) za prehodno obdobje bo CAO izvajal naslednje storitve skladno s temi Avkcijskimi pravili:
1) zbiranje Obrazcev za registracijo za letne, mesečne in dnevne avkcije skladno z
členom 4.1, Prilogo 5 in Prilogo 11;
2) zbiranje Bančne garancije skladno z členom 4.2, Prilogo 9 in Prilogo 12;
3) zbiranje potrdil o ustanovljeni bilančni skupini skladno z členom 13 in Prilogo 7,
kot tudi redne posodobitve članstva v bilančni skupini;
4) zbiranje Nepreklicnih pooblastil skladno z členom 4.2 in Prilogo 10;
5) zbiranje Izjav o sprejemanju Avkcijskih pravil skladno z členom 4.3 in Prilogo 13.
b.) Z dnevom začetka delovanja bo CAO izvajal naslednje storitve skladno s temi Avkcijskimi
pravili:
1) prenos prenosne zmogljivosti skladno z členom 15.1;
2) vračilo prenosne zmogljivosti skladno z členom 15.2.
APG oziroma ELES ostaja pogodbeni partner za letne prenosne zmogljivosti. CAO ima le vlogo
izpolnitvenega pomočnika.
Udeleženci avkcij bodo o točnem datumu začetka operativnega delovanja CAO in s tem omenjenih
storitev obveščeni trideset (30) dni vnaprej.
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Od trenutka, ko bo CAO pričel z izvajanjem storitev opisanih v členu 3.1.b se morajo udeleženci trga
registrirati pri CAO kot udeleženci avkcij, da lahko uporabijo navedene storitve. Auction Office Austria
oziroma ELES bosta od trenutka, ko bo CAO pričel izvajati te storitve, prenehala z izvajanjem vseh
omenjenih storitev za udeležence trga. Po registraciji CAO je udeleženec avkcij obvezan vse
dodeljene prenosne zmogljivosti ter vse pridobljene prenosne zmogljivosti pripisati eni sami EIC kodi.

3.2.

Ravnanje udeležencev avkcije

Pred, med in po avkciji se morajo udeleženci avkcije vzdržati dejanj in ravnanja, ki bi škodovala
konkurenčnosti avkcijskih postopkov ali jih ogrozila, bi imela namen izigravanja ali ki bi na katerikoli
drug način zmotila ali povzročila tveganje motenja poteka, transparentnosti, cenovne učinkovitosti ali
poštenosti avkcije.
Auction Office Austria, ki je izvajalec avkcij v smeri Avstrija-Slovenija, in ELES, ki je izvajalec avkcij v
smeri Slovenija-Avstrija, imata pravico, da iz avkcije ali iz določenega števila naslednjih avkcij ali
trajno izključita tiste udeležence avkcij, ki s svojimi dejanji ali ravnanjem kršijo prvi odstavek, ki
zlorabljajo svoje pravice ali položaj, ki izhaja iz avkcije ali ki ne izpolnjujejo drugih določil v teh
Avkcijskih pravilih. Izločitev udeleženca avkcije sme podjetje ELES ali Auction Office Austria izvesti
samo po odobritvi s strani drugega TSO-ja.

3.3.

Rok za pritožbe na rezultate avkcije

Imetnik PTR se lahko pritoži na rezultate avkcije skladno s pogoji in v roku, ki jih določajo avkcijske
specifikacije. Izvajalec avkcije bo imetniku PTR na pritožbo odgovoril najkasneje do roka, ki je določen
v avkcijskih specifikacijah.
Če se imetnik PTR na rezultat avkcije ne pritoži v ustreznem roku in skladno s pogoji, ki jih določajo
avkcijske specifikacije, izgubi pravico do pritožbe.

3.4.

Ločitev avkcije in povračila za uporabo prenosnega omrežja

Uspešna ponudba za prenosno zmogljivost obvezuje oba TSO-ja in imetnika PTR, da izpolnijo svoje
obveznosti. TSO-ja sta obvezana, da imetniku PTR omogočita izrabo prenosne zmogljivosti za prenos
električne energije, imetnik PTR pa je obvezan plačati avkcijsko ceno. Ko so izpolnjeni pogoji plačila
skladno z Avkcijskimi pravili, za dodeljene prenosne zmogljivosti jamčita podjetji ELES/APG
(dodeljena prenosna zmogljivost) razen v primerih , ki so opisani v členu 2.4.
Plačilo, ki je bilo določeno z avkcijo, pokriva samo pravico do dodeljene zmogljivosti v točki
prezasedenosti. Uporaba prenosnega sistema na interkonekciji ni vključena. Za omenjeno uporabo
prenosnega sistema in določitev morebitne tarife je potreben ločen dogovor s podjetjem APG na
avstrijski strani meje in s podjetjem ELES na slovenski strani meje.

3.5.

Plačilo

Če imetnik PTR vseh svojih obveznosti, ki izhajajo iz Avkcijskih pravil, ne izpolni v predpisanem roku, ali jih
izpolni le deloma, še posebej pa, če imetnik PTR ne plača celotne avkcijske cene v času, ki ga določajo
Avkcijska pravila, udeleženec avkcije izgubi pravico do uporabe pridobljene prenosne zmogljivosti. Te
prenosne zmogljivosti se znova ponudijo na prvi ustrezni avkciji. Poleg tega imata podjetji ELES in APG
pravico, da od imetnika PTR terjata morebitno negativno razliko med avkcijsko ceno, doseženo na prvi
avkciji, kjer je bila prenosna zmogljivost pridobljena, in novo avkcijsko ceno, ki se določi na naslednjih
avkcijah, kjer se prenosna zmogljivost znova dodeli. Imetnik PTR nima pravice do kompenzacije in/ali
zadržanja dolgov, ki izhajajo iz avkcijskih obveznosti, zaradi svojih zahtevkov do podjetij ELES in/ali APG,
ne glede na to, ali izhajajo iz avkcije. Podrobni pogoji plačila so opisani v 11. členu.
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4. Pogoji za sodelovanje
4.1.

Pogoji za registracijo

Za sodelovanje na letnih, mesečnih in/ali dnevnih avkcijah, mora udeleženec avkcije izpolnjevati vse
pogoje, ki so navedeni v teh Avkcijskih pravilih. Vsi zahtevani dokumenti za registracijo morajo biti
poslani na naslov: CAO Central Allocation Office GmbH; Gute Änger 15, 85356 Freising,
Germany ( v nadaljevanju: CAO) z pripisom »for ELES« za smer iz Slovenije v Avstrijo ter pripisom
»for APG« za smer iz Avstrije v Slovenijo.
Udeleženec avkcije mora vedno:
- poslati podjetju CAO Izjavo o sprejemanju Avkcijskih pravil/Obrazec za registracijo, izpolnjevati
finančne zahteve/garancije, kot so določene v členu 4.2.
Poleg tega mora udeleženec avkcije izpolnjevati naslednje pogoje:
a.) za Avstrijo:
• s strani avstrijskega regulativnega organa mora biti priznan kot predstavnik bilančne
skupine
ali
mora imeti veljavno EIC kodo

•
ali

b.) za Slovenijo:
•

udeleženec avkcije mora biti odgovorni bilančne skupine ali

•

mora imeti sklenjeno pogodbo o izravnavi z odgovornim bilančne skupine v Sloveniji.

Udeleženec avkcije mora dostaviti vse zahtevane dokumente podjetju CAO vsaj pet (5) delovnih dni
pred začetkom relevantne avkcije. V kolikor zahtevana dokumentacija TSO-ju ni bila posredovan
skladno z predpisanim rokom, TSO udeležencu avkcije ne more zagotoviti sodelovanja na avkciji.

4.2.

Finančne garancije

a) Avkcije v smeri Slovenija-Avstrija:
Letne in mesečne avkcije se mesečno poravnajo neposredno na transakcijski račun podjetja ELES na
podlagi predračuna.
Udeleženec avkcije mora obveznosti iz letnih in mesečnih avkcij poravnati najmanj dva (2) delovna
dneva pred objavo avkcijskih specifikacij za naslednjo avkcijo prenosnih zmogljivosti z istimi
tehničnimi lastnostmi vendar ne kasneje kot do datuma plačila določenega na predračunu.
Udeleženci avkcij, ki želijo sodelovati na dnevnih avkcijah:
•

dobijo podračun (na osnovi podpisanega Nepreklicnega pooblastila – glej Prilogo 10), ki
ga odpre podjetje ELES v imenu udeleženca avkcije in ki se uporablja za poravnavo
obveznosti. Za sodelovanje na dnevni avkciji mora udeleženec avkcije na svojem
depozitnem podračunu pred začetkom avkcije zagotoviti dovolj sredstev.

ali, kot druga možnost,
•

morajo podjetju ELES priskrbeti bančno garancijo, ki bo pokrivala vse neplačane dolgove,
ki izhajajo iz dnevnih avkcij. Najmanjša dovoljena vsota bančne garancije znaša petdeset
tisoč (50.000,00) evrov.

Ob vsaki ponudbi, ki jo udeleženec avkcije poda v avkcijski sistem, avkcijski sistem samodejno
preveri, ali so na depozitnem podračunu razpoložljiva zadostna sredstva oziroma ali je višina bančne
garancije zadostna. Zmožnost udeleženca avkcije za podajanje ponudb na določeni avkciji je odvisna
od trenutnega stanja na njegovem depozitnem podračunu/višine njegove bančne garancije.
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b) Avkcije v smeri Avstrija-Slovenija:
Za sodelovanje na letnih, mesečnih in dnevnih avkcijah v smeri Avstrija-Slovenija mora udeleženec
avkcije podjetju CAO oddati podatke o avstrijskem poslovnem računu in pooblastilo za neposredno
odtegovanje (Priloga 4), skladno s členom 11.1.
Nadalje mora za sodelovanje na letnih in/ali mesečnih avkcijah udeleženec avkcije podjetju CAO
posredovati Bančno garancijo banke z dolgoročno bonitetno oceno »BBB-» (S&P) ali »Baa3«
(Moody's) ali »BBB-» (Fitch/IBCA) ali višja zavarovanja možnih neplačil udeleženca avkcij.
Udeleženec avkcije mora posredovati podjetju CAO, za sodelovanje na letni ali/in mesečni avkciji,
bančno garancijo, katere minimalni znesek je petdeset tisoč (50.000,00) evrov.
Ko udeleženec avkcije pridobi prenosne zmogljivosti na letni avkciji ima pet (5) dni časa povečati
znesek bančne garancije na znesek, ki pokrije eno dvanajstino (1/12) odprtega dolga, ki izhaja iz
pridobljenih prenosnih zmogljivosti na letni avkciji. V nasprotnem primeru udeleženec avkcije izgubi
prenosne zmogljivosti pridobljene na letni avkciji ter izgubi pravico sodelovanja na nadaljnjih avkcijah
ter sekundarnem trgu dokler ne predloži bančne garancije v zahtevanem znesku. Zvišanje zneska
bančne garancije mora biti predloženo APG-ju preko elektronske pošte (netz.apg@verbund.at)
(kopija) in preko pošte (original) v petih (5) delovnih dneh.
Namesto zvišanja zneska bančne garancije bo APG sprejel tudi plačilo vnaprej v celotnem znesku za vse
vrste avkcij (letne in/ali mesečne avkcije) v roku pet (5) delovnih dni po objavi rezultatov avkcije (relevantni
rok Y3, glej člen 7.1 in/ali relevantni rok M3; glej člen 8.1) na bančni račun določen v členu 11.1.
V primeru, ko na poslovnem računu ni dovolj sredstev za avtomatično poplačilo ali če plačilo ni
izvedeno do 20-tega v istem mesecu bo APG unovčil bančno garancijo. Če udeleženec avkcij ne
poravna svojih obveznosti, izgubi prenosne zmogljivosti pridobljene na avkciji in postane odgovoren
glede na Splošna določila določena v členu 3. Na takšen način odvzete prenosne zmogljivosti bodo
ponujene na dnevni avkciji – ali če je možno na naslednji mesečni avkciji. Udeleženec avkcij prav tako
izgubi pravico sodelovanja na vseh naslednjih avkcijah – letnih, mesečnih in dnevnih avkcijah– dokler
ne nakaže zadostnih sredstev na poslovni račun APG-ja ali/in predloži bančne garancije oz. dokler ne
poravna vseh svojih obveznosti.

4.3.

Priznanje in sprejem Avkcijskih pravil

Udeleženec avkcije z vložitvijo izpolnjenega in podpisanega registracijskega obrazca (glej Prilogo 5 za
podjetje APG in Prilogo 11 za podjetje ELES) ter Izjavo o sprejemanju Avkcijskih pravil (glej Prilogo
13) relevantnemu izvajalcu avkcij :
•

sprejema določila za izvajanje avkcij, kot so določena v teh Avkcijskih pravilih (angleška
verzija), in brez zadržkov sprejema Avkcijska pravila. Če udeleženec avkcije ne ravna
skladno s temi Avkcijskimi pravili, mu bo izrecno prepovedana udeležba v nadaljnjih
avkcijah.

•

potrjuje, da je prebral, razumel in sprejel trenutna Avkcijska pravila in da bo upošteval vsa
navodila, ki jih bosta izdala izvajalca avkcij še posebej v primeru dvoumnosti teh
Avkcijskih pravil ali nerazpoložljivosti sistema za avkcije prenosnih zmogljivosti ali
avkcijskega sistema.

•

pooblašča podjetji ELES oziroma Auction Office Austria, da preverita izjave udeleženca
avkcije. Udeleženec avkcije bo obveščen o sprejemu ali zavrnitvi. V primeru zavrnitve
registracijske zahteve bo Izvajalec avkcije udeleženca avkcije obvestilo o razlogih za
zavrnitev.

Udeleženec avkcije, ki je v stečaju ali je nelikviden, za katerega je bil odobren odlog plačila ali za
katerega je bila vložena zahteva za uvedbo stečajnega postopka, nelikvidnost ali odlog plačila, nima
pravice do sodelovanja na letnih, mesečnih in dnevnih avkcijah.
Če so izpolnjeni vsi obstoječi pogoji, se udeležencu akcije pošlje izvod podpisanega izvirnika
registracijskega obrazca/Izjave o sprejemu in informacije o postopku za vstop (geslo, uporabniško
ime) v zavarovane avkcijske spletne strani ali avkcijski sistem.
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Geslo je treba obravnavati s posebno skrbnostjo in ga v nobenem primeru ni dovoljeno posredovati drugim
ali na kak drug način omogočiti dostop do njega (to velja tudi za nepooblaščene predstavnike udeleženca
avkcije). Odgovornost za vse transakcije, ki so bile odobrene z geslom, nosi udeleženec avkcije.

4.4.

Obvestila o spremembah

Pogoji za sodelovanje, ki so določeni v teh Avkcijskih pravilih, morajo biti izpolnjeni vedno, kadar
udeleženec sodeluje na letnih, mesečnih in/ali dnevnih avkcijah. Zaradi tega mora udeleženec avkcije
podjetje CAO nemudoma pisno obvestiti o vseh spremembah, ki zadevajo izpolnjevanje pogojev za
sodelovanje.
Spremembe, ki zadevajo kontaktne podatke in izjave udeleženca avkcije, podane v obrazcih, ki so bili
vloženi s strani udeleženca avkcije, mora udeleženec avkcije pisno sporočiti podjetju CAO v sedmih
(7) dneh.

5. Preklic registracije in izključitev udeležencev avkcije
5.1 Preklic registracije
Če udeleženec avkcije ne želi več sodelovati na prihodnjih letnih, mesečnih in dnevnih avkcijah, lahko
podjetju CAO pošlje pisno zahtevo za preklic registracije. Zahteva bo odobrena pod naslednjimi pogoji:
- če udeleženec avkcije nima več pravic za uporabo med letnimi, mesečnimi in dnevnimi avkcijami
dodeljenih prenosnih zmogljivosti in
- če je udeleženec avkcije izpolnil vse svoje finančne obveznosti proti podjetjema ELES in/ali APG.
Udeleženci avkcij, katerih registracija je bila preklicana, lahko zaprosijo za ponovno registracijo po
postopku, ki je določen v 4. členu.

5.2 Izločitev
Če udeleženec avkcije na kakršenkoli način:
(a) krši ta Avkcijska pravila,
(b) najavi stečaj, postane nelikviden ali mu je odobren odlog plačila,
(c) postane predmet zahteve za uvedbo stečajnega postopka, nelikvidnosti ali odloga plačila,
(d) zamuja s plačili,
se udeleženec avkcije s strani podjetja ELES oziroma Auction Office Austria nemudoma izloči iz
nadaljnjih letnih, mesečnih in dnevnih avkcij. Udeleženec avkcije bo o izločitvi takoj obveščen preko
faksa in po pošti.
Udeleženec avkcije mora vse preostale finančne obveznosti podjetij ELES in Auction Office Austria
plačati v petih (5) delovnih dneh po prejetju obvestila o izločitvi.
Udeleženci avkcij, ki so bili izločeni iz nadaljnjih letnih, mesečnih in/ali dnevnih avkcij s strani podjetja
ELES oziroma Auction Office Austria, se lahko ponovno prijavijo šele takrat, ko so izpolnjene vse
njihove obveznosti do podjetij ELES in APG.

6. Avkcijske specifikacije
Avkcijske specifikacije se za zagotovitev splošne informiranosti na avkcijskih spletnih straneh objavijo
v rokih, ki jih določa Priloga 2 in člena 9.1 ter 9.2.
Avkcijske specifikacije so sestavljene iz informacij glede:
- produktov, ki se dodeljujejo na avkcijah:
a. Letni produkt: pas, trapez;
b. Mesečni produkt: pas, trapez;
c.

Dnevni produkt: urni produkti (po potrebi tudi pasovni, trapezni in nočni produkt);
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urnikov avkcij,
ponujene prenosne zmogljivosti na avkciji (ustrezne vrednosti ATC),
čas pričetka in zaključka avkcije,
objave rezultatov,
roka za pritožbe na rezultate,
roka za nominacijo prenosnih zmogljivosti,
drugih informacij.

7. Postopek letne avkcije
Za dodelitev letnih vrednosti ATC se za leto 2010 organizirajo ločene letne avkcije. Avkcije se izvajajo
v imenu obeh TSO-jev preko podjetja Auction Office Austria oziroma podjetja ELES:
-

Avkcija Y1:

-

Avkcija Y2:

dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za smer Avstrija-Slovenija, izvaja podjetje
Auction Office Austria.
dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za smer Slovenija-Avstrija, izvaja podjetje
ELES.

Letne avkcije se izvajajo na datume, določene v Prilogi 2.

7.1 Roki za letne avkcije
Za letne avkcije veljajo naslednji roki:
Rok Y1:
rok za objavo letnih vrednosti ATC in obdobij vzdrževanja je sedem (7) dni pred
avkcijo do 18.00 (CET).
Rok Y2:
rok za oddajo ponudb je določen v avkcijskih specifikacijah, ki so objavljene na
avkcijski spletni strani.
Rok Y3:
rok za objavo rezultatov letne avkcije je določen v avkcijskih specifikacijah, ki so
objavljene na avkcijski spletni strani.

7.2 Podajanje ponudb za letno avkcijo
a) Podajanje ponudb za letno avkcijo v smeri Avstrija-Slovenija
Ponudbe se podajo elektronsko preko sistema za avkcije prenosnih zmogljivosti, skladno s
priročnikom "Navodila za uporabo avkcijskega sistema", ki je podan v Prilogi 6. Vsak odobren
(registriran) udeleženec avkcije mora ponudbe podati od roka Y1 (glej Prilogo 2 in ustrezne avkcijske
specifikacije) do roka oddaje ponudb (rok Y2). Oddaja ponudbe podjetju Auction Office Austria
postane po roku Y2 zavezujoča do konca ustrezne letne avkcije in je ni več mogoče umakniti ali
spremeniti.
Udeleženec avkcije mora biti pripravljen plačati avkcijsko ceno za pridobljene prenosne zmogljivosti.
Ponudbe bodo upoštevane samo, če vsebujejo naslednje navedbe, ki so zapisane čitljivo in
nedvoumno:
1
navedbo ustrezne letne avkcije (avkcija Y1a) in produkta,
2
vrednost ponudbe v EUR/MWh (največ dve decimalni mesti),
3
celoštevilsko količino (v MW) zahtevane prenosne zmogljivosti, ki znaša najmanj 1 MW,
Ponudbe morajo vsebovati najvišjo avkcijsko ceno, ki jo je udeleženec avkcije še pripravljen plačati.
Podane ponudbe morajo vsebovati vse predhodno naštete podatke brez rezervacij. Za vsako avkcijo
je mogoče podati več ponudb. Take ponudbe so veljavne neodvisno druga od druge.
Ponudbe, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih zahtev, se ne bodo upoštevale v postopku
dodeljevanja. Za dokazovanje pravočasne oddaje ponudb podjetju Auction Office Austria je odgovoren
udeleženec avkcije.
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b) Podajanje ponudb za letno avkcijo v smeri Slovenija-Avstrija
Ponudbe se pošiljajo v elektronski obliki preko avkcijskega sistema, skladno z urniki, ki jih določajo
avkcijske specifikacije. Ponudbe bodo upoštevane samo, če vsebujejo naslednje navedbe, ki so
zapisane čitljivo in nedvoumno:
1
2
3
4
5

identifikacijsko številko udeleženca avkcije,
produkt, s katerim se trguje;
največjo količino v MW, zaokroženo na (1) MW,
neto ceno brez DDV, podano v EUR/MWh. Cena mora biti zaokrožena na največ dve
decimalni mesti in ne more biti enaka ali manjša od nič,
možnost Vse ali nič ponudbe

Ponudbe morajo vsebovati najvišjo avkcijsko ceno, ki jo je udeleženec avkcije še pripravljen plačati.
Podane ponudbe morajo vsebovati vse predhodno naštete podatke brez rezervacij. Za vsako avkcijo
je mogoče podati več ponudb. Take ponudbe so veljavne neodvisno druga od druge.
Ponudbe, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih zahtev, se ne bodo upoštevale v postopku
dodeljevanja. Za dokazovanje pravočasne oddaje ponudb podjetju ELES je odgovoren udeleženec
avkcije.

7.3 Obvestilo o rezultatih letne avkcije
a) Obvestilo o rezultatih letne avkcije v smeri Avstrija-Slovenija
Podjetje Auction Office Austria bo vsem udeležencem avkcije, ne glede na njihovo uspešnost, do roka
objave rezultatov letne avkcije (rok Y3, glej avkcijske specifikacije) priskrbelo naslednje podatke:
1
navedbo ustrezne letne avkcije,
2
produkte in obdobja vzdrževanja,
3
količino pridobljenih prenosnih zmogljivosti v MW,
4
vrednost plačila za pridobljene prenosne zmogljivosti v EUR.
Skupni rezultati letne avkcije bodo objavljeni na avkcijskih spletnih straneh do roka Y3 (glej avkcijske
specifikacije).

b) Obvestilo o rezultatih letne avkcije v smeri Slovenija-Avstrija
Podjetje ELES bo vse udeležence avkcij obveščalo preko avkcijskega sistema. Rezultati letne avkcije
bodo objavljeni najkasneje 30 minut po zaključku avkcije. Udeležencu avkcije bodo priskrbljene
naslednje informacije:
1
dnevna cena za vsak produkt, s katerim se je trgovalo na letni avkciji,
2
količina pridobljenih prenosnih zmogljivosti za vsak produkt, s katerim se je trgovalo na letni
avkciji,
3
količina pridobljenih prenosnih zmogljivosti v MW udeleženca avkcije,
Skupni rezultati letne avkcije bodo objavljeni na avkcijskih spletnih straneh do roka Y3 (glej avkcijske
specifikacije).
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8. Postopek mesečne avkcije
Za dodelitev mesečnih vrednosti ATC se za prehodno obdobje organizirajo ločene mesečne avkcije.
Avkcije izvaja Auction Office Austria oz. ELES v imenu obeh TSO-jev:
-

Avkcija M1:

-

Avkcija M2:

dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za smer Avstrija-Slovenija, izvaja podjetje
Auction Office Austria.
dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za smer Slovenija-Avstrija, izvaja podjetje
ELES.

Indikativni datumi za mesečne avkcije so določeni v Prilogi 2 teh Avkcijskih pravil.

8.1 Roki za mesečne avkcije
Za mesečne avkcije veljajo naslednji roki:
Rok M1:
rok za objavo mesečnih vrednosti ATC in obdobij vzdrževanja je pet (5) dni pred
avkcijo do 18.00 (CET).
Rok M2:
rok za oddajo ponudb je določen v avkcijskih specifikacijah, ki so objavljene na
avkcijski spletni strani.
Rok M3:
rok za objavo rezultatov mesečne avkcije je določen v avkcijskih specifikacijah, ki
so objavljene na avkcijski spletni strani.

8.2 Podajanje ponudb za mesečno avkcijo
a) Podajanje ponudb za mesečno avkcijo v smeri Avstrija-Slovenija
Ponudbe se podajajo elektronsko preko sistema za avkcije prenosnih zmogljivosti, skladno s
priročnikom "Navodila za uporabo avkcijskega sistema", ki je podan v Prilogi 6. Vsak odobren
(registriran) udeleženec avkcije mora ponudbe podati od roka M1 (glej Prilogo 2 in ustrezne avkcijske
specifikacije) do roka oddaje ponudb (rok M2). Oddaja ponudbe podjetju Auction Office Austria
postane po roku M2 zavezujoča do konca ustrezne mesečne avkcije in je ni več mogoče umakniti ali
spremeniti.
Udeleženec avkcije mora biti pripravljen plačati avkcijsko ceno za pridobljene prenosne zmogljivosti.
Ponudbe bodo upoštevane samo, če vsebujejo naslednje navedbe, ki so zapisane čitljivo in
nedvoumno:
1
navedbo ustrezne mesečne avkcije (avkcija M1) in produkta,
2
vrednost ponudbe v EUR/MW (največ dve decimalni mesti),
3
celoštevilsko količino (v MW) zahtevane prenosne zmogljivosti, ki znaša najmanj 1 MW.
Ponudbe morajo vsebovati najvišjo avkcijsko ceno, ki jo je udeleženec avkcije še pripravljen plačati.
Podane ponudbe morajo vsebovati vse predhodno naštete podatke brez rezervacij. Za vsako avkcijo
je mogoče podati več ponudb. Take ponudbe so veljavne neodvisno druga od druge.
Ponudbe, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih zahtev, se ne bodo upoštevale v postopku
dodeljevanja. Za dokazovanje pravočasne oddaje ponudb podjetju Auction Office Austria je odgovoren
udeleženec avkcije.

b) Podajanje ponudb za mesečno avkcijo v smeri Slovenija-Avstrija
Ponudbe se pošiljajo v elektronski obliki preko avkcijskega sistema, skladno z urniki, ki jih določajo
avkcijske specifikacije. Ponudbe bodo upoštevane samo, če vsebujejo naslednje navedbe, ki so
zapisane čitljivo in nedvoumno:
1
2
3
4
5

identifikacijsko številko udeleženca avkcije,
produkt, s katerim se trguje;
največjo količino v MW, zaokroženo na (1) MW,
neto ceno brez DDV, podano v EUR/MWh. Cena mora biti zaokrožena na največ dve
decimalni mesti in ne more biti enaka ali manjša od nič,
možnost Vse ali nič ponudbe.
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Ponudbe morajo vsebovati najvišjo avkcijsko ceno, ki jo je udeleženec avkcije še pripravljen plačati.
Podane ponudbe morajo vsebovati vse predhodno naštete podatke brez rezervacij. Za vsako številko
avkcije je mogoče podati več ponudb. Take ponudbe so veljavne neodvisno druga od druge.
Ponudbe, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih zahtev, se ne bodo upoštevale v postopku dodeljevanja.
Za dokazovanje pravočasne oddaje ponudb podjetju ELES je odgovoren udeleženec avkcije.

8.3

Obvestilo o rezultatih mesečne avkcije

a) Obvestilo o rezultatih mesečne avkcije v smeri Avstrija-Slovenija
Podjetje Auction Office Austria bo vsem udeležencem avkcije, ne glede na njihovo uspešnost, do roka
objave rezultatov mesečne avkcije (rok M3, glej avkcijske specifikacije) priskrbelo naslednje podatke:
1
navedbo ustrezne mesečne avkcije,
2
produkte in obdobja vzdrževanja,
3
količino pridobljenih prenosnih zmogljivosti v MW,
Skupni rezultati mesečne avkcije bodo objavljeni na avkcijskih spletnih straneh do roka M3 (glej
avkcijske specifikacije).

b) Obvestilo o rezultatih mesečne avkcije v smeri Slovenija-Avstrija
Podjetje ELES bo vse udeležence avkcij obveščalo preko avkcijskega sistema. Rezultati mesečne
avkcije bodo objavljeni najmanj 30 minut po zaključku avkcije. Udeležencu avkcije bodo priskrbljene
naslednje informacije:
1
dnevna cena za vsak produkt, s katerim se je trgovalo na mesečni avkciji,
2
količina pridobljenih prenosnih zmogljivosti za vsak produkt, s katerim se je trgovalo na
mesečni avkciji,
3
količina pridobljenih prenosnih zmogljivosti v MW udeleženca avkcije,
4
vrednost plačila za pridobljene prenosne zmogljivosti v EUR.
Skupni rezultati mesečne avkcije bodo objavljeni na avkcijskih spletnih straneh do roka M3 (glej
avkcijske specifikacije).

9. Postopek dnevne avkcije
Za dodelitev dnevne vrednosti ATC v obeh smereh se za Prehodno obdobje organizirajo ločene
dnevne avkcije:
-

Avkcija D1:

-

Avkcija D2:

dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za smer Avstrija-Slovenija, izvaja podjetje
Auction Office Austria.
dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za smer Slovenija-Avstrija, izvaja podjetje
ELES.

Dnevne avkcije se izvajajo dnevno, sedem (7) dni na teden.

9.1 Določitev in objava dnevnih avkcij
a) Roki za dnevne avkcije v smeri Avstrija-Slovenija
Za dnevne avkcije v smeri Avstrija-Slovenija veljajo naslednji roki:
Rok D1:
rok za objavo dnevnih vrednosti ATC je 09:15 (CET) na dan, ko se izvaja avkcija D1.
Rok D2:
rok (zaključek avkcije - gate closure) za oddajo ponudb za pridobitev dnevnih vrednosti
ATC za prihodnji dan je 09:20 (CET).
Rok D3:
rok za objavo rezultatov avkcije D1 na spletni strani Auction Office Austria je 09:30
(CET).
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Vsak udeleženec avkcije mora svoje ponudbe izvajalcu avkcije (APG) podati v obdobju od 07:00 (CET) do
zaključka avkcije (rok D2), ki je omenjen zgoraj. Oddaja ponudbe podjetju Auction Office Austria je
zavezujoča do konca avkcije in je po zaključku avkcije ni več mogoče umakniti ali spremeniti.

b) Roki za dnevne avkcije v smeri Slovenija-Avstrija
Za dnevne avkcije v smeri Slovenija-Avstrija veljajo naslednji roki:
Rok D1:
rok za prvo objavo okvirnih dnevnih vrednosti ATC in obdobij vzdrževanja je en (1) dan
pred avkcijo do 18:00 (CET). Končna dnevna vrednost ATC se objavi med
predavkcijskim postopkom, najkasneje do 8:45 na dan, ko se izvaja avkcija D1.
Rok D2:
rok (zaključek avkcije - gate closure) za oddajo ponudb za pridobitev dnevnih vrednosti
ATC za prihodnji dan je 09.15 (CET).
Rok D3:
rok za objavo rezultatov avkcije je najkasneje 30 minut po zaključku avkcije.
Podjetje ELES ima pravico do spremembe časovnega okvira avkcije. Vse spremembe morajo biti
objavljene v avkcijskih specifikacijah.

9.2 Podajanje ponudb za dnevno avkcijo
a) Podajanje ponudb za dnevno avkcijo v smeri Avstrija-Slovenija
Ponudbe se podajo elektronsko preko sistema za avkcijo prenosne zmogljivosti v smeri AvstrijaSlovenija, skladno s priročnikom "Navodila za uporabo avkcijskega sistema", ki je podan v Prilogi 6.
Ponudbe bodo upoštevane samo, če vsebujejo naslednje navedbe, ki so zapisane čitljivo in nedvoumno:
navedbo ustrezne dnevne avkcije (avkcija D1),
vrednost ponudbe v EUR/MWh (največ dve decimalni mesti) za vsak produkt,
morebitna vrednost blokovne ponudbe v EUR/MW (največ dve decimalni mesti),
celoštevilska količina (v MW) zahtevane prenosne zmogljivosti, ki znaša najmanj 1 MW,

1
2
3
4

Ponudbe morajo vsebovati najvišjo avkcijsko ceno, ki jo je udeleženec avkcije še pripravljen plačati.
Podane ponudbe morajo vsebovati vse predhodno naštete podatke brez rezervacij. Za vsako avkcijo
je mogoče podati več ponudb. Tako podane ponudbe so veljavne neodvisno druga od druge.
Ponudbe, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih zahtev, se ne bodo upoštevale v postopku
dodeljevanja. Za dokazovanje pravočasne oddaje ponudb je odgovoren udeleženec avkcije.
b) Podajanje ponudb za dnevno avkcijo v smeri Slovenija-Avstrija
Ponudbe se pošiljajo v elektronski obliki preko avkcijskega sistema, skladno z urniki, ki jih določajo
avkcijske specifikacije. Ponudbe bodo upoštevane samo, če vsebujejo naslednje navedbe, ki so
zapisane čitljivo in nedvoumno:
1
2
3
4
5

identifikacijsko številko udeleženca avkcije,
produkt, s katerim se trguje;
največjo količino v MW, zaokroženo na (1) MW,
neto ceno brez DDV, podano v EUR/MWh. Cena mora biti zaokrožena na največ dve
decimalni mesti in ne more biti enaka ali manjša od nič,
možnost Vse ali nič ponudbe.

Ponudbe podane ELES-u so zavezujoče do konca relevantne dnevne avkcije in jih ni več mogoče
umakniti ali spremeniti po zaključku avkcije.
Ponudbe morajo vsebovati najvišjo avkcijsko ceno, ki jo je udeleženec avkcije še pripravljen plačati.
Podane ponudbe morajo vsebovati vse predhodno naštete podatke brez rezervacij. Za vsako avkcijo
je mogoče podati več ponudb. Tako oddane ponudbe so veljavne neodvisno druga od druge.
Ponudbe, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih zahtev, se ne bodo upoštevale v postopku
dodeljevanja. Za dokazovanje pravočasne oddaje ponudb je odgovoren udeleženec avkcije.
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9.3 Obvestila o rezultatih dnevnih avkcij
a) Obvestilo o rezultatih dnevne avkcije v smeri Avstrija-Slovenija
Podjetje Auction Office Austria bo vsem udeležencem avkcije, ne glede na njihovo uspešnost,
približno ob 09:30 (CET) priskrbela naslednje podatke za dnevno avkcijo D1:
1
navedbo ustrezne dnevne avkcije,
2
produkte,
3
količino pridobljenih prenosnih zmogljivosti v MW,
4
vrednost plačila za pridobljene prenosne zmogljivosti v EUR za obdobje rezervacije.
Skupni rezultati dnevne avkcije D1 bodo objavljeni na spletni strani podjetja Auction Office Austria ob
približno 09:30 (CET). Za podroben opis veljavnih rokov dnevnih avkcij glej člen 9.1.
b) Obvestilo o rezultatih dnevne avkcije v smeri Slovenija-Avstrija
Podjetje ELES bo vse udeležence avkcij obveščalo preko avkcijskega sistema. Rezultati dnevne
avkcije bodo objavljeni najmanj trideset (30) minut po zaključku avkcije. Udeležencu avkcije bodo
priskrbljene naslednje informacije:
1
2
3
4

dnevna cena za vsak produkt, s katerim se je trgovalo v dnevni avkciji,
količina pridobljenih prenosnih zmogljivosti za vsak produkt, s katerim se je trgovalo v dnevni
avkciji,
količina pridobljenih prenosnih zmogljivosti v MW udeleženca avkcije,
vrednost plačila za pridobljene prenosne zmogljivosti v EUR.

Skupni rezultati dnevne avkcije bodo objavljeni na avkcijskih spletnih straneh do roka, ki je določen v
avkcijskih specifikacijah.

10.

Izredne razmere

Izredne razmere predstavljajo resne motnje v delovanju sistema IT ali naprav, ki jih uporablja ELES
oziroma Auction Office Austria.
Izredne razmere so lahko razlog za spreminjanje, preklic ali odlog avkcije. V primeru izrednih razmer
izvajalec avkcij o razveljavitvi avkcije ter novem datumu avkcije nemudoma obvesti vse udeležence
avkcije po telefonu, faksu ali e-pošti. Če dnevne avkcije ni mogoče izvesti preko avkcijskega sistema
se dnevna avkcija avtomatično prekliče. Te informacije izvajalec avkcij objavi tudi na avkcijskih
spletnih straneh, če je to mogoče.
V primerih ko je avkcija preklicana in/ali ponovljena se vse ponudbe v Avkcijski sistem smatrajo kot
neveljavne in morajo biti ponovno podane.
V primerih, v katerih se izredne razmere pojavijo na strani udeleženca avkcije lahko udeleženec
avkcije stopi v stik z izvajalcem avkcij za podporo.
Za avkcije, ki jih organizira ELES bo ELES v imenu udeleženca avkcije vnesel ponudbe v Avkcijski
sistem samo če bodo ponudbe poslane ELES-u na predpisanem obrazcu objavljenem na spletni strani
ELES-a. Udeleženec avkcije lahko za posamezno avkcijo za določeno mejo pošlje le en obrazec z
največ eno (1) ponudbo za posamezen produkt. Upoštevane bodo samo ponudbe prejete najmanj
petnajst (15) minut pred zaključkom avkcije.
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Obračun, izguba dodeljene prenosne zmogljivosti
11.1

Letne, mesečne in dnevne avkcije v smeri Avstrija-Slovenija

Plačila in obračun avkcijske cene ureja podjetje APG. Da zagotovi plačilo avkcijske cene, mora
imetnik PTR:
a) podjetju APG v petih (5) dneh po prejemu potrditve o registraciji po pošti s strani podjetja
Auction Office Austria posredovati podatke o avstrijskem poslovnem računu,
b) podjetju APG omogočiti samodejno zbiranje sredstev s pooblastilom za neposredno
odtegovanje v korist podjetja APG (obrazec za pooblastilo za neposredno odtegovanje je
prikazan v Prilogi 4)
c) za sodelovanje na letnih in/ali mesečnih avkcijah mora udeleženec avkcij predložiti podjetju
CAO bančno garancijo, kot je določeno v členu 4.2 in
d) mora poskrbeti za ustrezna sredstva.
Letne avkcije se obračunajo v dvanajstih mesečnih zneskih osnovanih na podlagi dejanskega števila
MWh v vsakem mesecu. Vsak račun mora biti izplačan dva (2) meseca v naprej. Računa za mesec
januar in februar bosta izdana istočasno, takoj po objavi rezultatov letne avkcije (ustrezni roki Y3, glej
člen 7.1). Ostali računi bodo obračunani mesečno (t.j. račun za marec v mesecu januarju). Računi za
letno avkcijo se samodejno odtegnejo iz avstrijskega poslovnega računa najkasneje desetega (10) v
mesecu za naslednji mesec brez stroškov in odbitkov (t.j. 10. januarja za mesec marec).
Mesečne avkcije se obračunajo takoj po objavi rezultatov mesečne avkcije (ustrezni roki M3, glej člen
8.1) in se samodejno odtegnejo iz avstrijskega poslovnega računa.
Dnevne avkcije bodo obračunane mesečno in se samodejno odtegnejo iz avstrijskega poslovnega
računa pet (5) dni po izdaji računa.
Če sredstva ne zadoščajo za pokritje dolgov ali če plačilo ni poravnano 20. dne istega meseca:
- bo podjetje APG unovčilo bančno garancijo;
- podjetje APG odstopi od obveznosti, ki jih ima po teh Avkcijskih pravilih, imetnik PTR pa izgubi
prenosne zmogljivosti, ki jih je pridobil z letno in mesečno avkcijo, poleg tega pa je odgovoren za
nastale obveznosti skladno s splošnimi določili iz 3. člena teh Avkcijskih pravil. Na ta način
sproščene prenosne zmogljivosti se dodelijo na dnevnih avkcijah ali čeje to mogoče na naslednji
mesečni avkciji;
- udeleženec avkcije bo izločen iz vseh prihodnjih avkcij do dne, ko na poslovni račun za podjetje
APG nakaže ustrezna sredstva, da poravna vse svoje obveznosti.
Če udeleženec avkcije podjetju APG ne more sporočiti podatkov o avstrijskem poslovnem računu,
sprejema podjetje APG za celotno vrednost dolgoročnih avkcij (letne in/ali mesečne avkcije) tudi
plačila vnaprej, in sicer najkasneje pet (5) delovnih dni po objavi rezultatov avkcije (rok Y3, glej člen
7.1., za mesečne avkcije rok M3, glej člen 8.1) na naslednji račun:
Bank Austria – UniCredit Group
Am Hof 2a
1010 Vienna
IBAN: AT06 1200 0506 1660 3600
BIC: BKAUATWWXXX
Skladno s splošnimi določili v 3. členu teh Avkcijskih pravil udeležencu avkcije ni dovoljena
kompenzacija dolgov, ki izhajajo iz mesečnih in/ali dnevnih avkcij, s svojimi zahtevki do podjetja APG,
ne glede na to, ali izhajajo iz avkcije.
Če je datum zapadlosti plačila državni praznik, mora biti plačilo poravnano na predhodni delovni dan.
Če je datum zapadlosti plačila nedelja ali državni praznik, ki sledi nedelji, mora biti plačilo poravnano
na naslednji delovni dan. V primeru zamude pri plačilu ima podjetje APG pravico do obračunavanja
obresti na zapadlo vsoto za vsak začeti dan zamude, začenši z dnevom zapadlosti. Obrestna mera se
določi na dan pošiljanja računa in je enaka obrestni meri Evropske centralne banke ob zadnji določitvi
obrestnih mer, povečani za pet (5) odstotnih točk. Te obresti se računajo od prvega dne po datumu
zapadlosti do dne, ko se račun poravna v celoti. Obrestim se prištejejo veljavni davki in prispevki.
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Podjetje APG ima pravico do sprememb pri vsoti plačila zaradi povečanja ali uvedbe davkov, carin itd.
DDV in morebitni drugi davki ter prispevki se bodo obračunali skladno z zadevnimi zakoni.
Vrnitev sredstev v primeru vračila ali znižanja prenosnih zmogljivosti
V primeru znižanja ali vračila prenosnih zmogljivosti bo imetnik PTR od APG-ja prejel dobropis. Če je
imetnik PTR dodeljenih na letni avkciji je znesek vračila ali/in znižanja odbit od naslednjega
mesečnega računa za letno avkcijo. V primerih ko APG nima odobrene direktne avtorizacije za
bremenitev računa koristnika prenosnih zmogljivosti bo znesek dobropisa nakazan na bančni račun, ki
je bil preko imetnika PTR sporočen APG-ju.

11.2

Poravnava letnih, mesečnih in dnevnih avkcij v smeri SlovenijaAvstrija

Udeleženci avkcij, ki ne poravnajo svojih obveznosti za pridobljene prenosne zmogljivosti, so lahko
izločeni iz nadaljnjih avkcij, ki jih izvaja ELES, dokler ne poravnajo vseh svojih obveznosti. Udeleženec
avkcije je zavezan poravnati vse obveznosti, ki izhajajo iz razlike med avkcijsko ceno, ki je bila
določena na prvi avkciji, kjer je bila dodeljena prenosna zmogljivost, in naslednjimi avkcijami, kjer se
prenosna zmogljivost dodeli znova.
(a) Depozitni podračun
Kritje in finančna poravnava na dnevnih avkcijah poteka preko depozitnega podračuna. Depozitni
podračun je posebna vrsta bančnega računa, ki ga odpre ELES na svojem bančnem računu za
udeleženca avkcij, ki želi sodelovati na dnevnih avkcijah. Depozitni podračuni se vodijo v denarni
valuti EUR.
Pravico do upravljanja z denarnimi sredstvi na depozitnih podračunih ima samo ELES na podlagi
nepreklicnega pooblastila (glej prilogo 10) s strani udeleženca avkcije za upravljanje teh finančnih
sredstev za pokrivanje in finančne poravnave, ki izhajajo iz dnevnih avkcij.
Obresti na denarna sredstva na depozitnih podračunih so last nosilcev podračunov in so skladne z
ustrezno uredbo o veljavnih obrestnih merah, ki jo izda banka. Te obresti banka vsak mesec nakaže
na depozitne podračune udeležencev avkcij.
Če želi nosilec depozitnega podračuna denarna sredstva ali del sredstev dvigniti iz svojega
podračuna, mora vložiti pisno zahtevo podjetju ELES. Finančna sredstva so udeležencu avkcij vrnjena
na bančni račun, ki je bil podan na Prijavi na avkcije v roku petih (5) delovnih dni od dneva prejetja
zahteve.
Stroški vodenja depozitnih podračunov bremenijo podjetje ELES.
(b) Kritje za dnevne avkcije
Udeleženci dnevnih avkcij morajo na svojih depozitnih podračunih vzdrževati denarna sredstva kot
zavarovanje za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz pridobljenih prenosnih zmogljivosti.
Pred vsako avkcijo mora ELES v avkcijski sistem vnesti vse informacije o neto stanju denarnih
sredstev na depozitnih podračunih udeležencev avkcij, pri čemer upošteva neto stanje na depozitnih
podračunih, ki je bilo ugotovljeno ob 06.00 na dan izvajanja avkcije, in ne upošteva prenosov in drugih
sprememb stanja na podračunih, ki so bile zabeležene po tem času.
Za udeležence avkcije, ki so namesto depozitnega podračuna poskrbeli za bančno garancijo, ELES v
avkcijski sistem vnese višino bančne garancije.
Na avkciji lahko udeleženci avkcije podajajo ponudbe, katerih vsota (skupaj z DDV, ki ga avtomatično
prišteje avkcijska aplikacija) ne sme preseči stanja denarnih sredstev na depozitnem
podračunu/bančni 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 podračunu/bančni garanciji preko avkcijskega sistema.
Če se udeleženec odloči za sodelovanje na več avkcijah, ki se izvajajo hkrati, se podane ponudbe na
vseh avkcijah, na katerih sodeluje udeleženec, odštejejo od razpoložljivega stanja denarnih sredstev
na depozitnem podračunu/bančni garanciji ali kritja posameznega udeleženca.
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(c) Poravnava za dnevne avkcije
Poravnava za dnevne avkcije se izvede po objavi rezultatov avkcije. Sistemski operater se poplača z
depozitnega podračuna udeleženca avkcije v celotni višini obveznosti, ki izhajajo iz dnevne avkcije.
Računi za informativne/računovodske namene se pošiljajo mesečno.
Udeležencem avkcije, ki so namesto depozitnega podračuna posredovali bančno garancijo, se vsak
mesec izstavi račun. Kopija računa se pošlje po faksu in naknadno po pošti. Računi morajo biti plačani
najkasneje osem (8) dni po izdaji. Po plačilu računa se znesek bančne garancije v avkcijskem sistemu
dvigne za plačan znesek.
(d) Poravnava za mesečne avkcije
Po objavi rezultatov mesečne avkcije izda ELES udeležencu avkcije predračun za celotno dodeljeno
obdobje. Udeleženci avkcij morajo svoje obveznosti za pridobljene mesečne prenosne zmogljivosti
poravnati v roku in v višini, ki sta predpisana na predračunu, tako da neplačano vsoto nakažejo
neposredno na ELES-ov bančni račun.
Rok za plačilo je najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo avkcijskih specifikacij naslednje
avkcije za dnevne prenosne zmogljivosti, ki se nanašajo na isti mesec kot neporavnane mesečne
prenosne zmogljivosti. ELES izda udeležencu avkcije račun za dodeljene mesečne prenosne
zmogljivosti najkasneje dva (2) delovna dneva po plačilu predračuna.
Če udeleženec avkcije svojih obveznosti ne poravna v določenem roku, se celotna prenosna
zmogljivost, ki je bila pridobljena na avkciji in za katero je bil izdan predračun, šteje kot nedodeljena in
jo lahko ELES ponudi na naslednjih avkcijah.
(e) Poravnava za letne avkcije
Ko se objavijo rezultati letnih avkcij, izda ELES vsem imetnikom PTR, kateri so pridobili prenosne
zmogljivosti, predračun. Predračuni se potem izdajajo v mesečnih obrokih, ki temeljijo na dejanskem
številu MWh v določenem mesecu. Takoj po objavi rezultatov letne avkcije se izda prvi predračun za
obdobje prvih dveh (2) mesecev (januar in februar), nato se predračuni izdajajo enkrat mesečno
(februarja za marec). Imetniki PTR morajo svoje obveznosti za pridobljene prenosne zmogljivosti
poravnati v roku in v višini, ki sta predpisana na predračunu, tako da neplačano vsoto nakažejo
neposredno na ELES-ov bančni račun.
Rok za plačilo je najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo avkcijskih specifikacij naslednje
avkcije prenosnih zmogljivosti, ki se nanaša na isti mesec kot neporavnane letne prenosne
zmogljivosti. ELES izda imetniku PTR račun za dodeljene letne prenosne zmogljivosti najkasneje dva
(2) delovna dneva po plačilu predračuna.
Če imetnik PTR svojih obveznosti ne poravna v določenem roku, se celotna prenosna zmogljivost, ki
je bila pridobljena na avkciji in za katero je bil izdan predračun, šteje kot nedodeljena in jo lahko ELES
ponudi na naslednjih avkcijah.
Podjetje ELES ima pravico do sprememb pri vsoti plačila pri letni, mesečni in/ali dnevni poravnavi
zaradi povečanja ali uvedbe davkov, carin itd.
(f) Napake pri finančni poravnavi
Za pritožbe povezane z nepravilnostmi v obračunu ali denarni poravnavi mora udeleženec avkcij
ELES-u podati pisno pritožbo v roku petih (5) delovnih dni od datuma izdaje računa. Po tem roku se
upošteva, da se imetnik PTR z računom strinja. Zgoraj omenjena pisna pritožba mora vsebovati
natančen opis podlage za ugovor na račun. Pritožba v nobenem primeru ne zadrži obveznosti plačila
imetnika PTR.
(g) Vrnitev sredstev v primeru vračila ali znižanja prenosnih zmogljivosti
V primeru vračila je imetnik PTR obvezan izdati račun (na podlagi podatkov posredovanih s strani
podjetja ELES) podjetju ELES v prvem tednu meseca M za mesec M-1 skupaj za letne in mesečne
prenosne zmogljivosti. ELES bo račun poravnal v petnajstih (15) dneh od dneva prejetja računa.
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V primeru znižanja je imetnik PTR obvezan podjetju ELES izdati račun za povrnitev avkcijske cene (na
podlagi podatkov posredovanih s strani podjetja ELES) skladno z členom 14. v prvem tednu meseca
M za mesec M-1 skupaj za letne in mesečne prenosne zmogljivosti. ELES bo račun poravnal v
petnajstih (15) dneh od dneva prejetja računa. Račun za povračilo avkcijske cene ni predmet
obračuna DDV.

12.

Uporaba dodeljene prenosne zmogljivosti

Avkcijska pravila ne pokrivajo splošnega dostopa do prenosnega omrežja za izrabo dodeljene
prenosne zmogljivosti, če ni drugače določeno v naslednjih določilih.
Podjetji ELES in APG izvajata prenosne storitve skladno z zakonskimi zahtevami za dostop do
prenosnega omrežja v posameznih regulacijskih območjih, morebitnimi prepovedmi uvoza električne
energije in zadevnimi pravilniki podjetij ELES in APG.
Uporaba dodeljenih prenosnih zmogljivosti se izvaja tako, da se podjetjema ELES in APG dostavijo
fiksni vozni redi, ki so skladni z zakonskimi zahtevami za dostop do prenosnega omrežja v
posameznih regulacijskih območjih, morebitnimi prepovedmi uvoza električne energije in zadevnimi
tržnimi pravilniki podjetij ELES in APG.
Pogoje za splošni dostop do prenosnega omrežja za uporabo dodeljenih prenosnih zmogljivosti v
obeh regulacijskih območjih podjetij ELES in APG lahko izpolnita tudi dva (2) udeleženca avkcije in/ali
imetnika rezervirane prenosne zmogljivosti, od katerih je vsak pravilno registriran/identificiran samo na
eni strani interkonekcije, skladno z zakonskimi zahtevami za dostop do prenosnega omrežja v
posameznih regulacijskih območjih, morebitnimi prepovedmi uvoza električne energije in zadevnimi
tržnimi pravilniki podjetij ELES in APG.

12.1

Uporaba dodeljenih prenosnih zmogljivosti, ki so bile pridobljene z
letnimi in mesečnimi avkcijami

Da je mogoča uporaba dodeljene prenosne zmogljivosti iz letnih in mesečnih avkcij, je treba
podjetjema APG in ELES za naslednji dan najaviti fiksne vozne rede, ki jih mora:
- podjetje APG prejeti do 08:00 (CET),
- podjetje ELES prejeti do 08:00 (CET).
Poznejše spremembe voznih redov niso mogoče. Uporaba temelji na načelu "uporabi ali izgubi". To
pomeni, da bodo prenosne zmogljivosti, ki niso bile nominirane do 08:00 (CET) odvzete in znova na
voljo vsem udeležencem avkcije na dnevni avkciji.

12.2

Uporaba dodeljenih prenosnih zmogljivosti, ki so bile pridobljene z
dnevnimi avkcijami

Da je mogoča uporaba dodeljene prenosne zmogljivosti iz dnevnih avkcij, je treba podjetjema APG in
ELES za naslednji dan dostaviti fiksne vozne rede, ki jih mora:
- podjetje APG prejeti do 14:30 (CET),
- podjetje ELES prejeti do 14:00 (CET).
Poznejše spremembe voznih redov niso mogoče. Uporaba temelji na načelu "uporabi ali izgubi".

12.3

Postopek dodeljevanja znotraj dneva

Po dnevni nominaciji (glej člen 12.2) ni mogoče spremeniti dogovorjenih urnikov. To pomeni, da bodo
dodeljene prenosne zmogljivosti, ki niso bile porabljene z voznimi redi skladno s členom 12.2, vsem
udeležencem avkcije dane na razpolago v postopku dodeljevanja znotraj dneva – ki ga izvaja podjetje
APG za smer Avstrija-Slovenija in podjetje ELES za smer Slovenija-Avstrija, po vrstnem redu prispelih
ponudb in skladno s trenutnimi tržnimi pravili v Avstriji in Sloveniji, ki so objavljena na naslovih
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www.e-control.at (“Sonstige Marktregeln” Kapitel 3 Fahrpläne) in www.eles.si (Sistemska obratovalna
navodila za prenosno omrežje električne energije).

13.

Postopek nominacije

Za uporabo prenosnih zmogljivosti, ki so bile dodeljene na avkcijah, morajo imetniki PTR izpolnjevati
vse naslednje zahteve za obe regulacijski območji:
Za APG:
- s strani avstrijskega regulativnega organa priznani kot predstavniki bilančne skupine ali morajo
biti člani priznane avstrijske bilančne skupine. Še posebej če je udeleženec avkcije član bilančne
skupine, mora vložiti pisno izjavo predstavnika bilančne skupine, kjer se predstavnik bilančne
skupine zavezuje za izvedbo ustreznega čezmejnega voznega reda (glej Prilogo 7),
Priloga 7 bo prejeta od podjetja CAO najkasneje pet (5) delovnih dni do 12:00 ure pred dnevom, ko
se dodeljena prenosna zmogljivost uporabi.
Članstvo v bilančni skupini se lahko spreminja na mesečni ravni. Nova Priloga 7 bo prejeta od
podjetja CAO najkasneje pet (5) delovnih dni do 12:00 ure pred prvim dnevom naslednjega meseca.
Za ELES:
- Udeleženec avkcije mora biti odgovorni bilančne skupine ali mora imeti sklenjeno pogodbo o
izravnavi s predstavnikom bilančne skupine v Sloveniji.
Pogoje za splošni dostop do prenosnega omrežja za uporabo dodeljenih prenosnih zmogljivosti v
obeh regulacijskih območjih podjetij ELES in APG lahko izpolnita tudi dva (2) udeleženca avkcije in/ali
imetnika rezervirane prenosne zmogljivosti, od katerih je vsak pravilno registriran/identificiran samo na
eni strani interkonekcije, skladno z zakonskimi zahtevami za dostop do prenosnega omrežja v
posameznih regulacijskih območjih, morebitnimi prepovedmi uvoza električne energije in zadevnimi
tržnimi pravilniki podjetij ELES in APG, če sta vzpostavila izključno partnerstvo 1:1 za izmenjavo
voznih redov (trgovanje), ki traja najmanj en koledarski mesec.
To partnerstvo 1:1 mora biti podjetjema ELES in APG vedno najavljeno najmanj pet (5) delovnih dni
pred začetkom veljavnosti partnerstva. Obvestilo o partnerstvu je treba podjetjema ELES in APG
dostaviti po faksu, glej Prilogo 8. Takšno partnerstvo je mogoče vzpostaviti in spreminjati samo za
celotne koledarske mesece.

14.

Znižanje prenosnih zmogljivosti

Znižanje zaradi okoliščin, ki ne predstavljajo višje sile ali se ne zgodijo med obdobji vzdrževanja,
upravičijo imetnika PTR do 100% povračila vseh plačil za ure znižanih prenosnih zmogljivosti (to
pomeni, da se imetniku PTR povrne ustrezna avkcijska cena) s strani podjetja APG in/ali ELES.
V primeru znižanj prenosnih zmogljivosti bo uporabljen naslednji prednostni seznam:
1. Prenosne zmogljivosti dodeljene z postopkom dodeljevanja znotraj dneva.
2. Prenosne zmogljivosti dodeljene na dnevni avkciji.
3. Prenosne zmogljivosti dodeljene na mesečni avkciji.
4. Prenosne zmogljivosti dodeljene na letni ravni.
Znotraj vsake od zgoraj naštetih skupin prenosnih zmogljivosti, bo uporabljen princip sorazmernega
(proporcionalnega) znižanja. Znižane prenosne zmogljivosti bodo zaokrožene na naslednji celi MW.
Podjetji ELES in/ali APG bosta v primeru znižanja:
- nemudoma obvestili imetnika PTR in njegovega predstavnika,
- imetnika PTR do 5. koledarskega dne naslednjega meseca obvestili o vsoti povračila.
Postopek kompenzacije za relevantno smer bo obravnavana glede na relevantno točko v členu 11.
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Sekundarni trg
15.1.

Prenos dodeljenih prenosnih zmogljivosti

Prenos dodeljenih prenosnih zmogljivosti za prehodno obdobje se opravi elektronsko (ali izjemoma
preko faksa ali elektronske pošte samo v smeri Slovenija-Avstrija) za obe smeri preko podjetja ELES
oziroma Auction Office Austria. Po zaključku Prehodnega obdobja bo prenos izvajal CAO.
Prenosne zmogljivosti, ki so bile dodeljene v letnih in/ali mesečnih avkcijah ali ki izhajajo iz prenosov
prenosne zmogljivosti, lahko imetnik dodeljene prenosne zmogljivosti prenese pod naslednjimi pogoji:
• prenosi prenosne zmogljivosti so dovoljeni samo, če se opravijo na drugega
udeleženca avkcije,
• najmanjša enota prenosa prenosne zmogljivosti znaša 1 MW,
• prenos prenosne zmogljivosti je dovoljen samo za dodeljeno prenosno zmogljivost,
ki je bila predhodno plačana s strani udeleženca avkcije, prenos dodeljene prenosne
zmogljivosti morata potrditi oba udeleženca avkcije (prenosnik in koristnik),
• nominacija prenosa prenosne zmogljivosti mora biti opravljena dva (2) dneva do
12.00 CET pred začetkom veljavnosti dodeljene prenosne zmogljivosti.
Prenos dnevnih prenosnih zmogljivosti ni mogoč.
Morebitni spori med prenosnikom in koristnikom ne vplivajo na veljavnost prenosa prenosne
zmogljivosti, ko ga potrdi relevantni izvajalec avkcij. Preklic prenosa prenosne zmogljivosti ni mogoč.
V primeru znižanja bo morebitno povračilo skladno s 14. členom povrnjeno koristniku, ki je prenosno
zmogljivost pridobil s prenosom prenosne zmogljivosti. Koristnik bo odgovoren za vse obveznosti, ki
izhajajo iz prenosa prenosne zmogljivosti.

15.2.

Vračilo dodeljenih prenosnih zmogljivosti

Vračilo dodeljenih prenosnih zmogljivosti za prehodno obdobje se opravi elektronsko (ali izjemoma
preko faksa ali elektronske pošte samo v smeri Slovenija-Avstrija) za obe smeri preko podjetja ELES
oziroma Auction Office Austria. Po zaključku prehodnega obdobja bo vračilo izvajal CAO.
Udeleženec avkcije lahko dodeljene prenosne zmogljivosti iz letnih in mesečnih avkcij in/ali prenosov
prenosne zmogljivosti vrne relevantnemu izvajalcu avkcij. Vračilo prenosnih zmogljivosti dodeljenih na
dnevni avkciji ni mogoče.
Vračilo prenosnih zmogljivosti na mesečne avkcije:
• Udeleženec avkcije lahko dodeljene prenosne zmogljivosti iz letne avkcije za
ustrezno smer vrne izvajalcu avkcij. Produkt mora imeti enak profil, kot je bil
dodeljen med ustrezno letno avkcijo.
• Rok: dva (2) dneva do 12.00 CET pred objavo mesečne vrednosti ATC (glej Prilogo 2).
Vračilo prenosnih zmogljivosti na dnevne avkcije:
• Dodeljene prenosne zmogljivosti iz letnih in/ali mesečnih avkcij je mogoče po urah
vrniti relevantnemu izvajalcu avkcij.
• Rok: dva (2) dneva do 12.00 CET pred ustrezno dnevno avkcijo.
Udeleženec avkcije, ki vrne dodeljeno prenosno zmogljivost relevantnemu izvajalcu avkcij je upravičen
do finančnega nadomestila enakega avkcijski ceni doseženi na relevantni mesečni avkciji – za letne
prenosne zmogljivosti vrnjene na mesečno avkcijo ali avkcijski ceni doseženi na relevantni dnevni
avkciji – za letne in mesečne prenosne zmogljivosti vrnjene na dnevno avkcijo (vključujoč avkcijsko
ceno nič, zaradi nezamašitve), vendar pa znesek vračila ne sme presegati prvotnega plačila (avkcijske
cene) po kateri je bila letna ali mesečna prenosna zmogljivost dodeljena.
V primerih kjer prenosne zmogljivosti niso dodeljene na mesečni ali dnevni avkciji zaradi preklica
avkcije, udeleženec avkcije, ki je prenosne zmogljivosti vrnil ni upravičen do povračila.
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Odstop od pravice do kompenzacije

Udeleženec avkcije nima pravice do kompenzacije in/ali zadržanja dolgov, ki izhajajo iz letnih,
mesečnih in/ali dnevnih avkcij, zaradi svojih zahtevkov do podjetij ELES in/ali APG, ne glede na to, ali
izhajajo iz letne, mesečne in/ali dnevne avkcije ali ne.

17.

Omejitev odgovornosti

TSO-ja, skupaj ali posamezno, proti imetnikom PTR ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi nastala
zaradi udeležbe ali nezmožnosti udeležbe imetnika PTR v avkciji ali zaradi neizvedbe avkcije, imetnik
PTR pa TSO-ja, skupaj in posamezno, odveže vse odgovornosti za zahtevke zaradi takšne škode s
strani tretjih oseb. Podjetji ELES in/ali APG v nobenem primeru ne bosta odgovorni za izgubo dobička,
posla ali druge posredne, naključne, posebne ali posledične škode.
ELES in/ali APG bosta poskušala vsa določila Avkcijskih pravil izvajati s primerno poslovno skrbnostjo
in skrbnostjo operaterja regulacijskega območja, skladno z zadevnimi uredbami evropske zakonodaje,
uredbami EU, avstrijsko ter slovensko zakonodajo in uredbami avstrijskih ter slovenskih oblasti.

18.

Višja sila

Podjetji ELES in/ali APG ne prevzemata odgovornosti za neizvedbo ali pomanjkljivo ali zakasnjeno
izvedbo obveznosti, ki izhajajo iz teh Avkcijskih pravil, če in v kolikor se je neizvedba, pomanjkljiva ali
zakasnjena izvedba zgodila zaradi okoliščin, na katere obvezana stranka nima vpliva, kar med drugim
vključuje višjo silo ali druge okoliščine, za katere ustrezna stranka ni odgovorna in ki jih ne more
odpraviti z ukrepi, ki so tehnično, finančno in/ali ekonomsko razumno izvedljivi s strani podjetij ELES
in/ali APG.

19.

Razno

Razen v posebnih pogojih, ki so določeni v teh Avkcijskih pravilih, se pogodba med podjetjema ELES
in/ali APG na eni strani in udeležencem avkcije na drugi strani ne spremeni, razen v primeru pisne
spremembe, ki je bila potrjena, izvršena in dostavljena s strani podjetja ELES in/ali APG po faksu ali
elektronski pošti. Če so ali postanejo katerikoli deli ali določila Avkcijskih pravil ali Prilog neveljavni,
nezakoniti, nični ali neizterljivi, ostanejo preostali deli ali določila veljavni in nanje to ne vpliva. Vsi
neveljavni, nezakoniti, nični in/ali neizterljivi deli ali določila bodo zamenjani z veljavnimi, zakonitimi
in/ali izterljivimi deli ali določili tako, da se v največji mogoči meri doseže njihov nameravani
ekonomski in pravni učinek.

20.

Zaupnost

S poslovanjem in izvajanjem Avkcijskih pravil lahko podjetji ELES in/ali APG in njune morebitne
podružnice prejmejo zaupne informacije o udeležencu avkcije ali dobijo dostop do njih. Zaupne
informacije vključujejo vse pisno dostavljene informacije, ki so označene z oznako "Zaupno", ali ki so
razkrite na kak drug način, če je bilo osebi, kateri so bile razkrite, pred ali hkrati z razkritjem
naznačeno, da bodo razkrite ali da se lahko razkrijejo zaupne informacije. Podjetji ELES in APG se
strinjata, da bosta varovali zaupne informacije, da jih ne bosta razkrivali brez poprejšnje privolitve
udeleženca avkcije, da zaupnih informacij v katerikoli obliki ne bosta razkrivali katerikoli tretji osebi,
razen na zahtevo oblasti, in da zaupnih informacij ne bosta uporabljali v kakršnekoli namene, razen za
zagotavljanje skladnosti z določili teh Avkcijskih pravil.
Določila 20. člena ne veljajo za informacije, ki so razkrite podjetjema ELES in APG skladno s tem
členom, če:
- so bile informacije pred razkritjem javno znane ali če po razkritju postanejo javno znane brez
krivde podjetij ELES in APG,
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so bile podjetjema ELES in APG znane pred razkritjem,
sta podjetji ELES in APG po razkritju iste informacije prejeli od tretje osebe, ki proti ustreznemu
udeležencu avkcije ni zavezana k molčečnosti za te informacije.

Dopolnila in spremembe

Vsa dopolnila in spremembe teh Avkcijskih pravil bodo udeležencem avkcij javljena z objavo ustrezne
nove različice teh Avkcijskih pravil na spletni strani podjetij Auction Office Austria in ELES. Takšna
obvestila morajo vključevati sklice na dopolnjene ali spremenjene člene in datum začetka veljavnosti
nove različice Avkcijskih pravil. Vsaka različica teh Avkcijskih pravil bo označena s svojo številko.
Zaradi procesa koordinacije, ki poteka med Centralno vzhodno evropskimi TSO-ji (CEE regija), bodo
lahko Avkcijska pravila nadomeščena z novimi Avkcijskimi pravili za celotno Centralno vzhodno
evropsko regijo. Vseeno ta Avkcijska pravila ostajajo veljavna za vse dodeljene prenosne zmogljivosti
pod temi Avkcijskimi pravili do konca leta 2010 razen za, vendar ne omejeno na, primere opisane v
teh Avkcijskih pravilih (sekundarni trg). Vse pravice in obveznosti udeležencev avkcij in vpletenih
TSO-jev povezanih z prenosnimi zmogljivostmi dodeljenimi v okviru teh Avkcijskih pravil ostanejo
veljavne. O popolni nadomestitvi teh Avkcijskih pravil z novimi regionalnimi Avkcijskimi pravili bodo
udeleženci avkcij obveščeni preko zgoraj omenjenih sredstev trideset (30) dni pred uveljavitvijo novih
Avkcijskih pravil.

22.

Zadevna zakonodaja in spori

V sporih, ki izvirajo iz izvajanja avkcij in dodeljevanja prenosnih zmogljivosti v smeri Avstrija-Slovenija,
ki jih izvaja podjetje APG in/ali Auction office Austria ureja izključno avstrijsko pravo.
V sporih, ki izvirajo iz teh Avkcijskih pravil ali izvajanja avkcij in dodeljevanja zmogljivosti v smeri
Slovenija-Avstrija, ki jih izvaja podjetje ELES, odloča stvarno pristojni organ v Sloveniji.

23.

Obvestila

Vsa obvestila, izdana skladno s temi Avkcijskimi pravili, morajo biti, če Avkcijska pravila ne določa
drugače, v pisni obliki in naslovljena na naslednje naslove:
Za smer Avstrija-Slovenija:
Auction Office Austria
A-1090 Wien, Alserbachstrasse 14-16, Avstrija
Telefon: +43 1 253 7272 90 Faks: +43 1 253 7272 96
www.auction-office.at

Za smer Slovenija-Avstrija:
Elektro-Slovenija, d. o. o.
Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 (1) 474 2646, Faks: +386 (1) 474 2651
www.eles.si
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Priloga 1: Postopek avkcije
Če je vsota vseh ponudb, podanih za določeno avkcijo, manjša ali enaka skupni
prenosni zmogljivosti, se imetniku PTR dnevna cena ne obračuna.
Če vsota vseh ponudb, podanih za določeno avkcijo, presega skupno prenosno
zmogljivost, se imetniku PTR obračuna dnevna cena. V ta namen se ponudbe
razvrstijo po ceni in časovni oznaki, od najvišje cene navzdol. Če ima več ponudb
enako ceno, imajo prednosti ponudbe z zgodnejšo časovno 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 v obliki prenosne zmogljivosti za ceno mejne
ponudbe. Če ima več ponudb enako ceno, imajo prednosti ponudbe z zgodnejšo
časovno oznako.
Dnevna cena, ki se izračuna po predhodno navedenem načelu, se uporablja kot
osnova za izračun cene prenosne zmogljivosti, ki velja za vse imetnike PTR.
Šteje se, da je imetnik PTR pridobil prenosne zmogljivosti v trenutku, ko je bil s strani
izvajalca avkcije obveščen o uspešnem sodelovanju na avkciji.

Priloga 2: Načrtovani datumi letnih in mesečnih avkcij za
leto 2010 (okvirni)
Stran
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Datum (okviren)
Objava avkcijskih specifikacij
Dan avkcije
Objava rezultatov avkcije

Mesečne avkcije

03.12.2009
10.12.2009
14.12.2009
Datum (okviren)

Januar 2010

Objava avkcijskih specifikacij
Dan avkcije

10.12.2009
15.12.2009

Februar 2010

Objava avkcijskih specifikacij
Dan avkcije

08.01.2010
13.01.2010

Marec 2010

Objava avkcijskih specifikacij
Dan avkcije

11.02.2010
16.02.2010

April 2010

Objava avkcijskih specifikacij
Dan avkcije

11.03.2010
16.03.2010

Maj 2010

Objava avkcijskih specifikacij
Dan avkcije

08.04.2010
13.04.2010

Junij 2010

Objava avkcijskih specifikacij
Dan avkcije

07.05.2010
12.05.2010

Julij 2010

Objava avkcijskih specifikacij
Dan avkcije

10.06.2010
15.06.2010

Avgust 2010

Objava avkcijskih specifikacij
Dan avkcije

09.07.2010
14.07.2010

September 2010

Objava avkcijskih specifikacij
Dan avkcije

12.08.2010
17.08.2010

Oktober 2010

Objava avkcijskih specifikacij
Dan avkcije

10.09.2010
15.09.2010

November 2010

Objava avkcijskih specifikacij
Dan avkcije

08.10.2010
13.10.2010

December 2010

Objava avkcijskih specifikacij
Dan avkcije

11.11.2010
16.11.2010

43
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Priloga 3a: Avstrijski državni prazniki 2010
Datum:

Opis:

01.01.2010 (petek)

Novo leto / Neujahr

06.01.2010 (sreda)

Sveti trije kralji / Heilige Drei Könige

04.04.2010 (nedelja)

Velikonočna nedelja / Ostersonntag

05.04.2010 (ponedeljek)

Velikonočni ponedeljek / Ostermontag

01.05. 2010 (sobota)

Dan dela / Tag der Arbeit

13.05.2010 (četrtek)

Vnebohod / Christi Himmelfahrt

23.05.2010 (nedelja)

Binkoštna nedelja / Pfingstsonntag

24.05.2010 (ponedeljek)

Binkoštni ponedeljek / Pfingstmontag

03.06.2010 (četrtek)

Sveto Rešnje telo / Fronleichnam

15.08.2010 (nedelja)

Vnebovzetje / Maria Himmelfahrt

26.10.2010 (ponedeljek)

Državni praznik Avstrije / Nationalfeiertag Österreich

01.11.2010 (ponedeljek)

Vsi sveti / Allerheiligen

08.12.2010 (sreda)

Brezmadežno spočetje / Maria Empfängnis

25.12.2010 (sobota)

Božič / Christtag / Weihnachtstag

26.12.2010 (nedelja)

Sveti Štefan / Stefanitag / Stephanstag
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Priloga 3b: Slovenski državni prazniki 2010
Datum:

Opis:

01.01.2010 (petek)

Novo leto / Neujahr

02.01.2010 (sobota)

Novo leto / Neujahr

08.02.2010 (ponedeljek)

Dan kulture / Tag der Kultur

04.04.2010 (nedelja)

Velika noč / Ostersonntag

05.04.2010 (ponedeljek)

Velikonočni ponedeljek / Ostermontag

27.04.2010 (ponedeljek)

Dan upora
Widerstand

01.05.2010 (sobota)

Dan dela/Tag der Arbeit

02.05.2010 (nedelja)

Dan dela/Tag der Arbeit

25.06.2010 (petek)

Dan državnosti / Nationalfeiertag Slowenien

15.08.2010 (nedelja)

Vnebovzetje/Maria Himmelfahrt

31.10.2010 (nedelja)

Dan reformacije / Reformationstag

01.11.2010 (ponedeljek)

Vsi sveti/Allerheiligen

25.12.2010 (sobota)

Božič/Christtag/Weihnachtstag

26.12.2010 (nedelja)

Dan neodvisnosti / Unabhängigkeitstag

proti

okupatorju

/

Gedenktag

an

den
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neposredno

Ime:
Ulica:
Poštna številka/mesto:
Telefon:
Faks:
E-pošta:

VERBUND- Austrian Power Grid AG
A-1220 Wien, Wagramer Straße 19, IZD-Tower
Telefon:
+43(0)50313-56164
Faks:
+43(0)50313-56133
E-pošta: netz.apg@verbund.at
Pooblastilo za zbiranje z neposrednim odtegovanjem
S tem vas začasno pooblaščamo za zbiranje dolgov za našega bančnega računa z
obvestilom o obremenitvi. S tem je naša banka pooblaščena za unovčitev obvestila o
bremenitvi, pri tem pa ni obvezana za izplačilo, predvsem v primeru nezadostnega
kritja na našem bančnem računu. Pridržujemo si pravico do odvzema pravice do
zbiranja dolgov brez utemeljitve 42 dni po datumu zbiranja dolgov.

Številka računa:

Ime banke:

Bančna koda:

Za (prejemnik plačila):
Verbund Austrian Power Grid AG
A-1220 Wien, Wagramer Strasse 19, IZD-Tower

Kraj, datum:

Podpis:
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Priloga 5: Obrazec za registracijo
Poslati na: CAO Central allocation office GmbH; Gute Änger 15, 85356 Freising, Germany
Podjetje
Ime iz registra gospodarskih družb
Oddelek
Registrska številka
Naslov
Poštna številka
Država
Številka UID
Informacije o bilančni skupini
Ime bilančne skupine
Nominacija bo izvedena s to bilančno skupino?*
Koda EIC
E-pošta

DA □

NE □

Podatki o članih
Komercialni predstavnik
Telefon
Faks
E-pošta
Udeleženec avkcije
Ime (uporabnik)
Telefon
E-pošta
Ime (uporabnik)
Telefon
E-pošta
Ime (uporabnik)
Telefon
E-pošta

* Če je odgovor »NE« mora Udeleženec avkcije posredovati veljaven obrazec »Potrditev članstva v prepoznani avstrijski bilančni
skupini« (Priloga 7) pravočasno za končno uporabo dodeljenih prenosnih zmogljivosti.

________________________________
Datum, podpis

47

Uradni list Republike Slovenije

Št.

100 / 8. 12. 2009 /

Stran

13521

Priloga 6: Avkcijski sistem za prenosno zmogljivost Priročnik
Priročnik za "Avkcijski sistem za prenosno zmogljivost" je sestavni del teh
Avkcijskih pravil in je objavljen na domači strani podjetja Auction Office Austria
(http://www.auction-office.at).
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Priloga 7: Obrazec za "potrditev članstva v priznani avstrijski
bilančni skupini"
Poslati na: CAO Central allocation office GmbH; Gute Änger 15, 85356 Freising, Germany

Udeleženec avkcije
Ime podjetja
Avstrijska
skupina:

Avstrijska bilančna skupina

bilančna

Naslov:
Koda EIC
Kontaktna oseba
Predstavnik:
Telefonska št.:
Št. faksa:
Naslov e-pošte:

Od

Za

Obdobje:
S podpisom te potrditve predstavnik avstrijske bilančne skupine potrjuje, da je
udeleženec avkcije član njegove bilančne skupine med zgoraj navedenim obdobjem in
se zavezuje k izvedbi ustreznega čezmejnega voznega reda za udeleženca avkcije.

Potrditev
Udeleženec avkcije, ki je registriran/identificiran s Ime avstrijske bilančne skupine:
strani APG:

Datum:
Podpis:
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Priloga 8: Obrazec za sistemsko obvestilo 1:1
Ta obrazec bo dostavljen na naslednjo številko faksa:
Za ELES +386 (1) 474-2142
Za APG +431 53113 – 53219

APG

ELES

Ime podjetja
Naslov
ID za DDV (če je na
voljo)
Koda EIC
Kontaktna oseba
Telefonska št.
Št. faksa
Naslov e-pošte
Od

Za

Obdobje

Potrditev je opravljena s strani nominiranih podjetij
Ime podjetja
Ime podjetja
registrirano/identificirano s strani registrirano/identificirano s strani
podjetja APG
podjetja ELES
Datum

Podpis in
znamka

Odobritev podjetja APG

Odobritev podjetja ELES

Datum

Podpis
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Priloga 9: Slovenska bančna garancija
Poslati na: CAO Central allocation office GmbH; Gute Änger 15, 85356 Freising, Germany

Garancija za plačilo št….
Ime banke - poroka: …………………………..
Prosilec: …………………….
Koristnik: Elektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, Slovenija
Vsota: EUR....
Datum izteka veljavnosti:

Kot banka …(banka) smo bili obveščeni, da bo naša stranka .... (prosilec) sodelovala v
avkciji razpoložljive prenosne zmogljivosti na slovensko-avstrijski meji.
Skladno z Avkcijskimi pravili, ki je objavljen na spletni strani www.eles.si, bo kot
zavarovanje za obveznosti stranke izdana bančna garancija.
Na zahtevo podjetja ….. (prosilec), naša banka ……(banka) nepreklicno in brezpogojno
prevzema obveznost plačila na prvo zahtevo, brez pravice po ugovoru ali obrambi, za
vse vsote do največ
EUR……………
ob prejemu pisnega zahtevka, ki navaja, da je zahtevana vsota zapadla in da podjetje
…… (prosilec) ni izpolnilo svojih zahtev.
Za identifikacijo mora biti vaša zahteva za plačilo predstavljena preko vmesnika banke
prvega razreda, ki potrjuje, da so podpisi pravno zavezujoči za vaše podjetje. Če bo
banka uporabila sistem SWIFT, mora vedno poslati celotno zahtevo za plačilo in hkrati
potrditi, da nam je bil posredovan izvirnik dokumenta, ki je pravno zavezujoč za vaše
podjetje.
Celotna vsota te garancije se zmanjša za vsa plačila, ki smo jih že izplačali v okviru te
garancije.
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Zahtevo za izplačilo moramo prejeti najkasneje na datum izteka veljavnosti. Ta
garancija postane nična na datum izteka veljavnosti, ne glede na to, ali nam je bila na ta
datum tudi vrnjena.
Obveznosti te garancije nas (poroka) je mogoče pred datumom izteka veljavnosti
razvezati samo s pisnim privoljenjem koristnika.
Vsa plačila morajo biti opravljena najkasneje sedem (7) delovnih dni po sprejemu
zahteve za plačilo.
To garancijo ureja slovenska zakonodaja, v primeru sporov je pristojno sodišče v
Ljubljani.

Podpis poroka
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Priloga 10: Nepreklicno pooblastilo
Poslati na: CAO Central allocation office GmbH; Gute Änger 15, 85356 Freising, Germany

Skladno z določili “Akta o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih
zmogljivosti na slovensko-avstrijski meji" med regulacijskimi območji podjetij
VERBUND-Austrian Power Grid AG (“APG”) in Elektro - Slovenija, d. o. o. (“ELES”)” z
dne ___________ in skladno s pravili in predpisi sistemskega operaterja, ElektroSlovenija, d. o. o.,

(ime podjetja) ____________________________________________, ki ga predstavlja
_____________________________
izdaja
podjetju Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
naslednje
NEPREKLICNO POOBLASTILO
za neomejeno razpolaganje s sredstvi, položenimi na podračun št.
SI56290000152003028____
na
depozitnem
transakcijskem
računu
št.
SI56290000152003028, ki je last Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.
Podatki o računu za nakazilo sredstev:
- številka poslovnega računa v obliki IBAN -a: SI56290000152003028
- naziv in naslov banke: UniCredit Banka Slovenija d.d. , Šmartinska 140, 1000
Ljubljana
- SWIFT oz. BIC koda naše banke: BACXSI22.

Kraj: _______________________, Datum: _______________

__________________________________
(podpis predstavnika udeleženca avkcije)
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Priloga 11: Prijava na avkcije za dodeljevanje čezmejnih
prenosnih zmogljivosti
Poslati na: CAO Central allocation office GmbH; Gute Änger 15, 85356 Freising, Germany

PRIJAVA NA AVKCIJE ZA DODELJEVANJE ČEZMEJNIH PRENOSNIH
ZMOGLJIVOSTI
S prijavo vlagatelj podaja vlogo za sodelovanje na avkcijah za dodeljevanje čezmejnih
prenosnih zmogljivosti, ki jih organizira in izvaja Elektro-Slovenija, d.o.o., sistemski
operater prenosnega omrežja.
Medsebojni odnosi med vlagateljem vloge in izvajalcem avkcij so urejeni v skladu s
Pravilnikom o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti, Aktom
o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovenskoavstrijski meji ter Avkcijskimi pravili za dostop do čezmejnih prenosnih zmogljivosti na
slovensko-italijanski meji.
1.

OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU

Polni naziv ali ime vlagatelja
Sedež oz. naslov vlagatelja
Kraj / poštna številka
Država
Naslov za pošiljanje pošte (v kolikor leta ni enak sedežu vlagatelja)
Telefon
Davčna številka
Matična številka vlagatelja
EIC koda vlagatelja
2.

OZNAKA AVKCIJ, NA KATERIH IMA VLAGATELJ NAMEN SODELOVATI
(označiti z da ali ne)

Letna avkcija
Mesečne avkcije
Dnevne avkcije*
Letna avkcija
Smer Slovenija->Italija
Mesečne avkcije
Dnevne avkcije*
Letna avkcija
Obe smeri Slovenija<-> Hrvaška
Mesečne avkcije
Dnevne avkcije*
* Izpolnjen in priložen obrazec Nepreklicno pooblastilo za uporabo deponiranih
denarnih sredstev na depozitnem podračunu
Smer Slovenija -> Avstrija
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OSEBE, POOBLAŠČENE ZA SODELOVANJE NA AVKCIJAH

Ime in priimek
Službeni telefon
Mobilni telefon
Faks
E-mail naslov *

1.

2.

Ime in priimek
3.
4.
Službeni telefon
Mobilni telefon
Faks
E-mail naslov *
* e-mail naslovi se uporabljajo za vso komunikacijo povezano z izvajanjem avkcij. V
primeru skupnega e-mail naslova, na katerega želite prejemati vso elektronsko pošto,
ga prosim dodajte spodaj.
Skupen e-mail naslov:_______________________________________
4.

DEŽURNI, POOBLAŠČENI ZA UKREPANJE V PRIMERU OMEJITVE
UPORABE DODELJENIH ČEZMEJNIH PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI

Ime in priimek
Dežurna telefonska
številka (dosegljiva 24 ur)
Faks
E-mail naslov
5.

1.

2.

FINANČNI PODATKI TER KONTAKTNA OSEBA ZA FINANČNE ZADEVE

Naziv banke udeleženca
Naslov banke udeleženca
SWIFT koda
IBAN koda
Ime in priimek
1.
2.
Službeni telefon
Mobilni telefon
Faks
E-mail naslov*
*za vso elektronsko pošto povezano z obračunom in finančno poravnavo izvedenih
avkcij
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6.

ZAHTEVANA DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV:

•

Overjena kopija bilančne pogodbe, v kolikor sistemski operater ni sopodpisnik te
pogodbe ali overjena kopija pogodbe o izravnavi z odgovornim bilančne skupine.
Izpisek iz sodnega registra podjetij, katerega datum ni starejši od šestdeset (60)
dni. V primeru, da v državi, kjer ima vlagatelj prijave na avkcijo sedež, sodni
organi ne izdajajo takega potrdila, ga mora vlagatelj nadomestiti s potrdilom
drugega pristojnega organa.
Dokument, ki dokazuje, da je podpisnika prijave zakoniti zastopnik pooblastil (v
primeru, da prijava ni podpisana s strani osebe, ki je kot zakoniti zastopnik
navedena v dokazilu iz prejšnjega točke).

•

•

7.

IZJAVE

Vlagatelj izjavlja, da je bil pred podpisom te izjave seznanjen z relevantnimi pravilniki
skladno z izpolnjeno tabelo pod točko 2 te Prijave in se z njimi strinja. Vlagatelj izjavlja,
da so vsi podatki dani v tej prijavi in navedenih prilogah k tej prijavi resnični in pravilni.
Vlagatelj izjavlja, da bo v najkrajšem možnem času sporočil vse morebitne spremembe
osnovnih podatkov ali kontaktov podanih na tej Prijavi na avkcije. Vse morebitne
spremembe morajo biti podane s ponovno izpolnitvijo Prijave na avkcije za
dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti z žigom ter podpisom pooblaščene
osebe.
Vlagatelj soglaša, da izvajalec avkcij opravi potrebne poizvedbe pri pristojnih organih v
primeru, ko je to potrebno. Pridobljeni podatki se uporabljajo izključno za potrebe
izvedbe avkcij in finančne poravnave.
Kraj:

Datum:

Ime in priimek z nazivom:
Podpis:

Žig:
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Priloga 12: Obrazec za bančno garancijo
Koristnik

VERBUND-Austrian Power Grid AG;
1220 Wien, Wagramer Straße 19, IZD-Tower; AUSTRIA

Garancija št.
Prodajalec
Kupec (naše
stranke)
glede
Za sodelovanje naše stranke na avkciji za pridobitev in dodelitev pravice fizičnega
prenosa za uporabo prenosnih zmogljivosti na interkonekciji za električne prenose iz
Avstrije v Slovenijo v časovnem okviru od 1.12.2009 do 31.3.2011 smo preko naše
stranke razumeli, da se mora opremiti z bančno garancijo v vašo korist.
S to predpostavko, mi, …………………[Dunaj], na zahtevo naše stranke izdajamo to
bančno garancijo in se nepreklicno zavezujemo, da vam bomo v roku 10 (desetih)
bančnih delovnih dni od prejetja prvega pisnega zahtevka nakazali, brez raziskovanja
osnovnih pravnih razmerij in odstopanj od pomislekov, ki trdijo, da naše stranke niso
izpolnile njihovih pogodbenih obveznosti, ki iz tega izhajajo,
znesek ______________EUR_________________
skupaj na račun, ki je bil posredovan z vaše strani.
Naše jamstvo bo avtomatično znižano za vse zneske izvršene preko nas z referenco
na našo številko garancije, ki jih bo za vas izvršila naša stranka.
Naše jamstvo avtomatično poteče
-

takoj po vrnitvi pričujočega instrumenta
kakorkoli najkasneje, na dan………………., četudi pričujoči instrument ni vrnjen,
razen, če vaša pismena pritožba (poslana s priporočeno pošto ali s hitro pošto),
prispe k nam na ali pred tem datumom.

Kakršenkoli nalog, obljuba ali druge vrste razpolaganj v korist proženja te bančne
garancije tretje stranke je zadeva naše prioritetne odobritve.
Vse stroške povezane s to garancijo nosi naša stranka.
Ta garancija je urejena in se razlaga skladno z zakoni in predpisi Republike Avstrije.
Kraj presojanja je Dunaj, Avstrija.
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Priloga 13: Izjava o sprejemanju Avkcijskih pravil
Poslati na: CAO Central allocation office GmbH; Gute Änger 15, 85356 Freising, Germany

Izjava o sprejemanju Akta o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih
zmogljivosti na slovensko-avstrijski meji za leto 2010
Podjetje:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(polni naslov)
EIC-koda:
_______________________________________
Obveščamo vas, da nameravamo sodelovati na avkcijah za proste prenosne
zmogljivosti za prenose električne energije med Slovenijo in Avstrijo. Izpolnjujemo vse
zahteve za sodelovanje glede na Akt o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih
prenosnih zmogljivosti na slovensko-avstrijski meji za leto 2010 (v nadaljevanju
Avkcijska pravila). Zavezujemo se, da smo prebrali in popolnoma sprejemamo vsa
pravila in predpise ter IT zahteve določene v Avkcijskih pravilih, ki je bil objavljen na
avkcijskih spletnih straneh.
Zavedamo se, da se dovoljenje za sodelovanje na avkciji lahko prekliče v primeru
kršenja predpisov določenih v Avkcijskih pravilih. Zagotovili bomo vsa jamstva in
garancije zahtevane v Avkcijskih pravilih.
Zavezujemo se, da smo prebrali in popolnoma sprejemamo vsa pravila in predpise ter
IT zahteve določene v angleški verziji Avkcijskih pravil, ki je bila objavljena na spletnih
straneh izvajalca avkcij.

____________________
Datum
_____________________
Ime in naziv
______________________
Podpis
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Akt o načinu in pogojih dodeljevanja
čezmejnih prenosnih zmogljivosti
na slovensko-italijanski meji za leto 2010

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 22.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 70/08) izdaja Elektro-Slovenija, d.o.o. kot sistemski
operater prenosnega omrežja

AKT
o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih
prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski
meji za leto 2010
1. člen
S tem aktom se določajo avkcijska pravila za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski
meji.
2. člen
Način in pogoji dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti ter njihova uporaba so določeni v Prilogi, ki je sestavni
del tega pravilnika.
3. člen
Za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji se ne uporabljajo določbe Pravilnika o
načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti (Uradni list RS, št. 107/08).
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Pravilnik o
načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji za leto 2009 (Uradni list RS, št.
42/09), uporablja pa se še za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti, ki bodo uporabljene do 31. decembra 2010.
5. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. N-IP-SMT-DOP-77
Ljubljana, dne 27. novembra 2009
EVA 2009-2111-0293
Elektro-Slovenija, d.o.o.
zastopnik
mag. Milan Jevšenak l.r.
Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena in 87. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) je Svet Javne agencije Republike
Slovenije za energijo dne 26. novembra 2009, dal soglasje št.
141-4/2009-3/EE-03 k Pravilniku o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski
meji za leto 2010.
Priloga
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Priloga

Člen 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 čezmejnih izmenjavah električne energije in odločitvijo
Komisije št. 2006/770/CE z dne 9. novembra 2006, ki dopolnjuje prilogo k Regulativi, za švicarsko
mejo pa skladno z ustreznim švicarskim zakonom, Avkcijska pravila določajo pogoje in pravila, ki
urejajo avkcijsko dodeljevanje razpoložljivih prenosnih zmogljivosti v obeh smereh na mejah med
Italijo in Francijo, Švico, Avstrijo, Slovenijo ter Grčijo.
Za mejo med:
Italijo in Francijo: RTE EDF Transport S.A. (RTE), francoski sistemski operater prenosnega omrežja,
in TERNA Rete Elettrica Nazionale Spa (TERNA), italijanski sistemski operater prenosnega omrežja
sta zadolžila izvajalce avkcij, da dodelijo razpoložljive prenosne zmogljivosti za leto 2010 na omenjeni
meji v obeh smereh.
Italijo in Švico: swissgrid, švicarski sistemski operater prenosnega omrežja, in TERNA Rete Elettrica
Nazionale Spa (TERNA), italijanski sistemski operater prenosnega omrežja, sta zadolžila izvajalce
avkcij, da dodelijo razpoložljive prenosne zmogljivosti za leto 2010 na omenjeni meji v obeh smereh.
Italijo in Avstrijo: VERBUND-Austrian Power Grid AG (APG), avstrijski sistemski operater prenosnega
omrežja, in TERNA Rete Elettrica Nazionale Spa (TERNA), italijanski sistemski operater prenosnega
omrežja, sta zadolžila izvajalce avkcij, da dodelijo razpoložljive prenosne zmogljivosti za leto 2010 na
omenjeni meji v obeh smereh.
Italijo in Slovenijo: Elektro - Slovenija d.o.o. (ELES), slovenski sistemski operater prenosnega omrežja,
in TERNA Rete Elettrica Nazionale Spa (TERNA), italijanski sistemski operater prenosnega omrežja,
sta zadolžila izvajalce avkcij, da dodelijo razpoložljive prenosne zmogljivosti za leto 2010 na omenjeni
meji v obeh smereh.
Italijo in Grčijo: HTSO, Hellenic Transmission System Operator S.A., grški sistemski operater
prenosnega omrežja, in TERNA Rete Elettrica Nazionale Spa (TERNA), italijanski sistemski operater
prenosnega omrežja, sta zadolžila izvajalce avkcij, da dodelijo razpoložljive prenosne zmogljivosti za
leto 2010 na omenjeni meji v obeh smereh.
Ustrezni izvajalec avkcij ponuja razpoložljivo prenosno zmogljivost na meji v obliki fizičnih prenosnih
pravic (PTR). Avkcijsko dodeljevanje prenosne zmogljivosti na meji je v prvi vrsti namenjeno
transparentnemu urejanju zamašitev na osnovi zahtev trga in ni nastalo zaradi komercialnih razlogov.
Pomembnost interkonekcij za liberalizacijo trga z električno energijo zahteva strogo politiko zbiranja
plačil in posledic v primeru neplačevanja.

Člen 1.02 Postopek avkcije
Kot je podrobno opisano v Dodatku 1 sta se TERNA in RTE odločila, da bo vse aktivnosti povezane z
dodeljevanjem prenosnih zmogljivosti v smeri iz Francije v Italijo od 1. januarja 2010 prevzela TERNA,
ki že upravlja nasprotno smer.
TERNA bo tako postala Izvajalec avkcij za obe smeri na francosko-italijanski meji.
Posledično dodeljevanje ATC na mejah med Francijo in Italijo, Švico in Italijo, Avstrijo in Italijo,
Slovenijo in Italijo ter Grčijo in Italijo v letu 2010:
−

Za smer iz Francije v Italijo:
o

upravlja RTE kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev (RTE in TERNA) in upravlja TERNA
kot administrator avkcij za prenosne zmogljivosti z dnevom uporabe od 1. januarja 2010 do
31. marca 20101.
o

upravlja TERNA kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev (RTE in TERNA) za
prenosne zmogljivosti z dnevom uporabe od 1. aprila 2010.

1

POMEMBNO OBVESTILO: v pričujočih Avkcijskih pravilih, je začetni datum za prenos aktivnosti iz RTE na
TERNO 1. april 2010. Kljub temu lahko TERNA in RTE ta datum spremenita glede na potek prenosa aktivnosti. V
tem primeru bodo uporabniki pravočasno obveščeni.
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Opozarjamo da:
o

je prehod iz faze 1 v fazo 2 pričakovan, kot je zapisano zgoraj (ciljni datum);

o

bo prehod potrjen udeležencem avkcij najmanj en mesec pred pričetkom;

o

ta dokument se sklicuje samo na fazo 1 in fazo 2.

−

upravlja swissgrid kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev (swissgrid in TERNA) avkcije PTR
za izvoz v smeri iz Švice v Italijo,

−

upravlja APG kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev (APG in TERNA) avkcije PTR za izvoz v
smeri iz Avstrije v Italijo,

−

upravlja ELES kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev (ELES in TERNA) avkcije PTR za izvoz
v smeri iz Slovenije v Italijo,

−

upravlja HTSO kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev (HTSO in TERNA) avkcije PTR za
izvoz v smeri iz Grčije v Italijo,

upravlja TERNA kot izvajalec avkcij v imenu podjetja TERNA in ustreznih ostalih TSO-jev avkcije
PTR za smeri iz Italije v Francijo, Švico, Avstrijo, Slovenijo in Grčijo.
Vse potrebne informacije bodo razpoložljive na avkcijskih spletnih straneh ustreznega izvajalca
avkcije, skladno z avkcijskimi postopki.

−

Člen 1.03 Definicije
V tem Pravilniku za izvajanje avkcij (vključno z morebitnimi prilogami, dodatki, dopolnili in obrazci) (v
nadaljevanju: Avkcijska pravila) imajo izrazi, ki so navedeni v nadaljevanju (po potrebi v množini)
glede vseh namenov Avkcijskih pravil pomene, ki so določeni v tem členu (razen, če temu nasprotuje
kontekst).
Priloga:

Dokument, ki je priložen Avkcijskim pravilom in velja za vse
interkonekcije.

Dodatek:

Dokument, ki je priložen Avkcijskim pravilom in velja za posamezne
interkonekcijo.

APG:

Podjetje VERBUND-Austrian Power Grid AG ("APG") s sedežem na
naslovu A-1220 Wien, Wagramer Straße 19, IZD Tower in
registrirano pod številko FN 177696 v: Avstrijski sistemski operater
prenosnega omrežja, ki je odgovoren za izvajanje letnih, mesečnih in
dnevnih avkcijskih postopkov za razpoložljive prenosne zmogljivosti
iz Avstrije v Italijo.

Dodeljene PTR:

Prenosna zmogljivost (MW), ki je bila dodeljena udeležencu avkcije z
objavo rezultatov avkcije v obliki fizičnih prenosnih pravic (PTR).

Dodelitev:

Proces s katerim izvajalec avkcij na podlagi dane ponudbe
udeleženca avkcije, udeležencu avkcije pripiše prenosne
zmogljivosti.

Dopolnilo:

Dokumenti, ki so priloženi dodatkom teh Avkcijskih pravil.

Avkcija:

Letna, mesečna in/ali dnevna avkcija, ki se izvaja skladno s temi
Avkcijskimi pravili. Mehanizem za eksplicitno dodeljevanje prenosnih
zmogljivosti na letni, mesečni in/ali dnevni avkciji.

Skrbnik avkcije:

Pravna oseba, ki upravlja avkcijski sistem.

Izvajalec avkcij:

Pravna oseba, ki upravlja avkcije in sekundarni trg PTR. V
dokumentu pomeni izvajalec avkcij ustreznega izvajalca avkcij za
ustrezno interkonekcijo.
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Pričujoča Avkcijska pravila za dostop do prenosnih zmogljivosti na
mejah med Francijo in Italijo, Švico in Italijo, Avstrijo in Italijo,
Slovenijo in Italijo ter Grčijo in Italijo, ki so sestavljena iz:
a. členov 1 do 10,
b. prilog, ki se nanašajo na vse interkonekcije,
c. ločenih dodatkov za vsako interkonekcijo in dopolnil, ki so:
−

Dodatek I za avkcije na meji med Francijo in Italijo,

−

Dodatek II za avkcije na meji med Švico in Italijo,

−

Dodatek III za avkcije na meji med Avstrijo in Italijo,

−

Dodatek IV za avkcije na meji med Slovenijo in Italijo,

−

Dodatek V za avkcije na meji med Grčijo in Italijo.

Avkcijske specifikacije:

Informacije o avkciji, ki so objavljene na avkcijski spletni strani.

Avkcijski sistem:

Aplikacija, ki jo uporablja izvajalec avkcije in jo upravlja morebitni
skrbnik avkcije za sprejemanje ponudb od udeležencev avkcije, za
obdelavo ponudb in za vračanje rezultatov avkcije.

Avkcijska spletna stran:

Spletne strani izvajalcev avkcij z vsebinami, kot jih določa člen 2.06
teh Avkcijskih pravil.

Dan avkcije:

Vsi koledarski dnevi, v katerih se izvajajo avkcije. V teh dneh je
mogoče podajanje ponudb do določenega roka.

Razpoložljiva prenosna
zmogljivost (ATC):

Tisti del neto prenosne zmogljivosti, ki ostane razpoložljiv za
nadaljnje komercialne dejavnosti po vsaki fazi postopka dodeljevanja
in ki se ponudi na letnih, mesečnih in dnevnih avkcijah.

Bančna garancija:

Poroštvo v obliki nepreklicnega in neposredno izterljivega bančnega
jamstva, ki je veljavno omejen čas ter za katerega ni izjem in
kompenzacij. S tem izrazom so zajete tudi morebitne spremembe
prvotne bančne garancije, ustrezno podpisane, potrjene od izvajalca
avkcij, izpolnjene od imetnika PTR z namenom izpolnitve vseh
zahtev, ki izhajajo iz rezultatov avkcij ali z namenom podaljšanja
veljavnosti prvotne bančne garancije ali z namenom izpolnitve vseh
zahtev, ki izhajajo iz Avkcijskih pravil.

Koristnik:

Udeleženec avkcije, ki pridobi PTR s prenosom PTR.

Ponudba:

Je ponudba, ki jo vloži udeleženec avkcije z namenom nakupa pravic
do uporabe prenosnih zmogljivosti skladno s temi Avkcijskimi pravili.
Takšno ponudbo sestavljata dve vrednosti na produkt: zmogljivost v
MW in ceno v EUR (€) na MWh.

Datoteka s ponudbami:

Več ponudb, ki jih je udeleženec avkcije v elektronski obliki hkrati
oddal izvajalcu avkcije.

Blok:

Količina MW, ki so razpoložljive za eno uro na dnevni avkciji.

Koledarski dan:

Koledarski dan vključuje vse delovne in nedelovne dni.

Cena za prenosno
zmogljivost:

Cena, izražena v EUR (€), ki jo plača dobitnik PTR po uspešno
podani ponudbi na avkciji in je enaka dnevni ceni, pomnoženi z
dodeljenimi PTR in številom ur, na katere se nanašajo PTR.

Odobritev uporabe
prenosnih zmogljivosti:

Formalno sporočilo posameznega TSO-ja z namenom posredovanja
imetniku PTR natančno vrednost periodičnih PTR za njihovo
periodično nominacijo; Odobritev uporabe prenosnih zmogljivosti
upošteva rezultate periodičnih avkcij, sekundarnega trga in
morebitnih znižanj.

Marginalna cena:

Cena v EUR (€) na MWh, ki je bila določena z avkcijo.
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Pristojni organ:

Katerikoli od nacionalnih Regulatorjev in/ali lokalnih, nacionalnih ali
nadnacionalnih agencij, organov, oddelkov, inšpektoratov, ministrov,
ministrstev, sodišč, zakoniti zastopnik (avtonomen ali ne) ali vlad
Avstrije, Francije, Grčije, Italije, Slovenije, Švice ali Evropska unija.

Pravilnik za ukrepanje ob
zamašitvah na italijanski
meji:

Pravilnik, ki opisuje določila, ki urejajo odpravljanje zamašitev na
interkonekcijskem prenosnem omrežju, kar vključuje aplikacijske
postopke, izraze in pogoje za dodeljevanje navideznih enot
proizvodnje ter porabe za podpisnike dispečerske pogodbe. Ta
pravilnik izdaja TERNA in ga objavi na svoji spletni strani.

Nasprotna stranka:

Pravna oseba, ki jo imetnik PTR določi kot svojo nasprotno stranko
za nominacijo voznih redov skladno z Avkcijskimi pravili.

Znižanje:

Znižanje že dodeljenih PTR, kot je opisano v členu 2.04.

Dnevna avkcija:

Licitiranje PTR za naslednji dan.

Dan uporabe:

Dan, na katerega se izvedejo prenosi električne energije z uporabo
dodeljenih PTR.

Dnevna razpoložljiva
prenosna zmogljivost:

Del razpoložljive prenosne zmogljivosti, ki se dodeli z dnevno avkcijo,
kot je opisano v ustreznih členih.

Dispečerska pogodba:

Pogodba, ki določa pravice in obveznosti, povezane s storitvijo
dispečiranja, kot to ureja italijanski regulatorni organ (AEEG).

Program izmenjave:

Sprejeta nominacija, skladna z določili teh Avkcijskih pravil, za katero
sta TSO-ja opravila postopek usklajevanja.

EIC koda:

Identifikacijska oznaka združenja ENTSO-E, ki nedvoumno označuje
udeležence avkcij pri čezmejnem trgovanju
(glejte http://www.entsoe.eu/resources/edi/library/eic/cds/area.htm).

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. ELES je izvajalec
avkcij za čezmejne prenosne zmogljivosti iz Slovenije v Italijo,
skladno s temi Avkcijskimi pravili.

Enakovredni dan:

100% zmanjšanje za 24 ur.

ENTSO-E (European
Network of Transmission
System Operators for
Electricity):

Mednarodno združenje, katerega člani so evropski sistemski
operaterji prenosnih omrežij in katerega cilj je promocija varnega
obratovanja, optimalnega vodenja ter skupni tehnični razvoj
evropskega električnega prenosnega omrežja z namenom
zagotovitve zanesljive dobave električne energije in s tem povezanih
potreb notranjega trga z električno energijo.

Višja sila:

Kot jo določa člen 10.06.

Francoska Pravila za
uvoz/izvoz ("Règles d’Accès
au RPT pour des
Importations et des
Exportations"):

Pravilnik, ki opisuje pogoje za dostop do prenosnega sistema
podjetja RTE za uvažanje in izvažanje. Francoski Pravilnik za
uvoz/izvoz je objavljen na spletni strani RTE.

HTSO:

Podjetje Hellenic Transmission System Operator S.A. s sedežem na
naslovu 72 Kastoros Street, 18545 Piraeus, Greece.
HTSO je izvajalec avkcij za čezmejne prenosne zmogljivosti iz Grčije
v Italijo, skladno s temi Avkcijskimi pravili.

Posamezni blok:

Ponudba, ki jo udeleženec avkcije poda med dnevno avkcijo. Nanaša
se na več zaporednih urnih blokov, ki jih je določil izvajalec avkcije.
Cena v EUR (€) na MWh velja za vsako posamezno uro določenega
bloka.

-5-

Uradni list Republike Slovenije

Št.

100 / 8. 12. 2009 /

Stran

13537

Interkonekcija:

Enojni ali dvojni daljnovodi med italijanskim in sosednjimi prenosnimi
sistemi, ki sinhrono povezujejo regulacijska območja posameznih
TSO-jev oziroma povezujejo mejo med Italijo ter Grčijo preko
enosmerne povezave.

Obdobje vzdrževanja:

Obdobje, ko je potrebno produkt prilagoditi zaradi načrtovanega
vzdrževanja.

Mesečna avkcija:

Avkcija za dodeljevanje PTR za naslednji mesec.

Mesečna razpoložljiva
prenosna zmogljivost:

Del razpoložljive prenosne zmogljivosti, ki se dodeli z mesečno
avkcijo, kot je opisano v ustreznih členih.

Nacionalni regulatorni
organi:

E-Control, CRE, RAE, AEEG, Agen-RS, EICom

Neto prenosna zmogljivost
(NTC):

Največji program izmenjave med dvema regulacijskima območjema,
ki je združljiv z varnostnimi zahtevami za obe območji in ki upošteva
tehnične negotovosti pri določanju prihodnjih stanj v omrežju. Neto
prenosno zmogljivost na severni italijanski meji skupno določajo
francoski, italijanski, švicarski, slovenski in avstrijski sistemski
operater. Neto prenosna zmogljivost se lahko zmanjša zaradi težav z
varnostjo obratovanja. V tem primeru se enak postopek uporabi za
celotno severno italijansko mejo.

Nominacija:

Obvestilo, ki ga TSO-jem dostavita imetnik PTR in njegova nasprotna
stranka za vozne rede in se nanaša na moč, izraženo kot
celoštevilčna vrednost MW, ki jo želi nosilec uporabiti v okviru
prenosne zmogljivosti, ki mu je bila dodeljena v obliki PTR.

V imenu udeleženca (OBOT): V primeru tehničnih težav na strani udeleženca avkcije, ko le ta ne
more vnesti ponudb v Avkcijski sistem, udeleženec avkcije lahko na
določenih mejah pooblasti izvajalca avkcij, da v njegovem imenu
vnese ponudbe v avkcijski sistem.
Udeleženec:

To je lahko TSO, izvajalec avkcije ali udeleženec avkcije.

Plačilo z Avansnim računom/ Račun, ki se izda imetniku PTR takoj po zaključku letne ali/in
predračunom:
mesečne avkcije in mora biti poravnan najkasneje v rokih, ki so
določeni v teh Avkcijskih pravilih ali na računu.
Prenosna zmogljivost (PTR): Pravica uporabe prenosne zmogljivosti na interkonekciji za prenos
električne energije izražena v MW.
Periodično:

Letno in mesečno.

Produkt:

Celotna ali del letne, mesečne ali dnevne razpoložljive prenosne
zmogljivosti, ki je na avkciji ponujena za določeno časovno obdobje.

Imetnik PTR:

Udeleženec avkcije, ki je pridobil PTR z avkcijo ali preko
sekundarnega trga PTR.

Prenos PTR:

Mehanizem, s katerim lahko imetnik PTR svoje PTR prenese na
novega koristnika.

Vračilo PTR:

Mehanizem, s katerim lahko imetnik PTR svoje PTR prenese nazaj
na izvajalca avkcij.

Vračitelj:

Imetnik PTR, ki svoje PTR vrne na mesečno avkcijo skladno z
obvestilom o vračilu.

RTE:

RTE ("RTE EDF Transport S.A."), s sedežem na naslovu Tour
Initiale, 1, terrasse Bellini, TSA 41 000, 92919 La Défense Cedex in
registrsko številko 44619 258 RCS Nanterre, je francoski sistemski
operater prenosnega omrežja, ki v takem primeru opravlja dolžnosti
izvajalca avkcij in operaterja sekundarnega trga v smeri iz Francije v
Italijo, skladno s temi Avkcijskimi pravili.

Obvestilo o vračilu:

Informacija o vračilu PTR, ki jo je vračitelj v elektronski obliki oddal
izvajalcu avkcije.
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Datoteka z obvestili za
sekundarni trg:

Datoteka, ki jo imetnik PTR pošlje izvajalcu avkcij v kontekstu
sekundarnega trga s PTR.

Sekundarni trg PTR:

Mehanizem, ki imetniku PTR dopušča prenos in vračilo PTR, ki jih je
pridobil na letnih in/ali mesečnih avkcijah skladno s temi Avkcijskimi
pravili.

Izjava o sprejemu:

Izjava udeleženca avkcije o strinjanju z vsemi določili v teh Avkcijskih
pravilih relevantnih za specifično interkonekcijo in smer.

swissgrid:

Podjetje swissgrid s sedežem na naslovu Werkstrasse 12, 5080
Laufenburg, Switzerland in registrsko številko CH-400.3.026.187-4 je
švicarski sistemski operater prenosnega omrežja in izvajalec avkcij iz
Švice in Italijo, skladno s temi Avkcijskimi pravili.

TERNA:

Podjetje TERNA z uradnim sedežem na naslovu Via Egidio,Galbani
70 00156 Roma, Italija in registrsko številko 05779661007, ki je
italijanski sistemski operater prenosnega omrežja in izvajalec avkcij,
skladno s temi Avkcijskimi pravili.

Obvestilo o prenosu:

Informacije o prenosu PTR, ki jo je prenosnik v elektronski obliki
oddal izvajalcu avkcije.

Prenosnik:

Imetnik PTR, ki izvrši prenos PTR na koristnika skladno z obvestilom
o prenosu.

Sistemski operaterji
prenosnih omrežij (TSO-ji)

APG, TERNA, RTE, HTSO, swissgrid, ELES.

Udeleženec avkcije:

Pravna oseba, ki sodeluje na avkciji in/ali sekundarnem trgu PTR.

Delovni dan:

Vsak dan, razen sobote, nedelje in uradnih praznikov v ustreznih
državah, kot je določeno v Prilogi VI in kot je hkrati določeno prilogah
ustreznih Dodatkov.

Letna avkcija:

Avkcija za dodeljevanje PTR za naslednje leto.

Letni ATC:

Del razpoložljive prenosne zmogljivosti, ki se dodeli z letno avkcijo v
obliki PTR.
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Člen 1.04 Splošni vidiki avkcijskih pravil
Avkcijska pravila so sestavljena iz:
a.
b.
c.

členov 1 do 10,
prilog, ki se nanašajo na vse interkonekcije,
ločenih dodatkov za vsako interkonekcijo in dopolnil, ki so:
− Dodatek I za avkcije na meji med Francijo in Italijo,
− Dodatek II za avkcije na meji med Švico in Italijo,
− Dodatek III za avkcije na meji med Avstrijo in Italijo,
− Dodatek IV za avkcije na meji med Slovenijo in Italijo,
− Dodatek V za avkcije na meji med Grčijo in Italijo.

Vsak dodatek dopolnjuje, popravlja ali podrobno razlaga posamezna določila za posamezno
interkonekcijo. Ti dodatki se uporabljajo izključno za ustrezno mejo.
V primeru neujemanj med a) in c) prevladajo dodatki.
Ta Avkcijska pravila (med drugim) opisujejo zahteve, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci avkcij za
sodelovanje na letnih, mesečnih in dnevnih avkcijah, postopkov za izvedbo avkcije, dodelitev PTR,
pogoje za dostop do sekundarnega trga PTR in uporabo dodeljenih PTR.
Skupni del teh Avkcijskih pravil (členi 1–10 in vse priloge za člene 1–10) je mogoče spremeniti le s
soglasjem vseh TSO-jev ter po pregledu in odobritvi s strani nacionalnih regulatornih organov, skladno
z njihovimi nacionalnimi pravicami. Posebna pravila za posamezno mejo (dodatki) je mogoče
spremeniti po soglasju vpletenih TSO-jev in pregledu ali odobritvi s strani vpletenih regulatornih
organov, skladno z njihovimi nacionalnimi pravicami.
Avkcijska pravila omenjajo italijanski Pravilnik za ukrepanje ob zamašitvah na italijanski interkonekciji,
ki je objavljen na spletni strani podjetja TERNA. Vse spremembe Pravilnika za ukrepanje ob
zamašitvah na italijanski interkonekciji ali spremembe pravilnikov za ukrepanje ob zamašitvah, ki jih
izdajo TSO-ji, ki lahko vplivajo na urejanje zamašitev interkonekcije in na ta Avkcijska pravila, bodo
sprejete po predhodnem dogovoru med ustreznimi TSO-ji.
Vsak TSO se strinja, da bo izvajal svoje obveznosti in objavil skupni del teh Avkcijskih pravil (točki a)
in b) v tem členu) in dodatke iz točke c), ki se nanašajo na meje tega TSO-ja.

Člen 1.05 Pravna opredelitev dodeljevanja PTR z avkcijo
Avkcije in sekundarni trg PTR zadevajo samo prenosno zmogljivost interkonekcije. Avkcije, sekundarni
trg PTR in dodeljevanje PTR ter finančna poravnava rezultatov avkcije ne vključujejo prenosov
energije in kakršnihkoli pravic, obveznosti ali finančnih vidikov prenosov energije.
Uspešna ponudba za prenosno zmogljivost obvezuje TSO-ja na zadevni meji in udeleženca avkcije,
da izpolnijo svoje obveznosti. TSO-ja sta obvezana, da imetniku PTR omogočita izrabo prenosne
zmogljivosti za prenos električne energije, imetnik PTR pa je obvezan plačati avkcijsko ceno
ustreznemu izvajalcu avkcij in predložiti vse predpisane finančne garancije.

Člen 1.06 Zbiranje dolgov
Vsak izvajalec avkcij zbira vse dolgove, ki izhajajo iz avkcije PTR za avkcije, ki jih je izvedel sam za
ustrezno mejo v imenu obeh TSO-jev na tej meji, kot določa člen 1.02 če ni drugače določeno v členih
relevantnih dodatkov.
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Razdelek II. Splošno
Člen 2.01 Letne, mesečne in dnevne avkcije
Avkcije se izvajajo ločeno za PTR za vsako smer na vsaki meji, torej iz Avstrije, Francije, Grčije,
Slovenije in Švice v Italijo ter iz Italije v Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico.
Za vsako mejo in za vsako smer se izvajajo naslednje avkcije:
a. letne avkcije za PTR za letne razpoložljive prenosne zmogljivosti od 1. januarja do 31. decembra
2010,
b. mesečne avkcije za PTR za mesečne razpoložljive prenosne zmogljivosti od prvega do zadnjega
dne koledarskih mesecev leta 2010,
c. dnevne avkcije za PTR za dnevne razpoložljive prenosne zmogljivosti za vsako uro vseh
koledarskih dni leta 2010.

Člen 2.02 Razpoložljiva prenosna zmogljivost za letne, mesečne in dnevne
avkcije
1. Vrednosti NTC, ki predstavljajo podlago za izvajanje avkcij za dodeljevanje PTR, se dogovorijo
med:
−

Avstrijo, Francijo, Slovenijo, Švico in Italijo, skladno s kriteriji, ki jih določa združenje
ETSO, s Pentalateralnim sporazumom med podjetji TERNA, APG, swissgrid, RTE in
ELES,

−

Italijo in Grčijo, skladno s kriteriji, ki jih določa združenje ETSO, zadevnimi zakoni in
predpisi.

2. NTC in ATC za posamezne smeri in meje so objavljene na avkcijskih spletnih straneh.
3. Udeleženci avkcije bodo z objavo na avkcijskih spletnih straneh pravočasno obveščeni o prenosni
zmogljivosti za vsako avkcijo.
Okvirne ne-zavezujoče vrednosti NTC na mejah iz Francije, Švice, Avstrije, Slovenije in Grčije v
Italijo v MW
Zima
Obdobje 1
7.00–23.00

Obdobje 2
23.00–7.00

Obdobje 1
7.00–23.00

Obdobje 2
23.00–7.00

2.650

2.535

2.400

2.250

4.240

3.750

3.460

3.140

220

210

200

190

430

395

330

310

500

500

500

500

Francija

2.535

2.535

2.182

2.250

Švico(*)

3.750

3.750

3.226

3.140

Avstrijo

210

210

182

190

Slovenijo

395

395

300

310

Grčijo

500

500

500

500

OBDOBJE

MEJA
Francija

Švico(*)
Od ponedeljka do sobote
Avstrijo
(*)
Slovenijo
Grčijo

Nedelje in prazniki(**)

Poletje

Opomba: (*) Vrednosti na švicarski meji vključujejo tudi vrednosti NTC dodeljene komercialnim vodom
(**) Z izjemo obdobij navedenih v Tabeli 2 za severno italijansko mejo
−
−

Mendrisio-Cagno (380 kV)
Tirano-Campocologno (150 kV)
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ocenjen za:
- zimski peak 350 MW
- zimski off-peak 350 MW
- poletni peak 300 MW
- zimski off-peak 350 MW

Tabela 2 severna
interkonekcija

Državni prazniki in obdobja nizke
porabe (**)

Vikendi z nizko
porabo(***)

0h-24h

0h-7h / 23h24h

7h-23h

Francija

1.054

1.230

1.406

Švica

1.687

1.968

2.249

Avstrija

88

102

117

Slovenija

171

200

228

MEJA

(**)Državni prazniki in obdobja nizke porabe:
−
−
−
−
−
−
−
−

od 1. do 10. januarja;
od 3. do 5. aprila;
od 24. do 25. aprila;
od 1. do 2. maja;
od 30. maja do 2. junija;
od 30. oktobra od 2. novembra;
8. december;
od 24. do 26. decembra.

(***)Vikendi z nizko porabo:
−
−
−
−
−
−
−
−

od 27. do 28. marca;
od 10. do 11. aprila;
od 17. do 18. aprila;
od 8. do 9. maja;
od 15. do 16. maja;
od 22. do 23. maja;
od 5. do 6. junija;
od 12. do 13. junija.

Okvirne nezavezujoče vrednosti NTC na mejah iz Italije v Francijo, Švico, Avstrijo, Slovenijo ter
Grčijo v MW
Zima
OBDOBJE

Od ponedeljka do sobote

Nedelje in prazniki

MEJA

Poletje

Obdobje 1
7.00–23.00

Obdobje 2
23.00–7.00

Obdobje 1
7.00–23.00

Obdobje 2
23.00–7.00

Francija

995

1.160

870

1.055

Švico(*)

1.810

1.910

1.440

1.660

Avstrijo

85

100

70

90

Slovenijo

160

180

120

145

Grčijo

500

500

500

500

Francija

1.160

1.160

1.055

1.055

Švico(*)

1.910

1.910

1.660

1.660

Avstrijo

100

100

90

90

Slovenijo

180

180

145

145

Grčijo

500

500

500

500
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Opomba: (*) Vrednosti na švicarski meji vključujejo tudi vrednosti NTC dodeljene komercialnim vodom
−
Mendrisio-Cagno (380 kV)
−
Tirano-Campocologno (150 kV)
ocenjen za:
- zimski peak 350 MW
- zimski off-peak 350 MW
- poletni peak 300 MW
- zimski off-peak 350 MW

Kjer velja:
− Zimsko obdobje vključuje naslednje mesece: januar, februar, marec, april, oktober, november in
december ter morebitne posebne pogoje, določene v avkcijskih specifikacijah.
− Poletno obdobje vključuje naslednje mesece: maj, junij, julij, avgust in september ter morebitne
posebne pogoje za avgust in druge mesece, določene v avkcijskih specifikacijah.
− Prazniki so določeni kot italijanski prazniki (glejte Prilogo VI).
Vrednosti NTC v zgornji tabeli predstavljajo maksimalne vrednosti, ki so bile prej dogovorjene med
TSO-ji in jih je treba upoštevati kot okvirne in nezavezujoče vrednosti.
TSO-ji ne morejo biti v nobenem primeru odgovorni proti udeležencem avkcij ali tretjim osebam, če na
avkcijah ne potrdijo maksimalnih vrednosti, ki so navedene v zgornji tabeli.

Člen 2.03 Osnova, na kateri se ponuja razpoložljiva prenosna zmogljivost
1. PTR se ponujajo v enotah po 1 MW
2. Za letne, mesečne in dnevne avkcije se PTR ponujajo kot produkti, ki jih določajo ustrezni TSO-ji.
Produkti se lahko ponujajo skladno z naslednjimi definicijami:
a. Letni pasovni produkt: stalna vrednost v času 00.00–24.00 od 1. januarja 2010 do 31.
decembra 2010.
b. Letni pasovni produkt brez avgusta ali obdobij vzdrževanja: stalna vrednost v času 00.00–
24.00 od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010, razen avgusta ali obdobja vzdrževanja.
c. Mesečni pasovni produkt: stalna vrednost v času 00.00–24.00 od prvega do zadnjega
dneva meseca.
d. Mesečni trapezni produkt: v času 08.00–20.00 od ponedeljka do petka od prvega do
zadnjega dneva meseca.
e. Mesečni nočni produkt: v času 0.00–08.00 in 20.00–24.00 od ponedeljka do petka; v času
0.00-24.00 ob sobotah in nedeljah od prvega do zadnjega dneva meseca.
f. Dnevni produkt: urni bloki.
Produkti c. d. e. lahko vključujejo vzdrževalna obdobja specificirana v avkcijskih specifikacijah.
Ti produkti2 se objavijo v avkcijskih specifikacijah na avkcijskih spletnih straneh skladno s temi
Avkcijskimi pravili.

2

Opomba: trapezni in nočni produkt na Grško-Italijanski meji imajo naslednjo obliko:
- trapez produkt: 06:00-22:00 od ponedeljka do sobote
- nočni produkt 00:00-06:00 in 22:00-24:00 od ponedeljka do sobote in 00:00-24:00 v nedeljo
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Člen 2.04 Trdnost PTR
1.

2.
3.

Letne in mesečne PTR se ponujajo kot trdne vrednosti, razen v primeru znižanj zaradi višje sile,
kot jo določa člen 10.06, ali če je mogoče varno obratovanje omrežja po upoštevanju vseh drugih
razpoložljivih ukrepov skladno z ustrezno državno in evropsko zakonodajo zagotoviti samo z
znižanjem PTR.
V primerih znižanja PTR zaradi zagotavljanja varnega obratovanja omrežja je imetnik PTR
upravičen do 100% povračila marginalne cene, plačane za ure znižanih PTR. Znižanje PTR
zaradi zagotavljanja varnega obratovanja omrežja lahko traja največ 35 enakovrednih dni ali 840
ur. Ta omejitev je izračunana za vsako mejo in smer. PTR, ki so bile pridobljene z letnimi in
mesečnimi avkcijami, se znižajo sorazmerno. Izven navedenih meja so PTR zajamčene.
PTR, ki so bile pridobljene z letnimi in mesečnimi avkcijami, se znižajo sorazmerno. Delež
znižanja za posameznega imetnika PTR se izračuna ločeno za vsak produkt posebej na podlagi
količine PTR, ki jo je pridobil za posamezni produkt.
Dnevne PTR se ponujajo kot trdne vrednosti, razen v primerih, da je znižanje nujno potrebno
zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.
V primeru, da izvajalci avkcije ne uspejo zagotoviti potrebne prenosne zmogljivosti za trdni delež
PTR, so obvezani samo za povračilo, ki je določeno v odstavku (1) ali (2), in imetniku PTR ne
odgovarjajo za naključno, posredno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi takšnega
nezmožnosti.

Člen 2.05 Jamstvo za vozne rede
TSO-ji jamčijo za realizacijo voznih redov izmenjav za trdno dodeljene PTR, razen v primeru višje sile.
TSO-ji bodo pri znižanjih PTR upoštevali naslednje:
a. Če se odločitev o znižanju sprejme pred zavezujočim rokom za nominacije letnih in/ali mesečnih
PTR, lahko TSO izvede omenjena znižanja (letnih ali mesečnih PTR).
b. Če se odločitev o znižanju sprejme na dan D-1 (po roku za nominacije letnih in/ali mesečnih PTR
in pred objavo dnevnih razpoložljivih prenosnih zmogljivosti), TSO ne more znižati letnih in/ali
mesečnih PTR, ampak lahko samo izvaja ukrep prerazporeditve proizvodnje (redispatching).
TSO lahko poleg tega tudi naknadno zniža dnevne razpoložljive prenosne zmogljivosti.
c. Po objavi dnevnega ATC znižanje ni več mogoče, PTR se ponujajo kot trdne vrednosti, razen v
primeru višje sile.

Člen 2.06 Avkcijska spletna stran
Vsak izvajalec avkcij v okviru svoje spletne strani vzdržuje avkcijsko spletno stran. Na teh avkcijskih
spletnih straneh se objavi:
a. Avkcijska pravila in vse spremembe le teh,
b. objave, skladne s temi Avkcijskimi pravili,
c. avkcijske specifikacije,
d. imena, telefonske in faksne številke ter e-poštni naslovi kontaktnih oseb izvajalca avkcij ali
ustreznega TSO-ja,
e. obrazci za dokumente, povezane z avkcijo, ki jih lahko udeleženci avkcije prenesejo in
uporabljajo,
f.
NTC,
g. rezultati avkcije (marginalna cena, dodeljene količine vseh produktov),
h. število udeležencev avkcije, ki so podali uspešne ponudbe, in skupno število udeležencev
avkcije,
i.
ime imetnika PTR (letna in mesečna avkcija), skladno s Prilogo I,
j.
združeni rezultati nominacij (tj. skupna prenosna zmogljivost, ki se bo uporabljala po nominaciji
letnih in mesečnih PTR),
k. načrtovana zmanjšanja,
l.
obdobja vzdrževanja,
m. okvirni koledarji letnih in mesečnih avkcij,
n. druge ustrezne informacije.
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Člen 2.07 Obnašanje udeležencev avkcije
1. Pred, med in po avkciji se morajo udeleženci avkcije vzdržati dejanj in ravnanja, ki bi škodovala
konkurenčnosti avkcijskih postopkov ali jo ogrozila, ki bi imela namen izigravanja ali ki bi na
katerikoli drug način zmotila ali povzročila tveganje motenja poteka, transparentnosti, cenovne
učinkovitosti ali poštenosti avkcije.
2. Izvajalci avkcij imajo pravico, da pristojnim regulatornim organom javijo potrebne podatke, da
lahko primerno ukrepajo proti tistim, ki ravnajo ali se obnašajo ali ki so ravnali ali se obnašali
neskladno s prvim odstavkom, ki zlorabljajo kakršnekoli pravice ali položaje, ki izhajajo iz avkcije
ali ki ne izpolnjujejo drugih določil teh Avkcijskih pravil.

Člen 2.08 Valuta
Finančna zavarovanja, poravnave cene in plačila v zvezi z avkcijami ter finančne informacije se vodijo
v valuti Evro (€).

Člen 2.09 Navedbe časov
Vse navedbe časov v teh Avkcijskih pravilih se nanašajo na srednjeevropski časovni pas (CET).

Člen 2.10 Postopek ukrepanja v primeru motenj v sistemih IT
Resne motnje v delovanju sistema IT ali naprav, ki jih uporablja izvajalec avkcij, so lahko razlog za
spreminjanje, preklic ali odlog kateregakoli postopka, ki ga urejajo ta Avkcijska pravila. Izvajalec avkcij
bo razpoložljive informacije o uvedbi zasilnega načina, prekinitvah itd. objavil tudi na svojih avkcijskih
spletnih straneh.
V primeru motenj v sistemu IT (kot je določeno zgoraj) opravi izvajalec avkcij naslednje postopke in
dejanja:
1. Če strežnik izvajalca avkcij za e-pošto deluje, izvajalec avkcij udeležence avkcije (po e-pošti)
obvesti, da se avkcija izvaja po e-pošti (udeleženci avkcije bodo datoteke s ponudbami poslali
preko e-pošte).
2. Če strežnik izvajalca avkcij za e-pošto v celoti ali delno ne deluje, izvajalec avkcij udeležence
avkcije (po telefonu ali faksu) obvesti, da je avkcija preklicana.
3. Izvajalec avkcij obvesti udeležence avkcij, če morajo poskrbeti za morebitne druge ukrepe.
Izvajalec avkcij bo razpoložljive informacije o preložitvi, uvedbi zasilnega načina, prekinitvi itd. objavil
tudi na svojih avkcijskih spletnih straneh.
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Razdelek III. Pogoji za sodelovanje
Člen 3.01 Pogoji za registracijo
Če želi prosilec sodelovati na avkcijah na določeni meji, mora izpolnjevati zahteve, določene v členih
3.02 in 3.03 v nadaljevanju in v ustreznem dodatku.
Usposobljenost za prijavo za sodelovanje na avkcijah:
1. Prosilec nima neplačanih računov, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja na avkcijah za mejo za
katero se je prijavil za sodelovanje na avkcijah.
2. Prosilec v času registracije ni izključen skladno s členom 3.04 iz nadaljnjih avkcij, sekundarnega
trga PTR in iz postopka nominacije kateregakoli izvajalca avkcij.
Postopek prijave za sodelovanje na avkcijah:
1. Prosilec mora pri ustreznem izvajalcu avkcij vložiti izpolnjen obrazec z izjavo o sprejemu pogojev,
ki ga določa Priloga I. Izvirni obrazec mora poslati po pošti na naslov, ki je naveden v Prilogi III.
Izjavo o sprejemu pogojev je mogoče vnaprej poslati tudi po faksu.
2. S podpisom Izjave o sprejemu se udeleženec avkcije zaveže k izpolnjevanju vseh določil
pričujočih Avkcijskih pravil relevantnih za ustrezno mejo ter smer.
Ne glede na pravico relevantnega izvajalca avkcij, da zahteva predložitev ponovne prijave in/ali
dokumente mora udeleženec avkcije izvajalca avkcij nemudoma obvestiti o kakršnikoli spremembi.
Prosilec mora dopustiti vsaj dva (2) delovna dneva za obdelavo Izjave o sprejemu po tem, ko Izvajalec
avkcij prejme izpolnjeno in podpisano izjavo prosilca preko pošte ali faxa. Prosilec bo obveščen o
odobritvi ali zavrnitvi preko elektronske pošte ali faxa. V primeru zavrnitve registracijske prošnje, bo
Izvajalec avkcij prosilca obvestil preko elektronske pošte ali faksa o razlogih za zavrnitev.
Za olajšanje prenosa na sekundarnem trgu PTR , se udeleženec avkcij strinja, da se njegovo ime
vključi v seznam mogočih koristnikov, ki pa je dostopen samo nosilcem prenosnih zmogljivosti.

Člen 3.02 Finančna jamstva
a.

Avkcije v smeri iz Italije v Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico ter avkcije v smeri iz
Francije v Italijo
Udeleženci avkcije morajo podjetju TERNA za vse avkcije priskrbeti bančno garancijo ali nakazati
enak znesek denarja na račun, v lasti podjetja TERNA, ki pokriva vse zapadle dolgove:
o ki izhajajo iz avkcij za PTR v smeri iz Italije v Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico
o ki izhajajo iz mesečnih in dnevnih avkcij iz Francije v Italijo, ki jih kot izvajalec avkcij izvaja
TERNA
o ki izhajajo iz letnih avkcij prenosnih zmogljivosti iz Francije v Italijo za preostale zneske, za
katere je potrebno izdati račune povezane z obdobjem od 1. aprila do 31. decembra 2010.
Bančna garancija velja najmanj do konca marca 2011 in prepoveduje vse izjeme in kompenzacije.
Vrsta bančne garancije je navedena v Prilogi II. Skladna mora biti z italijansko zakonodajo, izdati pa jo
mora banka s sedežem v državi članici Evropske unije, ki ima svojo podružnico v Italiji.
Najmanjša dovoljena vrednost bančne garancije znaša petdeset tisoč (50.000) EUR.
Bančna garancija imetnika PTR mora pokrivati 1/12 vseh neplačanih dolgov, ki so nastali z letno
avkcijo, vse dolgove, ki so nastali z mesečnimi avkcijami, in na mesečni ravni vse dolgove, ki so
nastali z dnevnimi avkcijami.
Če ta vrednost ne zadostuje za pokritje neplačanih dolgov, bo podjetje TERNA od imetnika PTR
zahtevalo, da poveča vrednost bančne garancije v skladu z datumom, ki ga določi TERNA vendar ne
kasneje kot v desetih (10) delovnih dneh.
Cena za prenosno zmogljivost, dodeljeno z letnimi in mesečnimi avkcijami, se poravna na mesečni
osnovi na podlagi avansnih računov (plačilo mora biti opravljeno pred uporabo PTR), kot to določa
člen 9.02.
Če plačila niso opravljena skladno z zgornjimi določili, se unovči bančna garancija, PTR, ki jih
udeleženec avkcije še ni plačal, pa se s strani podjetja TERNA obravnavajo kot razpoložljiva prenosna
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zmogljivost za dodeljevanje na nadaljnjih avkcijah. Vendar se imetnik PTR ne razreši plačilnih
obveznosti za prenosne zmogljivosti, ki so bile ponovno dodeljene zaradi neizpolnjevanja finančnih
zahtev udeleženca avkcij.
Če želi udeleženec avkcije znova sodelovati na avkcijah, ki jih izvaja podjetje TERNA, mora podati
novo bančno garancijo v enaki vrednosti, enaki obliki in enakim datumom veljavnosti kot pri unovčeni
bančni garanciji.
Udeleženec avkcije ne more sodelovati na avkciji, ko je do izteka njegove bančne garancije manj kot
90 koledarskih dni, razen če je prej podjetju TERNA priskrbel novo bančno garancijo z daljšim rokom
veljavnosti. To novo bančno garancijo mora pred tem podjetje TERNA tudi sprejeti.
b. Avkcije v smeri iz Avstrije, Francije, Grčije, Slovenije in Švice v Italijo
Letne, mesečne in dnevne avkcije bodo poravnane skladno s posebnimi določili, ki jih navajajo:
Dodatek I za avkcije na meji med Francijo in Italijo,
Dodatek II za avkcije na meji med Švico in Italijo,
Dodatek III za avkcije na meji med Avstrijo in Italijo,
Dodatek IV za avkcije na meji med Slovenijo in Italijo,
Dodatek V za avkcije na meji med Grčijo in Italijo.

Člen 3.03 Zahteve glede dostopa do prenosnega omrežja
Če želi sodelovati na avkcijah, mora udeleženec avkcije upoštevati določila, ki jih navajajo:
Dodatek I za avkcije na meji med Francijo in Italijo,
Dodatek II za avkcije na meji med Švico in Italijo,
Dodatek III za avkcije na meji med Avstrijo in Italijo,
Dodatek IV za avkcije na meji med Slovenijo in Italijo,
Dodatek V za avkcije na meji med Grčijo in Italijo.

Člen 3.04 Preklic registracije, začasna ustavitev in izključitev
Preklic registracije
Če udeleženec avkcije ne želi več sodelovati na prihodnjih avkcijah, lahko ustreznemu izvajalcu avkcij
pošlje pisno zahtevo za preklic registracije. Zahteva bo odobrena pod naslednjimi pogoji:
−

udeleženec avkcije ne sme imeti več pravic do uporabe katerihkoli dodeljenih PTR in

−
udeleženec avkcije je izpolnil vse svoje obveznosti proti ustreznemu izvajalcu avkcij.
Udeleženci avkcij, katerih registracija je bila preklicana, lahko zaprosijo za ponovno registracijo po
postopku, ki je določen v pričujočem Razdelku III.

Začasna ustavitev
Če udeleženec avkcij na kakršen koli način:
a. zamuja z poravnavo finančnih obveznosti
b. uvede ali je proti njemu uveden stečajni postopek ali izkoristi druge možnosti stečajnega
prava. Ta določba se uporablja razen, če ni drugače določeno v javnem pravu primernemu
taki situaciji,
c. ne izpolni zahtev glede dostopa do omrežja za določeno interkonekcijo,
ustrezni izvajalec avkcij začasno ustavi sodelovanje udeleženca avkcij na naslednjih avkcijah ter na
sekundarnem trgu PTR zadevne interkonekcije (smer uvoza/izvoza) na kateri so se zgodili zgoraj
omenjeni dogodki.
Izvajalec avkcij bo udeleženca avkcij takoj obvestil o ustavitvi preko fax-a in preko elektronske pošte
(z zahtevkom po potrditvi). Začasna ustavitev stopi v veljavo z dnevom prejetja potrditve ali z dnevom
določenim na obvestilu, če je le-ta določen. Udeleženec avkcije je obvezan k plačilu avkcijske cene za
že dodeljene prenosne zmogljivosti.
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V tem primeru bo izvajalec avkcij ponovno dodelil le dodeljene letne in mesečne prenosne zmogljivosti
ustavljenega udeleženca avkcij in/ali unovčil bančno garancijo ustavljenega udeleženca avkcij ali
prenesel denar na depozitnem računu ustavljenega udeleženca avkcij v korist izvajalca avkcij.
Ustavitev ne razreši udeleženca avkcij njegovih plačilnih obveznosti predpisanih v Razdelku IX.
Udeleženec avkcije bo ponovno sodeloval na avkcijah in sekundarnem trgu PTR na dan, ki sledi
delovnemu dnevu na katerega izvajalec avkcij pred 12.00:
• preveri, da so vsi pogoji določeni v členu 3.01, 3.02 in 3.03 bili še enkrat izpolnjeni in/ali
• prejme polno plačilo zapadlih računov, ki jih udeleženec avkcij še ni plačal in/ali
• izvajalec avkcij prejme od udeleženca avkcij odločitev izdano od pristojnega organa, ki navaja
da lahko udeleženec avkcij še vedno sodeluje na avkcijah.

Izločitev
Če udeleženec avkcije na katerikoli način:
a. krši ta Avkcijska pravila vztrajno in/ali namerno po opozorilu o kršitvi izvajalca avkcije
b. sam razglasi likvidacijo ali stečaj, ali
c. je razglašen za plačilno nesposobnega oz. je podjetje likvidirano ali v stečaju s sodno odločbo
lahko ustrezni izvajalec avkcij udeleženca avkcije izloči iz naslednjih avkcij in sekundarnega trga PTR
in nominacij na vseh mejah (smer uvoza/izvoza).
Ta določba velja razen, če ni drugače določeno v javnem pravu, ki se lahko uporabi za tako situacijo
ali v odločitvi pristojnega organa(-ov) ki navaja, da lahko udeleženec avkcij še vedno sodeluje na
avkcijah in jo udeleženec avkcije predloži izvajalcu avkcij.
Izvajalec avkcij bo udeleženca avkcij takoj obvestil o izločitvi preko fax-a in preko elektronske pošte (z
zahtevkom po potrditvi). Izključitev stopi v veljavo z dnevom prejetja potrditve ali z dnevom določenim
na obvestilu, če je le-ta določen. Udeleženec avkcije je obvezan k plačilu avkcijske cene za že
dodeljene prenosne zmogljivosti.
V tem primeru bo izvajalec avkcij ponovno dodelil le dodeljene letne in mesečne prenosne zmogljivosti
izločenega udeleženca avkcij in/ali unovčil bančno garancijo izločenega udeleženca avkcij ali prenesel
denar izključenega udeleženca avkcij na depozitnem računu v korist izvajalca avkcij.

Ustavitev ne razreši udeleženca avkcij njegovih plačilnih obveznosti opisane v Razdelku IX.
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Razdelek IV. Postopek avkcije
Člen 4.01 Avkcijske specifikacije
Avkcijske specifikacije vsebujejo naslednje informacije:
produktov, ki so na voljo na avkcijah:
a.
Letni produkt: pasovni produkt in/ali pasovni produkt brez avgusta ali obdobja
vzdrževanja in/ali trapezni produkt in/ali nočni produkt,
b.
Mesečni produkt: pasovni produkt in/ali trapezni produkt in/ali nočni produkt,
c.
Dnevni produkt: urni bloki in/ali posamezni bloki.
Vsi produkti niso razpoložljivi na vseh mejah.
ATC,
časov odpiranja (gate opening) in zapiranja vrat (gate closure),
časovnega okvira za objavljanje rezultatov avkcije,
roka za pritožbe na rezultate avkcije, skladno s členom 5.02,
drugih informacij.

Člen 4.02 Letne, mesečne in dnevne avkcije
Letne, mesečne ali dnevne avkcije izvajajo izvajalci avkcij.

(1) Letne avkcije
Za vsako mejo objavi ustrezni izvajalec avkcij avkcijske specifikacije na avkcijskih spletnih
straneh pet (5) koledarskih dni pred dnevom letne avkcije.
a. Med avkcijo se upoštevajo samo tiste ponudbe, ki jih podajo udeleženci avkcije, ki ustrezajo
zahtevam Avkcijskih pravil, še posebej pa člena 4.03 in 4.04.
b. Vsak udeleženec avkcije bo o uspešnosti svojih ponudb obveščen najkasneje dve (2) uri po
zaključku letne avkcije. Rezultati avkcije se na avkcijskih spletnih straneh objavijo kmalu po
tem, ko so udeleženci avkcije individualno obveščeni o njenem izidu.
c. Podrobne informacije o letni avkciji se objavijo v specifikacijah avkcije, skladno s členom 4.01.

(2) Mesečne avkcije
Za vsako mejo objavi ustrezni izvajalec avkcij specifikacije avkcije na avkcijskih spletnih straneh
dva (2) delovna dneva pred dnevom mesečne avkcije.
i.

Med avkcijo se upoštevajo samo tiste ponudbe, ki jih podajo udeleženci avkcije, ki ustrezajo
zahtevam Avkcijskih pravil, še posebej pa člena 4.03 in 4.04. Mesečna razpoložljiva
prenosna zmogljivost, ki se dodeli na avkciji, je sestavljena iz:
−

dela skupne razpoložljive prenosne zmogljivosti, ki je predviden za dodeljevanje na
mesečni avkciji,

−

letne prenosne zmogljivosti, ki je že bila dodeljena s strani izvajalca avkcije in ki se bo
preprodala na sekundarnem trgu PTR v obliki mesečnih produktov,

−

letne prenosne zmogljivosti, ki je že bila dodeljena s strani izvajalca avkcije in ki je bila
odvzeta imetniku PTR,

−

letne prenosne zmogljivosti, ki ni bila dodeljena na letni avkciji.

ii.

Vsak udeleženec avkcije bo o uspešnosti svojih ponudb obveščen najkasneje dve (2) uri po
zaključku mesečne avkcije. Rezultati avkcije se na avkcijskih spletnih straneh objavijo kmalu
po tem, ko so udeleženci avkcije individualno obveščeni o njenem izidu.

iii.

Podrobne informacije o mesečni avkciji se objavijo v specifikacijah avkcije, skladno s členom
4.01.
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(3) Dnevne avkcije
Za vsako interkonekcijo in za vsako smer upošteva dnevni ATC:
− del skupnega ATC, ki je predviden za dodeljevanje na dnevni avkciji,
− letno in mesečno prenosno zmogljivost, ki ni bila dodeljena na prejšnji mesečni avkciji,
− letno in/ali mesečno prenosno zmogljivosti, ki je že bila dodeljena s strani izvajalca avkcije in
ki je bila odvzeta imetniku PTR,
− letne in/ali mesečne PTR, ki še niso bile nominirane (glej UIOSI načelo v Razdelku VIII),
− učinki netiranja na podlagi nominacij v ustrezni nasprotni smeri.

(a) Dnevne avkcije v smeri iz Italije v Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico
Podjetje TERNA bo kot izvajalec avkcije sedem (7) dni na teden izvedlo skupno dodelitev
dnevnega ATC iz Italije v Francijo, iz Italije v Švico, iz Italije v Avstrijo, iz Italije v Slovenijo in iz
Italije v Grčijo.
Za dnevne avkcije na omenjenih mejah se izvedejo naslednji koraki:
a. Dnevni ATC za dnevno avkcijo na vsaki meji se na avkcijski spletni strani objavi
najkasneje ob 7.50 na dan avkcije.
b. Dnevne avkcije se izvajajo en dan pred dnevom dobave (D-1).
c. Ponudbe morajo prispeti do podjetja TERNA v času od 7.50 do 8.20 na dan avkcije.
d. Med avkcijo se upoštevajo samo tiste ponudbe, ki jih podajo udeleženci avkcije, ki
ustrezajo zahtevam Avkcijskih pravil, še posebej pa člena 4.03 in 4.04.
e. Vsak udeleženec avkcije bo o uspešnosti svojih ponudb obveščen najkasneje do 8.30 na
dan avkcije. Rezultati avkcije se na avkcijskih spletnih straneh objavijo kmalu po tem, ko
so udeleženci avkcije individualno obveščeni o njenem izidu.
f.

Navedene urnike lahko izvajalec avkcij spremeni s spremembo avkcijskih specifikacij.

(b) Dnevne avkcije v smeri iz Avstrije, Francije, Grčije, Slovenije in Švice v Italijo
Dnevne avkcije, ki upoštevajo dnevni ATC za smer iz Francije v Italijo, iz Avstrije v Italijo, iz
Slovenije v Italijo, iz Grčije v Italijo in iz Švice v Italijo bodo izvedli ustrezni izvajalci avkcij, kot
določajo:
•

Dodatek I za avkcije na meji med Francijo in Italijo,

•

Dodatek II za avkcije na meji med Švico in Italijo,

•

Dodatek III za avkcije na meji med Avstrijo in Italijo,

•

Dodatek IV za avkcije na meji med Slovenijo in Italijo,

•

Dodatek V za avkcije na meji med Grčijo in Italijo.

Člen 4.03 Oblika in omejitev ponudb
1. Ponudbe odda udeleženec avkcije z uporabo datoteke s ponudbami za vsako avkcijo, ki je
opisana v Prilogi IV, ali preko avkcijskega sistema.
2. Na letnih, mesečnih in dnevnih avkcijah lahko vsak udeleženec avkcije odda datoteko z največ 10
ponudbami.
3. Za vse avkcije velja, da pri nobeni ponudbi zahtevana prenosna zmogljivost ne sme presegati
skupnega ATC, ki je na voljo za določeno avkcijo.
4. Ponudbe bodo upoštevane samo, če vsebujejo naslednje navedbe, ki so zapisane čitljivo in
nedvoumno:
a. vrednost ponudbe v €/MWh (največ dve decimalni mesti),
b. količino (v celoštevilskih blokih po 1 MW, najmanj 1 MW) zahtevane prenosne
zmogljivosti.
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Člen 4.04 Podajanje ponudb za letne, mesečne in dnevne avkcije
(a) Podajanje ponudb za letne, mesečne in dnevne avkcije, ki jih organizira podjetje
TERNA, ki opravlja dolžnosti izvajalca avkcij
Udeleženec avkcije odda svojo datoteko s ponudbami preko avkcijskega sistema, skladno z
oblikami zapisa, ki so določeni v Prilogi IV. Ponudbe, ki niso bile podane v zahtevani obliki, ne
bodo upoštevane.
Ponudbe sprožijo funkcijo potrjevanja sprejema. Če za določeno ponudbo ni bilo izdano potrdilo o
sprejemu, se ponudba šteje kot nepodana.
Avkcijski sistem omogoča udeležencem avkcije, da za avkcijo oddajo datoteko s ponudbami.
Pogoji dostopa udeležencev avkcije do avkcijskega sistema so določeni v Prilogi IV.

(b) Letne, mesečne in dnevne avkcije v smeri iz Avstrije, Francije, Grčije, Slovenije in Švice
v Italijo
Pravila za podajanje ponudb za letne, mesečne in dnevne avkcije na vsaki meji v relevantno smer
določajo:
•

Dodatek I za avkcije na meji med Francijo in Italijo,

•

Dodatek II za avkcije na meji med Švico in Italijo,

•

Dodatek III za avkcije na meji med Avstrijo in Italijo,

•

Dodatek IV za avkcije na meji med Slovenijo in Italijo,

•

Dodatek V za avkcije na meji med Grčijo in Italijo.

Člen 4.05 Postopki v primeru motenj in preklic avkcije
V primeru resnih motenj v delovanju sistema IT ali naprav, ki jih uporablja izvajalec avkcij, velja člen
2.10.
Če poleg tega avkcije zaradi preklopa v zasilni način ni mogoče preložiti, se avkcija izvede oziroma
prekliče skladno z obvestilom s strani izvajalca avkcije.
Ponudbe, ki so bile podane pred preklopom v zasilni način, so neveljavne in jih je treba znova podati
skladno z določili sprejetega zasilnega načina.
Če pogojev, ki jih določa sprejeti zasilni način za določeno avkcijo, ni mogoče zagotoviti pravočasno,
se avkcija prekliče, prav tako pa se prekličejo tudi vse podane ponudbe.
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Razdelek V. Določitev rezultatov avkcije
Člen 5.01 Dodeljevanje PTR
ATC v vsaki smeri se s strani TSO-jev licitira pod enakimi pogoji (tj. ena marginalna cena za vsako
smer) v obliki PTR.
Za avkcije v smeri iz Italije v Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico kot tudi v smeri iz Francije v
Italijo, iz Švice v Italijo in iz Grčije v Italijo so ponudbe vrednotene kot sledi:
a. 1. primer:
Če je vsota vseh ponudb, podanih za določeno avkcijo, manjša ali enaka razpoložljivi prenosni
zmogljivosti, se imetniku PTR marginalna cena ne obračuna.
b. 2. primer:
Če vsota vseh ponudb, podanih za določeno avkcijo, presega razpoložljivo prenosno zmogljivost,
se imetniku PTR za vsako dodeljeno MWh obračuna marginalna cena. V ta namen se ponudbe
razvrstijo po ponujeni ceni, od najvišje cene navzdol.
Zahtevane prenosne zmogljivosti ponudb se seštejejo do ponudbe (mejna ponudba), ki predstavlja
stopnjo, kjer vsota s strani udeležencev avkcije zahtevanih prenosnih zmogljivosti preseže razpoložljivo
prenosno zmogljivost. Cena mejne ponudbe je marginalna cena. Vsak udeleženec avkcije, ki je ponudil
več kot dnevno ceno, prejme zahtevano prenosno zmogljivost v obliki PTR za dnevno ceno. Preostala
prenosna zmogljivost se dodeli udeležencu avkcije, ki je podal mejno ponudbo.
Če je bila razpoložljiva prenosna zmogljivost dosežena z več ponudbami z enako ceno, se
preostala prenosna zmogljivost interkonekcije razdeli sorazmerno z zahtevano prenosno
zmogljivostjo v ponudbah.
Marginalna cena, ki se izračuna po predhodno navedenem načelu, se uporablja kot osnova za
izračun cene prenosne zmogljivosti, ki velja za vse nosilce PTR.
Za avkcije v smeri iz Slovenije v Italijo, iz Avstrije v Italijo se ponudbe vrednotijo kot sledi:
•

v Dodatku III (člen 4.1) za avkcije na avstrijsko-italijanski meji;

•

v Dodatku IV za avkcije na slovensko-italijanski meji;

Šteje se, da so bile PTR imetniku PTR dodeljene v trenutku, ko je bil s strani izvajalca avkcije
obveščen o uspešnem sodelovanju na avkciji pod pogojem, da ne velja člen 4.05.
Imetnik PTR ni zavezan uporabiti PTR, ki so mu bile dodeljene med avkcijo, vseeno pa mora ob
dodelitvi prenosne zmogljivosti plačati ceno prenosne zmogljivosti.

Člen 5.02 Rok za pritožbe na rezultate
Udeleženec avkcij je obvezan podrobno nadzirati Avkcijske rezultate. Udeleženec avkcij se lahko
pritoži glede rezultatov avkcije skladno z naslednjimi pogoji in v naslednjih rokih:
•

za letne in mesečne avkcije: najkasneje en (1) delovni dan po objavi rezultatov avkcije,

•

za dnevne avkcije: najkasneje dve (2) uri po roku za objavo avkcijskih rezultatov na avkcijski
spletni strani.

•

Pritožba mora biti označena kot »pritožba« in mora biti poslana preko faxa ter v originalu
preko pošte na kontaktne naslove podane v Prilogi III za mejo, ki jo pritožba zadeva.

Izvajalec avkcije bo udeležencu avkcij na pritožbo odgovoril najkasneje:
•

en (1) delovni dan po sprejemu pritožbe za letne in mesečne avkcije,

•

najkasneje dve (2) uri po sprejemu pritožbe za dnevne avkcije.

Če se udeleženec avkcij na rezultat avkcije ne pritoži v ustreznem roku in skladno z zgoraj navedenimi
pogoji, izgubi pravico do pritožbe.

Člen 5.03 Nadziranje drugih nepravilnosti v okviru avkcije
Udeleženec avkcij je dolžan natančno spremljati potek avkcije. V primeru kakršnihkoli nepravilnosti, ki
nimajo vpliva na rezultate avkcij, lahko udeleženec avkcij take nepravilnosti sporoči na kontakte
podane v Prilogi III v okviru rokov, ki so določeni v členu 5.02.
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Razdelek VI. Sekundarni trg PTR
Ustrezni izvajalec avkcij upravlja tudi sekundarni trg PTR glede na določila podana v Razdelku VI in
ustreznimi Dodatki.

Člen 6.01 Prenosi PTR
a.

Lastnosti prenosov PTR

PTR, ki so bile dodeljene z letnimi ali mesečnimi avkcijami ali ki izhajajo iz prenosa PTR, je mogoče
prenesti s prenosnika na koristnika, pod pogojem, da je prenosnik izvajalcu avkcij poslal obvestilo o
prenosu, kot to določa točka (c) v nadaljevanju pričujočega člena.
Pri tem morajo biti navedene prenesene PTR brez upoštevanja morebitnih planiranih znižanj, kot so
opisana v členu 2.04.
PTR, ki so bile dodeljene z dnevnimi avkcijami, ni mogoče prenesti.
V primeru znižanja si izvajalec avkcije pridržuje možnost, da uporabi pogoje, ki jih določa člen 2.04.
Najmanjša količina za prenos PTR je 1 MW v eni (1) uri.

b.

Finančna ureditev

Udeleženec avkcije, ki so mu bile dodeljene PTR z avkcijo, ostane odgovoren za plačilo cene
prenosne zmogljivosti za prenesene PTR brez dodatnih plačil, tudi v primeru večkratnih prenosov med
več udeleženci avkcij.
V primeru zmanjšanja se morebitna odškodnina v višini 100% cene dosežene na avkciji skladno s
členom 2.04 dodeli novemu koristniku.

c.

Obvestilo o prenosu

Imetnik PTR, ki želi opraviti prenos PTR, mora uporabiti avkcijski sistem in upoštevati navodila za
izvedbo prenosa, ki so določena v ustreznih navodilih ustreznih TSO-jev.
Prenos PTR je mogoče izvesti samo, če so ustrezne PTR plačane, če imetnik in koristnik PTR
izpolnjujeta zahteve Avckijskih pravil in če še ni minil rok za prenos. Uspešno sprožen prenos PTR
pošlje informacije koristniku. Prenos PTR mora koristnik potrditi ali zavrniti v štirih (4) urah. Če se
koristnik ne odzove v štirih (4) urah, se šteje prenos kot zavrnjen.
Rok za prenos je D-2 (dva dni pred izvršitvijo) ob 12.00.

Člen 6.02 Vračilo PTR
a.

Lastnosti vračil PTR

PTR, ki so bile dodeljene z letnimi avkcijami ali ki izhajajo iz prenosa PTR, je mogoče vrniti na
mesečnih avkcijah.
Vračilo letnih in mesečnih prenosnih zmogljivosti na dnevne avkcije je mogoče samo preko načela
»Uporabi ali prodaj« (»Use it or Sell it« - UIOSI) kot je opisano v Razdelku VIII teh avkcijskih pravil.
PTR morajo biti sestavljene iz stalne vrednosti prenosne zmogljivosti (MW) za ustrezni mesečni
produkt za mesec, ki ga zadeva vračilo PTR (na primer letni pasovni produkt na mesečni pasovni
produkt).
Za vračilo PTR morajo biti navedene prenesene PTR brez upoštevanja morebitnih planiranih znižanj,
kot to opisuje člen 2.04.
V primeru znižanja si izvajalec avkcije pridržuje možnost, da uporabi pogoje, ki jih določa člen 2.04. V
primeru znižanja pred mesečno avkcijo se vračilo PTR sorazmerno zniža za celotni mesec, ki ga
zadeva vračilo PTR.
Najmanjša količina za vračilo PTR za mesečno avkcijo je 1 MW v 1 mesecu.
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Finančna ureditev

Vračitelj ostane odgovoren za plačilo cene prenosne zmogljivosti za vrnjene PTR brez dodatnih plačil.
Vračitelju se povrne cena dosežena na naslednji avkciji na kateri so bile PTR dodeljene. Cena za
vračilo PTR se določi skladno s členom 5.01.
Če je potrebno zaradi omejitev v omrežju razpoložljivo prenosno zmogljivost za avkcijo, za katero se
opravi vračilo PTR, zmanjšati, je potrebno vrnjeno PTR znižati skladno s členom 6.02a. V primeru, da
je prenosna zmogljivost, ki bi lahko bila zaradi znižanja vrnjena, manjša kot tista, ki je bila vrnjena ta
razlika ostaja letna prenosna zmogljivost. V tem primeru dobi imetnik PTR povrnjeno, za ure, ki so bile
znižane 100% vrednost marginalne cene dosežene na letni avkciji.

c.

Obvestilo o vračilu

Imetnik PTR, ki želi opraviti vračilo PTR, mora uporabiti avkcijski sistem in upoštevati navodila za
izvedbo vračila PTR, ki so določena v ustreznih navodilih ustreznih TSO-jev. Vračilo PTR je mogoče
izvesti samo, če so ustrezne PTR plačane, če je imetnik PTR izpolnjuje pogoje teh Avkcijskih pravil in
če še ni minil rok za vračilo.
Rok za mesečno vračilo: pet (5) delovnih dni pred mesečno avkcijo.

Člen 6.03 Sekundarni trg PTR – zasilni način
Ko je izbran zasilni način skladno s členom 2.10, se obvestila o prenosu in vračilu pošljejo po faksu.
V zasilnem načinu ni mogoče preklicati in/ali zamenjati obvestila o vračilu, ki se nanaša na več
dnevnih avkcij, ko mine rok za obvestilo o vračilu za prvo dnevno avkcijo, navedeno v obvestilu o
vračilu.
Kot datum in čas prejema se štejeta datum in čas, navedena v faksu, ki ga je prejel izvajalec avkcije.
Izvajalec avkcij obdeluje obvestila o prenosu in vračilu:
•

od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 17.00, razen ob državnih praznikih.

Izvajalec avkcij odgovarja na obvestila o prenosu in vračilu ob naslednjih časih:
sedem (7) dni pred avkcijo, ne upoštevajoč državne praznike, ob 17.00, za vračila preko
mesečnih avkcij,
V najslabšem primeru lahko uvedba zasilnega načina v primeru nenačrtovane nedostopnosti
informacijskega sistema povzroči prekinitev delovanja sekundarnega trga PTR.
Zaradi takšne prekinitve delovanja ni mogoče zahtevati nikakršne odškodnine.
•

Člen 6.04 Postopki v primeru motenj za sekundarni trg PTR
V primeru resnih motenj v delovanju sistema IT ali naprav, ki jih uporablja izvajalec avkcij, velja člen
2.10.
Če je potrebno mesečno avkcijo, ki vključuje prenosne zmogljivosti na osnovi vračil, preklicati pri
vračilu PTR na mesečni avkciji lahko vračitelj znova pridobi PTR in s tem prekliče vračilo. Če je
mesečna avkcija prestavljena na poznejši datum, se obvestila o vračilu ohranijo.
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Razdelek VII. Pravila uporabe prenosnih zmogljivosti
Člen 7.01 Obveščanje TSO-jev o nasprotni stranki
Obveščanje ustreznih TSO-jev glede nasprotne stranke nosilca PTR je potrebno za preverjanje
konsistentnosti nominacije.
Imetnik PTR določi svojo nasprotno stranko, kot določajo:
•

Dodatek I za mejo med Francijo in Italijo,

•

Dodatek II za mejo med Švico in Italijo,

•

Dodatek III za mejo med Avstrijo in Italijo,

•

Dodatek IV za mejo med Slovenijo in Italijo,

•

Dodatek V za mejo med Grčijo in Italijo.

Člen 7.02 Uporaba PTR, pridobljenih z letnimi, mesečnimi in dnevnimi
avkcijami
Uporaba dodeljenih PTR na vsaki meji, se udeleženim TSO-jem najavi z nominacijo fiksnih voznih
redov, ki so skladni z zahtevami za dostop do prenosnega omrežja v posameznih kontrolnih območjih.
Načini uporabe dodeljenih prenosnih zmogljivosti so opisani v naslednjih odstavkih.

a) Nominacija nasprotne stranke za PTR pridobljene z letnimi ali mesečnimi avkcijami
Pri nominiranju PTR lahko imetnik PTR kot svoje nasprotne stranke določi pravne osebe, ki smejo
opravljati nominiranje pri sosednjih TSO-jih (načelo A-do-N).
Imetnik PTR mora javiti svojo nasprotno stranko in nominacije, kot določajo:
•

Dodatek I za mejo med Francijo in Italijo,

•

Dodatek II za mejo med Švico in Italijo,

•

Dodatek III za mejo med Avstrijo in Italijo,

•

Dodatek IV za mejo med Slovenijo in Italijo,

•

Dodatek V za mejo med Grčijo in Italijo.

b) Nominacija nasprotne stranke za PTR pridobljene z dnevnimi avkcijami
Pri teh nominacijah mora imetnik PTR imenovati sebe ali svojo nasprotno stranko (načelo A-do-B). To
imenovanje nasprotne stranke lahko imetnik PTR spreminja vsak mesec; ne kasneje kot pet (5)
delovnih dni do 12:00 ure preden začetkom relevantnega meseca.
Imetnik PTR opravi nominacijo prenosnih zmogljivosti na ustrezni meji, kot določajo:
•

Dodatek I za mejo med Francijo in Italijo,

•

Dodatek II za mejo med Švico in Italijo,

•

Dodatek III za mejo med Avstrijo in Italijo,

•

Dodatek IV za mejo med Slovenijo in Italijo,

•

Dodatek V za mejo med Grčijo in Italijo.
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Razdelek VIII. Uporabi ali prodaj (UIOSI)
Člen 8.01 Karakterizacija neuporabljenih periodičnih PTR
Vsakodnevno se vse ne-nominirane dolgoročne (letne in mesečne) PTR, če so plačane v skladu z
Razdelkom IX, avtomatično prenesejo v razpoložljivo prenosno zmogljivost za dnevne avkcije (glej
člen 4.02, odstavek 3) in se poplačajo nosilcem PTR v skladu z marginalno ceno doseženo na
dnevnih avkcijah (primer: če imetnik PTR »A« za dan »X« ne nominira 100 MW iz naslova letnega
pasovnega produkta bo teh 100 MW prenesenih na dnevno avkcijo dneva »X«, imetniku PTR »A« pa
bo povrnjena marginalna cena dosežena na tej dnevni avkciji).

Člen 8.02 Finančna poravnava
Nosilci PTR dobijo nadomestilo za ne-nominirane dolgoročne PTR v višini marginalne cene zadevne
dnevne avkcije. Marginalna cena dnevne avkcije bo določena po principu opisanem v členu 5.01.
V kolikor je potrebno zaradi zagotavljanja varnega obratovanja omrežja znižati NTC pred dnevno avkcijo je lahko dnevna razpoložljiva zmogljivost znižana za več kot zanaša višina ne-nominirane dolgoročne PTR. V takem primeru se ne-nominirane dolgoročne PTR zniža proporcionalno (razpoložljiva
dnevna prenosna zmogljivost se deli z vsoto vseh ne-nominiranih dolgoročnih PTR). Nosilci nenominiranih dolgoročnih PTR so poplačani glede na:
•

marginalno ceno doseženo na dnevni avkciji za delež njihovih ne-nominiranih dolgoročnih
PTR, ki so bile prenesene na dnevno avkcijo

•

določilo opisano v Členu 8.03 za znižane ne-nominirane dolgoročne PTR.

Člen 8.03 Postopki v primeru motenj
V primeru resnih motenj v delovanju sistema IT ali naprav, ki jih uporablja izvajalec avkcij, veljata
člena 2.10 in 4.05.
V primeru:
a) da je dnevna avkcija odpovedana, ali
b) ko je zaradi varnostnih razlogov v omrežju znižan NTC pred dnevno avkcijo
so za znižane ne-nominirane dolgoročne prenosne zmogljivosti, imetniki PTR upravičeni do 100%
povračila (če ni drugače določeno Dodatkih):
a) marginalne cene avkcije na kateri so bile prenosne zmogljivosti pridobljene (v primeru, da so
ne-nominirane PTR jasno določljive)
ali
b) tehtane povprečne cene dosežene na letni in mesečni avkciji na kateri je bila nenominirana
PTR pridobljena (v primeru, da ne-nominirane letne in mesečne PTR niso jasno določljive).
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Razdelek IX. Poravnava/plačilo
Člen 9.01 Splošno
Vsak izvajalec avkcij izda nosilcem PTR račune za ceno prenosnih zmogljivosti, če ni drugače
določeno v naslednjih členih ali v relevantnih Dodatkih.
Ta vrednost ne vključuje davkov zato se ji prištejejo veljavni davki in prispevki.

Člen 9.02 Poravnava letnih, mesečnih in dnevnih PTR
Avkcije v smeri iz Italije v Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico
(a)

Izdajanje računov

(a1) Letne PTR
Ko se objavijo rezultati letnih avkcij, izda izvajalec avkcij vsem imetnikom PTR, katerim so bile
dodeljene prenosne zmogljivosti, avansni račun. Avansni računi se izdajajo v dvanajstih mesečnih
obrokih proporcionalno glede na število ur in količino prenosne zmogljivosti v teh mesecih. Vsak obrok
je treba plačati dva meseca vnaprej. Prvi avansni račun se izda za obdobje prvih dveh mesecev
(januar in februar), nato se avansni računi izdajajo enkrat mesečno (npr. vrednost za marec 2010 se
obračuna januarja 2010, za april 2010 februarja 2010 …). Imetniki PTR morajo svoje obveznosti za
dodeljene prenosne zmogljivosti poravnati v roku in v višini, ki sta predpisana na avansnem računu,
tako da neplačano vsoto nakažejo na bančni račun izvajalca avkcije.
Rok za plačilo je naveden v računu in je najkasneje pet (5) delovnih dni pred objavo avkcijskih
specifikacij za PTR, ki se nanašajo na isti mesec kot neporavnane letne PTR.
(a2) Mesečne PTR
Ko se objavijo rezultati mesečnih avkcij, izda izvajalec avkcij udeležencu avkcije avansni račun za
celotno dodeljeno obdobje. Udeleženci avkcij morajo svoje obveznosti za dodeljene prenosne
zmogljivosti poravnati v roku in v višini, ki sta predpisana na avansnem računu, tako da neplačano
vsoto nakažejo na bančni račun izvajalca avkcij.
Rok za plačilo je najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo avkcijskih specifikacij naslednje
dnevne avkcije, ki se nanaša na isti mesec kot neporavnane mesečne PTR.
(a3) Dnevne PTR
Najkasneje petnajsti (15) dan vsakega meseca M bo podjetje TERNA imetniku PTR poslalo račun, ki
navaja zapadle vsote za prenosne zmogljivosti, ki so bile dodeljene na dnevnih avkcijah med
mesecem M-1.
Izbrane ponudbe na dnevnih avkcijah se obračunajo hkrati in so združene v eni vrstici za vsako
dnevno avkcijo. Cene enot, navedene na računu, so zato zgolj povprečne cene, ki so navedene samo
informativno.
Računi se pošljejo imetniku PTR na naslov, ki je naveden v Izjavi o sprejemu.
Imetnik PTR podjetje TERNA obvesti o morebitni spremembi naslova za izdajo računov. Sprememba
začne veljati na 1. dan meseca M+1 pod pogojem, da je bilo obvestilo o spremembi naslova sprejeto
najmanj sedem (7) dni pred koncem meseca M.
Izdani računi se vnaprej pošljejo preko faksa ali e-pošte. V tem primeru se datum dostave šteje kot
datum, ki ga določijo naprave za pošiljanje.
Rok plačila je določen najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo avkcijskih specifikacij naslednje
dnevne avkcije, ki se nanaša na mesec M+1 mesečnih PTR.
(a4) Vračila/UIOSI in znižanja PTR
V primeru znižanja ali vračila/UIOSI PTR se imetniku PTR vračilo obračuna skladno z Razdelkom VIII
ter členom 6.02 in 6.04. Imetnik PTR je dolžan izdati ločen račun (enega za znižanje v kolikor obstaja
in enega za vračilo/UIOSI v kolikor obstaja). Vračila/UIOSI bodo poravnana imetnikom PTR na
mesečni ravni. TERNA bo imetnikom PTR sporočila vrednosti znižanj in vračil/UIOSI do 15. v mesecu
M za mesec M-1.
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(a5) Spori glede računov
Pritožbe glede računov se upoštevajo samo, če so bile poslane s priporočeno pošto s povratnico na
podjetje TERNA najkasneje trideset (30) dni po datumu izdaje računa. Po tem obdobju se šteje, da je
imetnik PTR račun sprejel. Omenjeno priporočeno pismo mora vsebovati natančen in podroben opis
razlogov za nasprotovanje računu.
Pritožba na račun v nobenem primeru ne razreši imetnika PTR obveznosti plačila skladno s pogoji
določenimi v odstavku (c).

(b)

Plačilni pogoji

Imetnik PTR mora podjetju TERNA račune plačati na bančni račun, ki je bil naveden v računu, ki ga je
izdalo podjetje TERNA, najkasneje do datuma, navedenega v računu, ki pa ne more biti zgodnejši od
dveh (2) delovnih dni po izdaji računa.
Vse bančne stroške za poravnavo računa nosi imetnik PTR.
Imetnik PTR mora poskrbeti, da banka skupaj z nalogom za plačilo pošlje tudi ustrezno številko
računa. V primeru nakazila SWIFT mora imetnik PTR poskrbeti, da je številka računa navedena v
vrstici "Razlog za plačilo". Odsotnost številke računa pomeni, da mora podjetje TERNA ročno
prepoznati nakazila na svoj račun. Takšno ročno prepoznavanje nakazil predstavlja dodatne
administrativne stroške v višini 100 EUR z dodanimi veljavnimi davki.
TERNA bo poravnala račun za znižanje in vračilo PTR upravičencu v roku petnajst (15) dni od
prejema računa. Za primer znižanja PTR bo TERNA imetniku PTR izdala dobropis. Vrednost
dobropisa bo odšteta od prvega naslednjega računa, ki ga bo izdala TERNA za PTR pridobljene na
avkcij.

(c)

Zamude plačil

Plačilo šteje kot opravljeno na dan, ko se izpiše na bančnem izpisku podjetja TERNA, ki se pregleduje
vsak delovni dan, pod pogojem, da je imetnik PTR navedel pravilno referenco računa.
Imetnik PTR je odgovoren za predvidevanje časa, ki je potreben za obdelavo in registracijo plačila.
Podjetje TERNA mora storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi se ti časi zmanjšali na najmanjšo mogočo
mero, vendar ne bo odgovorno, če od plačila s strani imetnika PTR (kot je določeno v zgornjem
odstavku) in do registracije plačila pri podjetju TERNA mineta dva (2) delovna dneva.
Če podjetje TERNA do postavljenega roka ne prejme celotnega plačila, mora imetniku PTR poslati
uradni opomin (z obvestilom).
Če sredstva ne zadoščajo za pokritje dolgov ali če plačilo ni poravnano 5. dne po prejmu uradnega
opomina, bo podjetje TERNA upravičeno zahtevalo izplačilo bančne garancije. Če vsota bančne
garancije ne zadošča za pokritje dolgov, za podjetje TERNA prenehajo veljati obveznosti, ki izhajajo iz
pričujočih Avkcijskih pravil, imetnik PTR pa izgubi neplačane PTR.
Udeleženec avkcije se izključi iz vseh naslednjih avkcij do dneva, ko lahko vloži novo bančno
garancijo. Podjetje TERNA ima pravico do prilagoditve vsote bančne garancije.

(d)

Zamudne obresti

Če obračunane vsote niso bile v celoti plačane v postavljenem roku, bodo nanje brez dodatnih obvestil
obračunane zamudne obresti.
Obrestna mera se določi na dan pošiljanja računa in je enaka obrestni meri Evropske centralne banke
ob zadnji določitvi obrestnih mer, povečani za 5 odstotnih točk.
Te obresti se računajo od prvega dne po datumu zapadlosti do dne, ko se račun poravna v celoti.
Obrestim se prištejejo veljavni davki in prispevki.
V primeru zamud pri plačilih s strani izvajalca avkcij se obračunajo zgoraj navedene obresti.
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Avkcije v smeri iz Avstrije, Francije, Grčije, Slovenije in Švice v Italijo
Poravnava letnih, mesečnih in dnevnih PTR dodeljenih za vsako mejo je določena v:
•

Dodatek I za mejo med Francijo in Italijo,

•

Dodatek II za mejo med Švico in Italijo,

•

Dodatek III za mejo med Avstrijo in Italijo,

•

Dodatek IV za mejo med Slovenijo in Italijo,

•

Dodatek V za mejo med Grčijo in Italijo.

Člen 9.03 Izključitev kompenzacij
Imetnik PTR načeloma 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.
Kljub temu, da vsak izvajalec avkcij zbira plačila v imenu obeh TSO-jev na določeni meji, udeleženci
avkcij s sodelovanjem na avkciji sprejemajo določilo, da lahko svoje dolgove poravnajo samo s
plačilom ustreznemu izvajalcu avkcije in da s plačilom dolga drugemu TSO-ju svojih obveznosti ne
izpolnijo. Ker bi plačila 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.

- 28 -

Uradni list Republike Slovenije

Št.

100 / 8. 12. 2009 /

Stran

13559

Razdelek X. Razno
Člen 10.01 Informacije/obvestila
Vsa obvestila, izdana skladno s temi Avkcijskimi pravili, morajo biti v pisni obliki in naslovljena na vse
TSO-je na naslov, ki je naveden v Prilogi III, razen če drugače določajo ta Avkcijska pravila.

Člen 10.02 Omejitev odgovornosti
(1) Ustrezna TSO-ja, skupaj ali posamezno, proti udeležencem avkcije ne odgovarjata za morebitno
škodo, ki bi nastala zaradi udeležbe ali nezmožnosti udeležbe udeleženca avkcije na avkciji, v
vračilu ali prenosu PTR, zaradi rezultatov avkcije in/ali vračila PTR in/ali prenosa PTR ali zaradi
neizvedbe ali preklica avkcije, udeleženec avkcije pa TSO-ja, skupaj in posamezno, odveže vse
odgovornosti za zahtevke zaradi takšne škode s strani tretjih oseb.
(2) Ustrezna TSO-ja bosta PTR, ki so bile dodeljene z avkcijo in/ali prenosom PTR in/ali vračilom
PTR, zagotovila po svojih zmožnostih. To določilo velja, če obstaja tehnična možnost za prenos
električne energije, na kar lahko vpliva višja sila, nepričakovani zunanji vplivi (npr. izredne
spremembe pretokov moči) ali drugi resni pogoji obratovanja (npr. nepričakovano 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) TSO-ja 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. V vseh navedenih primerih je odgovornost ustreznega TSO-ja
omejena zgolj na neposredno (dejansko) in dokumentirano škodo. TSO-ji v nobenem primeru ne
odgovarjajo za posledično škodo.
(4) Udeleženec avkcije odgovarja za škodo in izgubo, ki ju utrpi ustrezni TSO, samo takrat, kadar
nastane naklepno, zaradi velike malomarnosti ali kaznive opustitve pomembne dolžnosti,
navedene v teh Avkcijskih pravilih. V vseh navedenih primerih je odgovornost ustreznega
udeleženca avkcij omejena zgolj na neposredno (dejansko) in dokumentirano škodo. Udeleženec
avkcije v nobenem primeru ne odgovarjajo za posledično škodo.
(5) Dodeljevanje PTR skladno s temi Avkcijskimi pravili se v nobenem primeru ne more razumeti kot
pravica udeleženca avkcije do izvedbe prenosov električne energije ali da odpovedi ali omejitve
prenosov predstavljajo neizpolnjevanje zagotavljanja prenosne zmogljivosti, ki je bila dodeljena z
avkcijo.
(6) Ustrezni TSO-ji, skupaj ali posamezno, ne prevzemajo odgovornosti za pravočasno prispetje
ponudb in/ali obvestilo o prenosu in/ali obvestilo o vračilu.
(7) V tem razdelku z omejitvijo odgovornosti pomeni izraz TSO samo ustreznega izvajalca avkcije za
ustrezno interkonekcijo. TSO, ki ne sodeluje na avkcijah na ustrezni interkonekciji, kjer je bil
podan zahtevek udeleženca avkcije, v nobenem primeru ni odgovoren za ta zahtevek, skupno ali
ločeno.

Člen 10.03 Zaupnost
TSO-ja bosta vse informacije, ki so jima bile razkrite skladno s temi Avkcijskimi pravili,obravnavala
zaupno in jih ne bosta razkrila tretjim osebam, če udeleženec avkcije, ki ga zadevajo, tega prej pisno
ne dovoli. Zaupne informacije vključujejo vse informacije, ki so bile dostavljene v pisni obliki in so
označene z oznako "Zaupno", in vse občutljive informacije, ki so bile razkrite drugače kot pisno vendar
izrecno omenjene kot zaupne.
Zgornji odstavek ne velja za razkritja pristojnim organom in pristojnim sodiščem, če so takšna razkritja
obvezna, prav tako pa tudi ne za razkritja sodiščem ali arbitrom, če razkritje odredi sodišče ali če je
potrebno za utemeljitev pritožbe ali obrambo TSO-ja v primeru pritožbe.
Določila tega člena ne veljajo za informacije, ki so razkrite TSO-jema skladno s tem členom, če:
a. so bile informacije pred razkritjem javno znane ali če po razkritju postanejo javno znane
brez krivde TSO-jev,
b. so bile informacije TSO-jema znane pred razkritjem in takrat nista bila zavezana k
molčečnosti,
c. sta TSO-ja po razkritju iste informacije prejela od tretje osebe, ki proti ustreznemu
udeležencu avkcije ni zavezana k molčečnosti za te informacije.
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Člen 10.04 Ločljivost
Če so ali postanejo katerikoli deli ali določila Avkcijskih pravil in/ali njegovih Prilog neveljavni,
nezakoniti, nični ali neizterljivi, ostanejo preostali deli veljavni in nanje to ne vpliva. Vsi neveljavni,
nezakoniti, nični in/ali neizterljivi deli ali določila bodo zamenjani z veljavnimi, zakonitimi in/ali
izterljivimi deli ali določili tako, da se v največji mogoči meri doseže njihov nameravani ekonomski in
pravni učinek.

Člen 10.05 Spori in zadevna zakonodaja
1) Vsi spori, ki izhajajo iz teh Avkcijskih pravil ali iz kršitev njegovih pravil, njegovega končanja ali
ničnosti, se rešujejo z arbitražo po pravilih ICC, ki so z omembo v tej klavzuli vključeni v ta
Avkcijska pravila. V arbitraži bodo udeleženi trije arbitri. Mesto arbitraže bo Lugano (Švica).
Postopki arbitraže bodo potekali v angleškem jeziku. Terjalec bo imenoval enega (1) arbitra,
tožena stranka pa bo prav tako imenoval enega (1) arbitra. Arbitra, ki ju imenujeta pogodbeni
stranki, bosta imenovala predsednika arbitražnega zbora (v Luganu) najkasneje tri (3) delovne dni
od potrditve imenovanja drugega arbitra s strani sodišča ICC. Če se arbitra, ki ju nominirata
pogodbeni stranki, ne moreta sporazumeti o imenovanju predsednika, predsednika imenuje
sodišče ICC.
2) Ne glede na zgoraj navedeno ima vsaka stranka v teh avkcijskih pravil pravico zahtevati varstvo
po postopku pred-arbitražnega sodnika (pre-arbitral referee procedure) skladno s pravili ICC
(Mednarodne trgovinske zbornice). Stranka je dolžna ravnati skladno s pravili navedenega
postopka.
Določila te klavzule predstavljajo nepreklicno strinjanje pogodbenih strank z vsemi postopki, ki
potekajo skladno s temi določili, od katerih nobeni pogodbeni stranki ni dovoljeno odstopiti
oziroma na takšnih postopkih trditi, da jih ta določila ne zavezujejo.
3) Ta Avkcijska pravila in avkcije, ki se izvajajo skladno z njim, ureja belgijska zakonodaja, velja pa
tudi Rimska konvencija glede zakonodaje, ki ureja pogodbene obveznosti, z dne 19. junija 1980.
4) Iz razloga jasnosti, Priloga II (Priloga, ki obravnava interkonekcijo med Italijo in Švico) prevlada v
delu ki, govori o sporih in zadevni zakonodaji na interkonekciji med Italijo in Švico.
5) Določila Konvencije ZN glede pogodb o mednarodni prodaji blaga (CISG) so izključena.

Člen 10.06 Višja sila
Višja sila je vsak nepredvidljiv dogodek ali situacija, ki je izven razumnega vpliva pogodbenih strank, ki
ni nastal po krivdi pogodbenih strank, ki ga ni mogoče odpraviti ali se mu izogniti z razumnim
ravnanjem in ki eni ali več pogodbenim strankam začasno ali trajno onemogoči izpolnjevanje njihovih
obveznosti iz teh Avkcijskih pravil.
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 pričakovano trajanje.
Obveznosti, dolžnosti in pravice pogodbenih strank, ki jih je prizadel dogodek, ki je nastal zaradi višje
sile, razen obveznosti za zaupnost, ki so določene v členu 10.03, se odložijo z začetkom dogodka, ki
je nastal zaradi višje sile. Obveznosti, dolžnosti in pravice bodo odložene za takšno obdobje, ki
razumno upošteva učinek, ki ga ima nastala ovira na izvajanje obveznosti, pravic in dolžnosti, ki jih
določajo ta Avkcijska pravila.
Pogodbene stranke v nobenem primeru ne morejo biti odgovorne za plačilo odškodnine za škodo, ki bi
nastala zaradi preklica, neizvedbe ali pomanjkljive ali zakasnjene izvedbe dela ali vseh njihovih
obveznosti, če se je to zgodilo zaradi višje sile.
Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo, bo v največji mogoči meri omejila posledice in trajanje
dogodka, ki je nastal zaradi višje sile.
Če višja sila traja dlje kot trideset (30) dni, lahko Izvajalec avkcij prekliče pravice uporabnika in/ali
uporabnik lahko odstopi od svojih pravic z obvestilom s priporočeno pošto s povratnico, s primerno
obrazložitvijo, če višja sila škodljivo vpliva na pomembne dolžnosti pogodbenih strank ki izhajajo iz
veljavnih Avkcijskih pravil. Preklic ali odstop od pravic učinkuje z dnevom prejetja omenjenega
obvestila.
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Člen 10.07 Dopolnitve Avkcijskih pravil
Ta Avkcijska pravila bodo spremenjena skladno z naslednjim postopkom:
(a) Sprememba zaradi tehničnih in pravnih zahtev:
Ta Avkcijska pravila so podvržena tehničnim in pravnim zahtevam, in sicer v času, ko so te
veljavne. V primeru spremembe v zakonodaji bodo zaradi vsakih pravil, ki jih nalaga pristojni
organ na nacionalni ali mednarodni ravni, ki imajo vpliv na ta Avkcijska pravila oziroma zaradi
potrebe po spremembi avkcijskega procesa, ta Avkcijska pravila spremenjena skladno z novimi
zahtevami, navkljub morebitnim drugačnim določilom v teh Avkcijskih pravilih.
(b) Spremembe Avkcijski pravil
TSOji imajo pravico predlagati spremembe teh Avkcijskih pravil.
Udeleženci avkcij imajo pravico TSOjem predlagati spremembe Avkcijskih pravil. Vsak predlog
mora biti posredovan po pošti s potrditvijo prejema. Vsebovati mora jasen opis predlagane
spremembe in razloge zanjo. Vpleteni TSOji bodo odgovor o sprejemu ali zavrnitvi predloga podali
v dvajsetih (20) delovnih dneh od potrditve prejema.
(c) Posvetovanje z udeleženci avkcij:
Pred spremembo teh Avkcijskih pravil, ne glede na to ali TSOji prejmejo predlog za spremembo ali
pa je sprememba iniciativa TSOjev, bodo vpleteni TSOji dali udeležencem avkcij razumen čas, v
nobenem primeru manj kot deset (10) delovnih dni, za pregled in pisne pripombe na predlagano
spremembo.
Po preteku roka za posvetovanje TSOji oblikujejo končno besedilo predloga spremembe
Avkcijskih pravil.
(d) Potrditev Avkcijskih pravil:
Spremenjena različica teh Avkcijskih pravil, kot tudi vsaka relevantna informacija povezana z
procesom posvetovanja z udeleženci avkcij, kot je opisano zgoraj, ki bi lahko bila zahtevana s
strani pristojnega regulatornega organa in poročilo o posvetovanju z udeleženci avkcij, bodo
posredovani pristojnemu nacionalnemu regulatornemu organu v potrditev in/ali posvet, če je to
potrebno.
V desetih (10) delovnih dneh po prejemu odločitve s strani pristojnega nacionalnega
regulatornega organa bodo vpleteni TSOji:
−

pripravili zadnjo popravljeno različico Avkcijskih pravil;

−

objavili na svojih spletnih straneh zadnjo popravljeno različico Avkcijskih pravil in pričetek
njihove veljavnosti;

−

obvestili vsakega udeleženca avkcij, ki ga sprememba zadeva o objavi na spletni strani
in o pričetku veljavnosti;

(e) Spremembe teh Avkcijskih pravil nimajo nobenega vpliva na veljavnost Izjave o sprejemu
podpisane s strani udeleženca avkcij. Ta Izjava o sprejemu ostaja veljavna in vključuje
sprejemanje sprememb Avkcijskih pravil brez prejudiciranja pravice udeleženca avkcij za deregistracijo skladno z členom 3.04.
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DODATEK IV
Posebna pravila za dostop do prenosnih zmogljivosti na
meji med Slovenijo in Italijo
1 Pogoji za sodelovanje
Dodatno k zahtevam iz Razdelka III člena 3.01 teh Avkcijskih pravil mora prosilec ELES-u
dostaviti sledeče dokumente:
•

Izpisek iz sodnega registra z datumom ne starejšim od šestdeset (60) dni. Če sodišča v
državi, v kateri je prijavitelj registriran ne izdajajo tovrstnih potrdil, mora prijavitelj predložiti
ustrezno potrdilo drugega pristojnega organa v državi.

•

Prijava na avkcije za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti skladno s Prilogo IV-1

ELES mora prejeti vse zahtevane originalne dokumente vsaj pet (5) delovnih dni pred avkcijo na
kateri hoče prosilec sodelovati. Če ta rok ni spoštovan ima ELES pravico ne registrirati prosilca do
omenjene avkcije.
Udeleženec avkcije je obvezan obvestiti izvajalca avkcije o kakršnihkoli spremembah v podatkih
podanih v Prijavi za sodelovanje na avkcijah za čezmejne prenosne zmogljivosti najkasneje pet
(5) delovnih dni po nastopu spremembe.

a. Finančna jamstva – Avkcije v smeri iz Slovenije v Italijo
Letne in mesečne avkcije se mesečno poravnajo neposredno na transakcijski račun podjetja
ELES na podlagi predračuna. Udeleženec mora svoje obveznosti, ki izhajajo iz predračuna,
poravnati do roka navedenega na predračunu, ki ne more biti kasnejši od:
•

za letne PTR: najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo avkcijskih specifikacij za PTR, ki
se nanašajo na isti mesec kot na podlagi mesečnih računov neporavnane letne PTR,

•

za mesečne PTR: najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo avkcijskih specifikacij za
dnevne PTR, ki se nanašajo na isti mesec kot neporavnane mesečne PTR.

Udeleženci avkcij, ki želijo sodelovati na dnevnih avkcijah:
•

dobijo podračun, ki ga odpre podjetje ELES v imenu udeleženca avkcije in ki se uporablja za
poravnavo obveznosti.

ali, kot druga možnost,
•

morajo podjetju ELES priskrbeti bančno garancijo, ki pokriva vse neplačane obveznosti, ki
izhajajo iz dnevnih avkcij.

Najmanjša dovoljena vrednost bančne garancije znaša petdeset tisoč (50.000) evrov.
Za sodelovanje na dnevnih avkcijah mora udeleženec avkcije na svojem depozitnem podračunu
pred začetkom avkcije zagotoviti dovolj sredstev ali poskrbeti za zadostno bančno garancijo.

b. Zahteve glede dostopa do omrežja – Avkcije za obe smeri na meji med
Slovenijo in Italijo
Če želi sodelovati na letnih in mesečnih avkcijah, mora udeleženec avkcije:
podpisati dispečersko pogodbo in izpolnjevati Pravilnik za ukrepanje ob zamašitvah na
italijanski meji, ki je objavljen na spletni strani podjetja TERNA
ali
mora biti odgovorni bilančne skupine ali mora imeti sklenjeno pogodbo o izravnavi s
odgovornim bilančne skupine v Sloveniji.
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Za dnevne avkcije v smeri Slovenija-Italija mora biti udeleženec avkcije odgovorni bilančne skupine ali
mora imeti sklenjeno pogodbo o izravnavi z odgovornim bilančne skupine v Sloveniji.
Za dnevne avkcije v smeri Italija-Slovenija mora udeleženec avkcij podpisati dispečersko pogodbo in
izpolnjevati Pravilnik za ukrepanje ob zamašitvah na italijanski meji, ki je objavljen na spletni strani
podjetja TERNA.
Udeleženec avkcije mora imeti pri obeh TSO-jih registrirano enako (unikatno) EIC kodo.

2 Postopek avkcije
2.1 Letna avkcija v smeri Slovenija-Italija
Podrobne informacije o letni avkciji se objavijo v avkcijskih specifikacijah skladno s členom 4.01 teh
Avkcijskih pravil.
ELES bo kot izvajalec avkcije izvedel skupno dodelitev razpoložljive letne prenosne zmogljivosti iz
Slovenije v Italijo.
Letna prenosna zmogljivost se objavi v avkcijskih specifikacijah na avkcijskih spletnih straneh sedem
(7) dni pred začetkom letne avkcije.
Med avkcijo se upoštevajo samo tiste ponudbe, ki jih podajo udeleženci avkcije, ki ustrezajo zahtevam
Avkcijskih pravil, še posebej Člena 1 pričujočega Dodatka.
Vsak udeleženec avkcije bo o uspešnosti svoje ponudbe preko avkcijskega sistema obveščen
najkasneje 30 minut po zaključku letne avkcije. Rezultati avkcije se na avkcijskih spletnih straneh
objavijo kmalu po tem, ko so udeleženci avkcije individualno obveščeni o njenem izidu.

2.2 Mesečna avkcija v smeri Slovenija–Italija
Podrobne informacije o mesečni avkciji se objavijo v avkcijskih specifikacijah skladno s členom 4.01
teh Avkcijskih pravil.
ELES bo kot izvajalec avkcije izvedel skupno dodelitev razpoložljive mesečne prenosne zmogljivosti
interkonekcije iz Slovenije v Italijo.
Mesečna prenosna zmogljivost interkonekcije se objavi v avkcijskih specifikacijah na avkcijskih
spletnih straneh pet (5) dni pred začetkom mesečne avkcije.
Med avkcijo se upoštevajo samo tiste ponudbe, ki jih podajo udeleženci avkcije, ki ustrezajo zahtevam
Avkcijskih pravil, še posebej člena 1 pričujočega Dodatka. Mesečna prenosna zmogljivost
interkonekcije je sestavljena iz:
-

mesečne prenosne zmogljivosti, ki izhaja iz mesečne razpoložljive prenosne zmogljivosti,

-

letne prenosne zmogljivosti, ki jo je dodelilo podjetje ELES in je namenjena za vračilo preko
sekundarnega trga PTR v obliki mesečnih produktov,

-

letne prenosne zmogljivosti, ki jih je dodelilo podjetje ELES in niso bile dodeljene ali plačane.

Vsak udeleženec avkcije bo o uspešnosti svoje ponudbe preko avkcijskega sistema obveščen
najkasneje 30 minut po zaključku mesečne avkcije razen v primerih, kjer veljajo določila opisana v
členu 2.5 tega Dodatka. Rezultati avkcije se na avkcijskih spletnih straneh objavijo kmalu po tem, ko
so udeleženci avkcije individualno obveščeni o njenem izidu.

2.3 Dnevne avkcije v smeri iz Slovenije v Italijo
Podjetje ELES bo kot izvajalec avkcije, vsak dan sedem (7) dni v tednu izvedlo skupno dodelitev
razpoložljive prenosne zmogljivosti v smeri iz Slovenije v Italijo.
Okvirna prenosna zmogljivost, ki je razpoložljiva za dnevno avkcijo, se na avkcijski spletni strani objavi
najkasneje ob 18.00 en (1) dan pred avkcijo. Končna prenosna zmogljivost se objavi po postopku
netiranja približno ob 7.50 na dan D-1. Dnevna prenosna zmogljivost je sestavljena iz:
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−

dnevne prenosne zmogljivosti, ki je rezervirana izključno za dodeljevanje na dnevnih avkcijah,

−

letne in mesečne prenosne zmogljivosti, dodeljene na letnih in mesečnih avkcijah v smeri
Italija–Slovenija (nominirana letna in mesečna prenosna zmogljivost),

−

letne in mesečne ne-nominirane prenosne zmogljivosti,

−

letne in mesečne prenosne zmogljivosti, ki jih je dodelilo podjetje ELES in niso bile dodeljene ali
plačane.

Sledeči koraki so izvedeni za dnevno avkcijo na zgoraj navedeni meji:
1.

Dnevne avkcije se izvajajo na zadnji dan pred dnevom uporabe.

2.

Ponudbe morajo prispeti do avkcijskega sistema v času od 7.50 do 8.20 na dan avkcije.

3.

Med avkcijo se upoštevajo samo tiste ponudbe, ki jih podajo udeleženci avkcije, ki ustrezajo
zahtevam Avkcijskih pravil, še posebej člena 1 pričujočega Dodatka.

4.

Vsak udeleženec avkcije bo o uspešnosti svoje ponudbe preko avkcijskega sistema obveščen
najkasneje 30 minut po zaključku dnevne avkcije, razen v primerih, kjer veljajo določila opisana
v členu 2.5 tega Dodatka.. Rezultati dnevnih avkcij se na avkcijskih spletnih straneh objavijo
kmalu po tem.

5.

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

2.4 Podajanje ponudb v letnih, mesečnih in dnevnih avkcijah v smeri
Slovenija–Italija
Udeleženec avkcije poda ponudbo preko avkcijskega sistema, ki ga vzdržuje podjetje ELES. Na
določen datum avkcije je mogoče podati samo ponudbe za produkte PTR, ki so predmet avkcije.
Število ponudb, poslanih preko avkcijskega sistema ni omejeno.
Če določen udeleženec avkcije med avkcijo poda ponudbo, ki ni skladna s temi Avkcijskimi pravili, jo
lahko izvajalec avkcije izbriše. V primeru, da izvajalec avkcij izbriše določeno ponudbo, bo udeleženca
avkcije o tem obvestil pred ali po izbrisu.
Udeleženci avkcije lahko podajo samo omejene ponudbe ali ponudbe vse ali nič.
Omejene ponudbe so tiste, kjer udeleženec avkcije določi najvišjo še sprejemljivo ceno za PTR.
Ponudbe vse ali nič se lahko izvršijo samo za natančno količino, ki jo določa ponudba.
Vsaka ponudba mora vključevati naslednje informacije:
identifikacijsko številko udeleženca avkcije,
kodo produkta;
največjo količino v MW, zaokroženo na (1) MW,
neto ceno brez DDV, podano v €/MWh. Cena mora biti zaokrožena na največ dve decimalni
mesti in ne more biti enaka ali manjša od nič.
Kot čas sprejema ponudbe med avkcijo šteje časovna oznaka, ki jo ob vnosu ponudbi doda avkcijski
sistem izvajalca avkcije.
Udeleženci avkcije nimajo vpogleda v knjigo ponudb, vidijo lahko le svoje ponudbe.
Med avkcijo izvajalec avkcije nima vpogleda v cene v knjigi ponudb.
Če za določeno avkcijo ni mogoče zadovoljiti navedenih pogojev za podajanje ponudb, bo podjetje
ELES udeleženca avkcije obvestilo o prehodu v zasilni način preko telefona, faksa ali e-pošte.
Podjetje ELES v nobenem primeru ni odgovorno, če ne uspe doseči udeležencev avkcije preko
predhodno navedenih poti.

2.5 Postopki v primeru motenj
(a) Težave na strani udeleženca avkcije (zasilni način)
Udeleženci avkcije lahko v primeru tehničnih težav, ki se pojavijo na njihovi strani, svoje ponudbe
pošljejo na faks izvajalca avkcij na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh izvajalca
avkcij. Veljavne so le ponudbe, ki jih izvajalec avkcij prejme najkasneje petnajst (15) minut pred
zaključkom relevantne avkcije.
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Izvajalec avkcij prispele ponudbe vnese v avkcijski sistem, s čimer ponudba dobi časovno znamko in
postane veljavna. Udeleženec avkcije lahko za posamezno avkcijo za določeno mejo pošlje le en (1)
obrazec z največ eno (1) ponudbo za posamezen produkt.
(b) Težave na strani izvajalca avkcije (zasilni način)
V primeru tehničnih težav na strani izvajalca avkcije lahko sistemski operater spremeni urnik avkcije
oz. prekliče/ponovi avkcijo, ki že poteka ali je zaključena. O tem obvesti udeležence avkcij preko
telefona, faksa ali e-pošte. V primerih, ko je avkcija preklicana ali ponovljena se vse ponudbe vnesene
v avkcijski sistem preden je bila avkcija preklicana/ponovljena smatrajo za neveljavne in morajo biti
ponovno podane v skladu z dogovorjenimi pogoji za sprejeti način zasilnega izvajanja.
Če letne in mesečne avkcije ni mogoče izvesti v predvidenem terminu skozi avkcijski sistem, bo
avkcija izvedena preko faksa ali preklicana. Če dnevna avkcija ni mogoče izvesti preko avkcijskega
sistema se jo avtomatično prekliče.
V primeru izvedbe avkcije s pomočjo faksa udeleženci avkcije pošljejo svoje ponudbe po faksu na
predpisanem obrazcu v roku, navedenem v obvestilu, ki ga je poslal izvajalec avkcije. Predpisan
obrazec in številka faksa sta objavljena na spletnih straneh izvajalca avkcij. Udeleženec avkcije lahko
za posamezno avkcijo za določeno mejo pošlje le en obrazec z največ eno (1) ponudbo za
posamezen produkt.
Izvajalec avkcij po faksu prispele ponudbe po poteku roka za podajanje ponudb vnese v pomožni
avkcijski sistem in obvesti udeležence avkcije o rezultatih preko telefona, faksa ali e-pošte.

3 Določitev rezultatov avkcije v smeri Slovenija–Italija

Vse sprejete in veljavne ponudbe so razvrščene na naslednji način:
a) 1. primer:
Če je vsota vseh ponudb, podanih za določeno avkcijo, manjša ali enaka skupni prenosni zmogljivosti,
se imetniku PTR marginalna cena ne obračuna.
b) 2. primer:
Če vsota vseh ponudb, podanih za določeno avkcijo, presega skupno prenosno zmogljivost, se
imetniku PTR obračuna marginalna cena. V ta namen se ponudbe razvrstijo po ceni in časovni oznaki,
od najvišje cene navzdol. Če ima več ponudb enako ceno, imajo prednosti ponudbe z zgodnejšo
časovno oznako.
Zahtevane prenosne zmogljivosti interkonekcije se seštejejo do ponudbe (mejna ponudba), ki
predstavlja stopnjo, kjer vsota s strani udeležencev avkcije zahtevanih prenosnih zmogljivosti preseže
razpoložljivo prenosno zmogljivost interkonekcije. Vsak udeleženec avkcije prejme zahtevano
prenosno zmogljivost interkonekcije v obliki PTR za ceno svoje mejne ponudbe. Če ima več ponudb
enako ceno, imajo prednosti ponudbe z zgodnejšo časovno oznako.
Marginalna cena, ki se izračuna po predhodno navedenem načelu, se uporablja kot osnova za izračun
cene prenosne zmogljivosti, ki velja za vse imetnike PTR.
Šteje se, da so bile PTR imetniku PTR dodeljene v trenutku, ko je bil s strani izvajalca avkcije
obveščen o uspešnem sodelovanju na avkciji.

4 Sekundarni trg PTR dodeljene v smeri iz Slovenije v
Italijo
Podjetje ELES v imenu obeh TSO-jev preko sistema za najavo voznih redov (ETSO Scheduling
System) upravlja sekundarni trg PTR za smer iz Slovenije v Italijo.

4.1 Prenos PTR
a.

Lastnosti prenosov PTR

PTR, ki so bile dodeljene z letnimi ali mesečnimi avkcijami ali ki izhajajo iz prenosa PTR, je mogoče
prenesti s prenosnika na koristnika.
Prenesene PTR morajo biti navedene brez upoštevanja morebitnih programiranih zmanjšanj, kot to
opisuje člen 2.04.
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TSO-ja si pridržujeta možnost, da v primeru zmanjšanja uporabita pogoje, ki jih določa člen 2.04.
Koristnik prenesenih PTR je lahko samo takšen udeleženec avkcije, ki izpolnjuje vse pogoje, ki so
določeni v Razdelku III teh Avkcijskih pravil.
Najmanjša količina za prenos PTR je 1 MW v 1 uri.

b.

Finančna ureditev

Prenos prenosne zmogljivosti je dovoljen, če je prenosnik poravnal vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz
avkcije za PTR, za katere se opravlja prenos.
Prenosnik ostane odgovoren za ceno prenosne zmogljivosti za prenesene PTR brez dodatnih plačil.
V primeru zmanjšanja se morebitna odškodnina skladno s členom 2.04 skupnega dela Avkcijskih
pravil dodeli koristniku.

c.

Obvestila o prenosu PTR v smeri iz Slovenije v Italijo

Obvestila o prenosu letnih ali mesečnih PTR, ki jih je dodelilo podjetje ELES, morajo biti podjetju
ELES javljena preko sistema za najavo voznih redov (ETSO Scheduling System) oziroma izjemoma
preko elektronske pošte (samo za udeležence avkcij brez dostopa do omrežja v Sloveniji).
Prenosnik lahko podjetje ELES zaprosi za preklic prenosa PTR. Preklic se sprejme pod naslednjimi
pogoji:
•

koristnik je ob času preklica nosilec najmanj toliko PTR, kot jih je bilo določenih v preklicanem
obvestilu o prenosu,

•

obvestilo o preklicu upošteva enake roke kot obvestilo o prenosu, navedeno v nadaljevanju, za
isto obdobje prenosa.

Prenos PTR, ki ga je sprejelo podjetje ELES, se lahko prekliče in zamenja z novim prenosom PTR, če:
•

prenosnik podjetje ELES zaprosi za preklic prenosa PTR skladno s predhodno navedenimi
pogoji,

•

prenosnik potem skladno s tem členom pošlje novo obvestilo o prenosu PTR,

•

obvestilo o prenosu preverita oba TSO-ja.

Rok za obvestilo o prenosu dodeljenih PTR za smer iz Slovenije v Italijo za letne in mesečne PTR je
dva (2) dni pred dnevom uporabe do 12.00.

4.2 Vračilo PTR
a.

Lastnosti vračil PTR

Letne PTR je mogoče vrniti kot: mesečni produkt iste vrste (pasovni PTR kot pasovni produkt in
trapezne PTR kot trapezni produkt, tudi če gre za krajše obdobje).
Vrnjene PTR morajo biti navedene brez upoštevanja morebitnih programiranih znižanj, kot to opisuje
člen 2.04 skupnega dela Avkcijskih pravil.
V primeru znižanj si podjetje ELES pridržuje možnost uporabe pogojev, določenih v členu 2.04
skupnega dela Avkcijskih pravil.
V primeru znižanja pred mesečno avkcijo se vračilo PTR sorazmerno zniža za celotno obdobje, ki ga
zadeva vračilo PTR.

b.

Finančna ureditev

Udeleženec avkcije, ki dodeljene letne prenosne zmogljivosti vrne TSO-ju, ima pravico do povračila v
višini cene, dosežene na naslednji relevantni mesečni avkciji.
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Obvestila o vračilu PTR v smeri iz Slovenije v Italijo

Obvestila o vračilu letnih PTR, ki jih je dodelilo podjetje ELES, morajo biti podjetju ELES javljena preko
sistema za najavo voznih redov (ETSO Scheduling System) oziroma izjemoma preko elektronske
pošte (samo za udeležence avkcij brez dostopa do omrežja v Sloveniji).
Letne PTR je treba vrniti podjetju ELES najmanj dva (2) dneva pred rokom za objavo avkcijskih
specifikacij za relevantno mesečno avkcijo.

5 Pravila za uporabo prenosne zmogljivosti
Obveščanje podjetij ELES in TERNA o nasprotni stranki nosilca je potrebno za preverjanje
konsistentnosti nominacije.
Imetnik PTR določi svojo nasprotno stranko in nominira PTR, kot je določeno v naslednjih točkah.

5.1 Nasprotna stranka in nominacija PTR, pridobljenih z letno ali mesečno avkcijo

Pri nominaciji PTR na interkonkeciji Slovenija–Italija lahko imetnik PTR kot svoje nasprotne stranke
določi pravne osebe, ki smejo opravljati nominacije pri sosednjih TSO-jih (A-do-N). Določitev
nasprotne stranke mora biti sporočeno tistemu sistemskemu operaterju, ki je odgovoren za relevantno
smer najkasneje en (1) dan pred rokom za nominacijo letnih in mesečnih PTR do 15.00 ure.
Imetnik PTR/nasprotna stranka mora opraviti nominacijo pri:

podjetju ELES najkasneje ob 7.00 na dan D-1,


podjetju TERNA skladno z italijanskim Pravilnikom za ukrepanje ob zamašitvah.

Nominacija pri podjetju ELES je zavezujoča za nosilca PTR in njegove nasprotne stranke za PTR, ki
so dodeljene v smeri iz Slovenije v Italijo.
Nominacija pri podjetju TERNA je zavezujoča za nosilca PTR in njegove nasprotne stranke za PTR, ki
so dodeljene v smeri iz Italije v Slovenijo.
V primeru prenosa PTR mora novi imetnik PTR nominirati svojo nasprotno stranko in PTR skladno s
predhodno navedenimi kriteriji.
PTR, ki pri podjetju ELES niso nominirane do 7.00 na dan D-1, zapadejo načelu "uporabi ali prodaj".
Vrnjene PTR povečajo dnevni ATC in postanejo del dnevne avkcije.

5.2 Nominacija nasprotne stranke in PTR za PTR, pridobljene z dnevnimi avkcijami
Pri nominaciji PTR na interkonekciji med Slovenijo in Italijo se imetnik PTR določi kot svoja nasprotna
stranka ali določi svojo nasprotno stranko (A proti B). Določitev nasprotne stranke se lahko spremeni
mesečno; ne kasneje kot do 12.00 ure pet (5) delovnih dni pred začetkom naslednjega meseca.
V primeru, da se nominacije, ki sta jih imetnik PTR in njegova nasprotna stranka oddala TSO-ju, ne
ujemajo, obvelja nižja vrednost.
Za PTR, pridobljene z dnevnimi avkcijami, velja načelo "uporabi ali izgubi".
PTR, dodeljene za smer iz Slovenije v Italijo:
Nosilci PTR morajo nominirati svoje PTR podjetju ELES do 14:00 na D-1 dan (D: dan uporabe) in
podjetju TERNA, skladno z določili italijanskega Pravilnika za ukrepanje ob zamašitvah, uporabo PTR
dodeljenih preko dnevne avkcije za dan uporabe.
PTR, dodeljene za smer iz Italije v Slovenije:
Nosilci PTR morajo nominirati svoje PTR podjetju ELES do 14:00 na D-1 dan (D: dan uporabe) in
podjetju TERNA, skladno z določili italijanskega Pravilnika za ukrepanje ob zamašitvah, uporabo PTR
dodeljenih preko dnevne avkcije za dan uporabe.
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5.3 Uporaba PTR, pridobljenih z letnimi, mesečnimi in dnevnimi avkcijami v smeri
iz Slovenije v Italijo
a.

Imetnik PTR in njegova nasprotna stranka morata nominacijo opraviti skladno z določili
slovenskih Sistemskih obratovalnih navodil za prenosno omrežje električne energije in z določili
italijanskega Pravilnika za ukrepanje ob zamašitvah.
b. Če se nominacija ne opravi, bo pravica do uporabe letnih in mesečnih PTR in/ali njihovih delov, ki
jih je z avkcijo pridobil imetnik PTR podvržena načelu »uporabi ali prodaj«. Nenominirane PTR
pridobljene na dnevni avkciji pa bodo podvržene načelu »uporabi ali izgubi«. Neuporabljene letne
in mesečne PTR bodo prodane z dnevnimi avkcijami in poplačane imetniku v skladu z
Razdelkom VIII pričujočih Avkcijskih pravil.
Če imetnik PTR in njegove nasprotne stranke pravočasno ne oddajo popravljene in veljavne
nominacije, se njihova nominacija postavi na ničelno vrednost.

6 Poravnava in plačila za PTR, dodeljene za smer iz
Slovenije v Italijo
Imetniki PTR, ki ne poravnajo svojih obveznosti za dodeljene prenosne zmogljivosti, bodo izločeni iz
nadaljnjih avkcij, ki jih izvaja izvajalec avkcij, dokler ne poravnajo vseh svojih obveznosti. Če želi
znova sodelovati v naslednjih avkcijah, mora imetnik PTR poravnati morebitno negativno razliko med
avkcijsko ceno, ki je bila določena na prvi avkciji, kjer je bila dodeljena prenosna zmogljivost, in
naslednjimi avkcijami, kjer se prenosna zmogljivost dodeli znova.

6.1 Depozitni podračun
Kritje in finančna poravnava na dnevnih avkcijah poteka preko depozitnega podračuna. Depozitni
podračun je posebna vrsta bančnega računa, ki ga izvajalec avkcije odpre na svojem bančnem računu
za vsakega od udeležencev avkcije posebej, ko se ti odločijo za sodelovanje na dnevnih avkcijah.
Depozitni podračuni se vodijo v denarni valuti EUR.
Pravico do upravljanja z denarnimi sredstvi na depozitnih podračunih ima samo izvajalec avkcij na
podlagi nepreklicnega pooblastila s strani udeleženca avkcije v obliki dopolnila IV-2 – Nepreklicno
pooblastilo, s katerim udeleženec avkcije izvajalca avkcije pooblašča za upravljanje s temi finančnimi
sredstvi za pokrivanje in finančne poravnave, ki izhajajo iz dnevnih avkcij.
Obresti na denarna sredstva na depozitnih podračunih so last imetnikov podračunov in so skladne z
ustrezno uredbo o veljavnih obrestnih merah, ki jo izda banka. Te obresti banka vsak mesec nakaže
na depozitne podračune udeležencev avkcij.
Če želi udeleženec avkcije denarna sredstva ali del sredstev dvigniti iz svojega podračuna, mora
poslati pisno zahtevo izvajalcu avkcij. Finančna sredstva so vrnjena na uporabnikov bančni račun, ki
ga je navedel na Prijavi na avkcije, v petih (5) delovnih dneh od dne, ko je sistemski operater zahtevo
prejel.
Stroški vodenja depozitnih podračunov bremenijo izvajalca avkcij.

6.2 Kritje za dnevne avkcije
Udeleženci dnevnih avkcij morajo na svojih depozitnih podračunih/bančnih garancijah vzdrževati
denarna sredstva kot zavarovanje za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz dodeljenih prenosnih
zmogljivosti. Bančna garancija mora biti predložena izvajalcu avkcij v skladu z zahtevami določenimi v
Dodatku IV-3.
Pred vsako avkcijo mora izvajalec avkcij v avkcijski sistem oddati vse informacije o neto stanju
denarnih sredstev na depozitnih podračunih udeležencev avkcij, pri čemer upošteva neto stanje na
depozitnih podračunih, ki je bilo ugotovljeno ob 06.00 na zadnji delovni dan pred izvajanjem avkcije, in
ne upošteva prenosov in drugih sprememb stanja na podračunih, ki so bile zabeležene po tem času.
Polog na depozitni podračun je mogoč samo ob delovnih dneh.
Za udeležence avkcij, ki so namesto depozitnega podračuna poskrbeli za bančno garancijo, izvajalec
avkcije v avkcijski sistem vnese vsoto bančnega jamstva zmanjšano za neporavnane obveznosti.
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Na avkciji lahko udeleženci avkcije podajo ponudbe, katerih vsota (skupaj z DDV, ki ga prišteje
avkcijski sistem) ne sme preseči stanja denarnih sredstev na depozitnem podračunu/vsote bančnega
jamstva. 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
podračunu/bančnem jamstvu preko aplikacije za trgovanje.
Če se udeleženec odloči za sodelovanje v več avkcijah, ki se izvajajo hkrati, se podane ponudbe v
vseh avkcijah, na katerih sodeluje udeleženec, odštejejo od razpoložljivega stanja denarnih sredstev
na depozitnem podračunu/bančnem jamstvu ali kritja posameznega udeleženca.

6.3 Poravnava za dnevne avkcije
Poravnava za dnevne avkcije se izvede takoj po objavi rezultatov avkcij. Izvajalec avkcije se poplača z
depozitnega podračuna udeleženca avkcije v celotni višini obveznosti, ki izhajajo iz avkcije. Račune
Izvajalec avkcij pošilja mesečno samo za namene informiranja/računovodstva.
Udeležencem avkcije, ki namesto depozitnega podračuna priskrbijo bančno garancijo, se vsak mesec
izstavi račun. Kopija računa se pošlje po faksu in naknadno po pošti. Računi morajo biti plačani
najkasneje osem (8) dni po izdaji. Po plačilo računa se vrednost bančne garancije dvigne za plačan
znesek.

6.4 Poravnava za mesečne avkcije
Ko se objavijo rezultati mesečnih avkcij, izda izvajalec avkcij udeležencu avkcije predračun za celotno
dodeljeno obdobje. Udeleženci avkcij morajo svoje obveznosti za dodeljene prenosne zmogljivosti
poravnati v roku in v višini, ki sta predpisana na predračunu, tako da neplačano vsoto nakažejo na
bančni račun izvajalca avkcij.
Rok za plačilo je najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo avkcijskih specifikacij naslednje
avkcije za dnevne PTR, ki se nanašajo na isti mesec kot neporavnane mesečne PTR. Podjetje ELES
bo izdalo račune za mesečno dodeljene PTR najkasneje dva (2) delovna dnevna po plačilu
predračuna.
Če udeleženec avkcije svojih obveznosti ne poravna delno ali v celoti v določenem roku, se celotna
prenosna zmogljivost, ki je bila dodeljena na avkciji in za katero je bil izdan predračun, šteje kot
nedodeljena in jo lahko izvajalec avkcije ponuja v prihodnjih avkcijah.

6.5 Poravnava za letne avkcije
Ko se objavijo rezultati letnih avkcij, izda izvajalec avkcij vsem nosilcem PTR, katerim so bile
dodeljene prenosne zmogljivosti, predračun. Predračuni se potem izdajajo v mesečnih obrokih
osnovanih na dejanskem številu MWh v računskem mesecu. Prvi predračun se izda za obdobje prvih
dveh mesecev (januar in februar), nato se preostali predračuni izdajajo enkrat mesečno (februarja za
marec). Nosilci PTR morajo svoje obveznosti za dodeljene prenosne zmogljivosti poravnati v roku in v
višini, ki sta predpisana na predračunu, tako da neplačano vsoto nakažejo na bančni račun izvajalca
avkcije.
Rok za plačilo je najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo avkcijskih specifikacij za mesečno
avkcijo za PTR, ki se nanašajo na isti mesec kot neporavnane letne PTR. Podjetje ELES bo izdalo
račune za dodeljene letne PTR najkasneje dva (2) delovna dneva po plačilu predračuna.
Če imetnik PTR svojih obveznosti ne poravna delno ali v celoti v določenem roku, se celotna prenosna
zmogljivost, ki je bila dodeljena na avkciji in za katero je bil izdan predračun, šteje kot nedodeljena in
jo izvajalec avkcije ponuja v prihodnjih avkcijah.

6.6 Pritožba na izdan račun
Morebitna pritožba na izdan račun mora biti posredovana podjetju ELES v pisni obliki v petih (5)
delovnih dneh od izdaje računa. Po preteku tega roka velja, da se nosilec PTR z izdanim računom
strinja. Pritožba mora vsebovati natančen opis in razloge za zavrnitev računa. Pritožba v nobenem
primeru ne razrešuje obveznosti nosilca PTR po plačilu računa.
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6.7 Poravnava obveznosti iz naslova vračila in/ali znižanja prenosnih zmogljivosti
V primeru vračila prenosnih zmogljivosti so nosilci PTR obvezani izdati račun (temelječ na podatkih, ki
jih posreduje ELES) izvajalcu avkcij v prvem tednu meseca M za mesec M-1 skupaj za letne in
mesečne PTR. ELES bo račun poravnal v petnajstih (15) dneh od datuma prejetja računa. V primeru
znižanja prenosnih zmogljivosti morajo nosilci PTR ELES-u posredovati račun za povračilo avkcijske
cene skladno s členom 2.04 teh avkcijskih pravil. Račun mora biti posredovan (temelječ na podatkih,
ki jih posreduje ELES) v prvem tednu meseca M za mesec M-1 skupaj za letne in mesečne PTR.
ELES bo povračilo nakazal v petnajstih (15) dneh od datuma prejetja računa.
Račun za povračilo avkcijske cene ni predmet obračuna DDV.

7 Spori in zadevna zakonodaja

Razen v sporih med podjetjem ELES in udeleženci avkcije, ki izvirajo iz dostopa do prenosnega
omrežja kot je to opredeljeno v energetskem zakonu, ki se obravnavajo izključno v skladu z slovensko
zakonodajo, se vsi spori med podjetjem TERNA in udeleženci avkcije ter podjetjem ELES in
udeleženci avkcije rešujejo v skladu z členom 10.05 avkcijskih pravil.
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Dopolnilo IV-1. Prijava na avkcije za dodeljevanje
čezmejnih prenosnih zmogljivosti
PRIJAVA NA AVKCIJE ZA DODELJEVANJE ČEZMEJNIH PRENOSNIH
ZMOGLJIVOSTI
S prijavo vlagatelj podaja vlogo za sodelovanje na avkcijah za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti, ki jih organizira in izvaja Elektro-Slovenija, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja.
Medsebojni odnosi med vlagateljem vloge in izvajalcem avkcij so urejeni v skladu s Pravilnikom o načinu
in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti, Aktom o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-avstrijski meji ter Avkcijskimi pravili za dostop do čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji.
1.

OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU

Polni naziv ali ime vlagatelja
Sedež oz. naslov vlagatelja
Kraj / poštna številka
Država
Naslov za pošiljanje pošte (v kolikor le-ta ni
enak sedežu vlagatelja)
Telefon
Davčna številka
Matična številka vlagatelja
EIC koda vlagatelja
2.

OZNAKA AVKCIJ, NA KATERIH IMA VLAGATELJ NAMEN SODELOVATI (označiti z da ali ne)
Letna avkcija
Smer Slovenija -> Avstrija

Mesečne avkcije
Dnevne avkcije*
Letna avkcija

Smer Slovenija->Italija

Mesečne avkcije
Dnevne avkcije*
Letna avkcija

Obe smeri Slovenija<-> Hrvaška

Mesečne avkcije
Dnevne avkcije*

* Izpolnjen in priložen obrazec Nepreklicno pooblastilo za uporabo deponiranih denarnih sredstev na
depozitnem podračunu
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OSEBE, POOBLAŠČENE ZA SODELOVANJE NA AVKCIJAH

Ime in priimek

1.

2.

3.

4.

Službeni telefon
Mobilni telefon
Faks
E-mail naslov *
Ime in priimek
Službeni telefon
Mobilni telefon
Faks
E-mail naslov *
* e-mail naslovi se uporabljajo za vso komunikacijo povezano z izvajanjem avkcij. V primeru skupnega email naslova, na katerega želite prejemati vso elektronsko pošto, ga prosim dodajte spodaj.
Skupen e-mail naslov:_______________________________________
4.

DEŽURNI, POOBLAŠČENI ZA UKREPANJE V PRIMERU OMEJITVE UPORABE DODELJENIH
ČEZMEJNIH PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI

Ime in priimek
Dežurna telefonska
(dosegljiva 24 ur)

1.

2.

številka

Faks
E-mail naslov
5.

FINANČNI PODATKI TER KONTAKTNA OSEBA ZA FINANČNE ZADEVE

Naziv banke udeleženca
Naslov banke udeleženca
SWIFT koda
IBAN koda

Ime in priimek

1.

2.

Službeni telefon
Mobilni telefon
Faks
E-mail naslov*
*za vso elektronsko pošto povezano z obračunom in finančno poravnavo izvedenih avkcij
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6.

ZAHTEVANA DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV:

•

Overjena kopija bilančne pogodbe, v kolikor sistemski operater ni sopodpisnik te pogodbe ali overjena kopija pogodbe o izravnavi z odgovornim bilančne skupine.
Izpisek iz sodnega registra podjetij, katerega datum ni starejši od šestdeset (60) dni. V primeru, da
v državi, kjer ima vlagatelj prijave na avkcijo sedež, sodni organi ne izdajajo takega potrdila, ga
mora vlagatelj nadomestiti s potrdilom drugega pristojnega organa.
Dokument, ki dokazuje, da je podpisnika prijave zakoniti zastopnik pooblastil (v primeru, da prijava
ni podpisana s strani osebe, ki je kot zakoniti zastopnik navedena v dokazilu iz prejšnjega točke).

•
•

7.

IZJAVE

Vlagatelj izjavlja, da je bil pred podpisom te izjave seznanjen z relevantnimi pravilniki skladno z izpolnjeno
tabelo pod točko 2 te Prijave in se z njimi strinja. Vlagatelj izjavlja, da so vsi podatki dani v tej prijavi in
navedenih prilogah k tej prijavi resnični in pravilni. Vlagatelj izjavlja, da bo v najkrajšem možnem času
sporočil vse morebitne spremembe osnovnih podatkov ali kontaktov podanih na tej Prijavi na avkcije. Vse
morebitne spremembe morajo biti podane s ponovno izpolnitvijo Prijave na avkcije za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti z žigom ter podpisom pooblaščene osebe.
Vlagatelj soglaša, da izvajalec avkcij opravi potrebne poizvedbe pri pristojnih organih v primeru, ko je to
potrebno. Pridobljeni podatki se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe avkcij in finančne poravnave.

Kraj:

Datum:

Ime in priimek z nazivom:

Podpis:

Žig:

- 46 -

Stran

13574 /

Št.

100 / 8. 12. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Dopolnilo IV-2. NEPREKLICNO POOBLASTILO
Skladno z določili Pravilnika o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti z dne
___________ in skladno s pravili in predpisi sistemskega operaterja, Elektro-Slovenija, d. o. o.,
(ime podjetja) ________________________________________________________, ki ga predstavlja
_____________________________ .
izdaja

podjetju ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
naslednje

NEPREKLICNO POOBLASTILO

za neomejeno razpolaganje s sredstvi, položenimi na podračun št. SI56290000152003028____ na
depozitnem transakcijskem računu št. SI56290000152003028, ki je last ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
Banka in številka računa:
− številka računa (IBAN): SI56290000152003028;
− naslov banke: UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana;
− koda SWIFT (BIC): BACXSI22.

Kraj: ___________, datum: _________

______________________
(podpis predstavnika udeleženca avkcije)
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Dopolnilo IV-3. BANČNA GARANCIJA
Garancija za plačilo št. …

Ime banke – poroka: …………………………..
Prosilec: …………………….
Koristnik: Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, Slovenija
Vsota: …………………….. EUR
Datum izteka veljavnosti:
Kot banka …(banka) smo bili obveščeni, da bo naša stranka .... (prosilec) sodelovala na avkciji
razpoložljive prenosne zmogljivosti na slovensko-italijanski meji.
Skladno s Pravilnikom za izvajanje avkcij, ki je objavljen na spletni strani www.eles.si, bo kot zavarovanje
za obveznosti stranke izdana bančna garancija.
Na zahtevo podjetja ….. (prosilec), naša banka ……(banka) nepreklicno in brezpogojno prevzema
obveznost plačila na prvo zahtevo, brez pravice po ugovoru ali obrambi, za vse vsote do največ
………… EUR
ob prejemu pisnega zahtevka, ki navaja, da je zahtevana vsota zapadla in da podjetje …… (prosilec) ni
izpolnilo svojih zahtev.
Za identifikacijo mora biti vaša zahteva za plačilo predstavljena preko vmesnika banke prvega razreda, ki
potrjuje, da so podpisi pravno zavezujoči za vaše podjetje. Če bo banka uporabila sistem SWIFT, mora
vedno poslati celotno zahtevo za plačilo in hkrati potrditi, da nam je bil posredovan izvirnik dokumenta, ki je
pravno zavezujoč za vaše podjetje.
Celotna vsota te garancije se zmanjša za vsa plačila, ki smo jih že izplačali v okviru te garancije.
Zahtevo za izplačilo moramo prejeti najkasneje na datum izteka veljavnosti. To jamstvo postane nično in
neveljavno na datum izteka veljavnosti, ne glede na to, ali nam je bilo na ta datum tudi vrnjeno.
Obveznosti te garancije nas (poroka) je mogoče pred datumom izteka veljavnosti razvezati samo s pisnim
privoljenjem koristnika.
Vsa plačila morajo biti opravljena najkasneje 7 delovnih dni po sprejemu zahteve za plačilo.
To jamstvo ureja slovenska zakonodaja, v primeru sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.
Podpis poroka
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PRILOGA I. Izjava o sprejemu
Udeleženec avkcije:

Koda EIC:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(ime, položaj, naslov)

____________________________________________________

S tem vas obveščamo o naši nameri sodelovanja na avkcijah razpoložljive prenosne zmogljivosti za
prenose električne energije med Italijo in
Avstrijo
Francijo
Grčijo
Slovenijo
Švico
za naslednje smeri in produkte, kot so navedeni v prilogi te izjave o sprejemu.
Izpolnjujemo vse zahteve za sodelovanje, ki jih določa angleška verzija te Pravilnika za dostop do
interkonekcijskih zmogljivosti na italijanski meji z Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico za leto 2010
(v nadaljevanju Avkcijska pravila), njegove priloge in dodatki, kot veljajo za interkonekcije, za katere smo
najavili svoje delovanje. Poleg tega smo prebrali in se v celoti ter brezpogojno strinjamo, da nas
zavezujejo vsi pravilniki, predpisi in zahteve IT, ki jih določa Pravilnik za dostop do interkonekcijskih
zmogljivosti na italijanski meji z Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico, ki so bili objavljeni na
avkcijskih spletnih straneh in veljajo ob času izvedbe posameznih transakcij.
Zavedamo se, da je lahko naša pravica do sodelovanja na avkcijah umaknjena v primeru kršitve
predpisov Avkcijskih pravil na italijanski meji z Avstrijo, Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico.
Priskrbeli bomo vsa jamstva in garancije, ki jih zahtevajo Avkcijska pravila na italijanski meji z Avstrijo,
Francijo, Grčijo, Slovenijo in Švico.
S tem izjavljamo, da smo zakonito in pravilno ustanovljeni skladno z zakonodajo države ……………..
[država, kjer ima udeleženec svoj sedež], imamo ugled na svojem področju in veljavno delujemo po
zakonodaji države ………… [država, kjer ima udeleženec svoj sedež]. Poleg tega s tem jamčimo, da v
zakonodaji države …………….[država, kjer ima udeleženec svoj sedež] ni določil, ki bi nam preprečevala
sodelovati na avkcijah in izpolnjevati naše obveznosti, ki izhajajo iz avkcij, da ne spadamo v primere, ki jih
omenja 45. člen Direktive 2004/18/ES in, če sodelujemo na avkcijah med Italijo in Švico ter imamo sedež
v Švici, da izpolnjujemo enakovredne pravne zahteve švicarske zakonodaje.
Zavezujemo se, da vas bomo neposredno obvestili v primeru kakršnih koli sprememb v pravnem položaju
podjetja, ki zadevajo to izjavo.
Izvajalce avkcij izrecno pooblaščamo, da lahko objavijo ime našega podjetja v primeru dodelitve PTR z
letnimi, mesečnimi in dnevnimi avkcijami na ustrezni avkcijski spletni strani.
____________________________ _________________
Datum
_____________________________________________
Ime in položaj
Z ustreznimi pooblastili za izvajanje te funkcije. ______________________________________
Podpis
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PRILOGA K IZJAVI O SPREJEMU:
ZAHTEVA ZA SODELOVANJE NA AVKCIJI
Z uporabo Izjave o sprejemu želi podjetje ______________________1 sodelovati na avkcijah v smeri:
-(a)

iz Avstrije v Italijo, kot je označeno v nadaljevanju:

Primer a.1:

Letna avkcija

Primer a.2:

Mesečna avkcija

Primer a.3:

Dnevna avkcija

-(b)

Iz Italije v Avstrijo, kot je označeno v nadaljevanju:

Primer b.1:

Letna avkcija

Primer b.2:

Mesečna avkcija

Primer b.3:

Dnevna avkcija

-(c)

iz Francije v Italijo, kot je označeno v nadaljevanju:

Primer c.1:

Letna avkcija

Primer c.2:

Mesečna avkcija

Primer c.3:

Dnevna avkcija

-(d)

iz Italije v Francijo, kot je označeno v nadaljevanju:

Primer d.1:

Letna avkcija

Primer d.2:

Mesečna avkcija

Primer d.3:

Dnevna avkcija

-(e)

iz Grčije v Italijo, kot je označeno v nadaljevanju:

Primer e.1:

Letna avkcija

Primer e.2:

Mesečna avkcija

Primer e.3:

Dnevna avkcija

-(f)

iz Italije v Grčijo, kot je označeno v nadaljevanju:

Primer f.1:

Letna avkcija

Primer f.2:

Mesečna avkcija

Primer f.3:

Dnevna avkcija

-(g)

iz Slovenije v Italijo, kot je označeno v nadaljevanju:

Primer g.1:

Letna avkcija

Primer g.2:

Mesečna avkcija

Primer g.3:

Dnevna avkcija

1

Ime podjetja, udeleženca avkcije
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-(h)

iz Italije v Slovenijo, kot je označeno v nadaljevanju:

Primer h.1:

Letna avkcija

Primer h.2:

Mesečna avkcija

Primer h.3:

Dnevna avkcija

-(i)

iz Švice v Italijo, kot je označeno v nadaljevanju:

Primer i.1:

Letna avkcija

Primer i.2:

Mesečna avkcija

Primer i.3:

Dnevna avkcija

-(j)

iz Italije v Švico, kot je označeno v nadaljevanju:

Primer j.1:

Letna avkcija

Primer j.2:

Mesečna avkcija

Primer j.3:

Dnevna avkcija

--- o O o ---
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PRILOGA II. Bančna garancija

A. Jamstvo za prednostni dostop
Vrnite na naslednji naslov: …
[__________](3), podjetje, ustanovljeno skladno z zakonodajo države [__________](4), ki ima registrirani
sedež na naslovu [__________], ki ga predstavlja [__________](5) (porok), se s tem dokumentom
nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo po naročilu in v imenu [__________](6), podjetja, ki je
ustanovljeno skladno z zakonodajo države [__________](7) (registracijska številka [__________])
(ustanovnik) podjetju TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA, ki je družba z omejeno odgovornostjo in
kapitalom ………………….€, Via………………………, n………, PIVA ………, (koristniku), ne glede na
veljavnost pravnih učinkov Izjave o sprejemu, ki jo je podpisal ustanovnik (pogodbe), na prvo zahtevo
skladno z v nadaljevanju določenimi pogoji in brez oporekanj ter izjem skladno s pogodbo plačalo
katerokoli vsoto do skupne vsote:
[__________](8),
vključno z obrestmi, stroški in naknadnimi pribitki (zajamčeno 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 določila tega posla ostanejo v celoti v veljavi ne glede na spremembe v finančnem ali pravnem statusu
ustanovnika.
To jamstvo velja od datuma tega dokumenta do vključno ……….(9) (datum izteka veljavnosti).
Zahtevo za plačilo je treba poslati poroku s priporočeno pošto s povratnico (pismo o uveljavitvi jamstva).
Porok mora to pismo prejeti najkasneje na datum izteka veljavnosti.
To jamstvo postane nično na datum izteka veljavnosti, ne glede na to, ali nam je bila na ta datum tudi
vrnjena.
Poroka je mogoče obveznosti tega jamstva pred datumom izteka veljavnosti razvezati samo s pisnim
privoljenjem koristnika.
Vsa plačila morajo biti opravljena najkasneje 10 delovnih dni po sprejemu pisma o uveljavitvi jamstva in z
enako kreditno vrednostjo. Porok bo plačilo izvršil skladno z navodili iz pisma o uveljavitvi jamstva.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

-

-

Ime podjetja za bančno ustanovo, ki izdaja bančno garancijo.
Država zadevne zakonodaje.
Ime pooblaščenega predstavnika.
Ime podjetja izvajalca avkcije.
Država zadevne zakonodaje.
Vsota bančnega jamstva.
Datum izteka veljavnosti naj bo:
31. marec 2009 za garancijo, ki pokriva 1/6 vseh neplačanih dolgov, ki so nastali z letno avkcijo PTR iz Italije v
Slovenijo za leto 2008.
Zadnji dan tretjega meseca po mesecu mesečne avkcije velja za garancijo, da so pokriti vsi neplačani dolgovi, ki
izhajajo iz mesečnih avkcij PTR v smeri iz Italije v letu 2008.
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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 ……………….., dne ………………..

Podpis poroka
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PRILOGA III. Kontaktne osebe

Imetnik PTR obveščamo, da se klici lahko snemajo.
TERNA
Operativa za Italijo – Programmazione e Energy Operations
Via Egidio Galbani 70,
00156 Roma - Italy
Avkcijski postopki
Faks: +39 06 8165.5810
Auction.office@terna.it
Postopki za vozne rede
Telefonska št.1: + 39 06 8165 5636
Faks: + 39 06 8165 5661
Terna.schedule@terna.it
Finančni podatki
Poravnava
PMA@terna.it
Računi in plačila
contabenergy@terna.it
Faks: + 39 06 8165 5705
Elektro-Slovenija, d. o. o.
Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana – Slovenija
Avkcijski postopki
Telefonska št.1: +386 1 474 2646
Telefonska št.2: +386 1 474 2651
Faks: +386 1 474 2652
Elektronska pošta 1: ales.donko@eles.si
Elektronska pošta 2: anja.dremelj@eles.si
Postopki za vozne rede
Telefonska št.: +386 1 474 2117
Faks: +386 1 474 2142
Elektronska pošta: upo.so@eles.si
Finančni podatki
Telefonska št. : + 386 1 474 2485
Faks: +386 1 474 2472
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HTSO
Avkcijski postopki
Operational & Security Department
Operational Planning
22 Asklipiou St.
GR-14568 KRIONERI
Telefon: +30 210 6294235
Faks: +30 210 6220127
Faks za pritožbe: +30 210 9483221
Finančne zadeve
Department of Finance
72 Kastoros Street
GR-18545 Piraeus
Telefon: +30 210 9466933
Faks: +30 210 9466841
Zadeve IT
IT Department
72 Kastoros Street
GR-18545 Piraeus
Telefon: +30 210 9466801
Faks: +30 210 9466822
Pravne zadeve
Legal Department
72 Kastoros Street
GR-185 45 Piraeus
Telefon: +30 210 9466862
Faks: +30 210 9466722
Prijava
Tendering Department
72 Kastoros Street
GR-185 45 Piraeus
Telefon: +30 210 9466859, -6824
Faks: +30 210 9466901
Swissgrid
Avkcijski postopki
swissgrid ag
Auction Office Switzerland
Werkstrasse 12
CH-5080 Laufenburg
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Auction.office@chtso.ch
Telefon: +41 58 580 2770
Faks: +41 58 580 2727
Postopki prijave
swissgrid ag
Center za stranke in informacije
Dammstrasse 3
Postfach 22
CH- 5070 Frick
info@swissgrid.ch
Telefon : +41848014014
Faks: +41 58 580 2121

RTE
RTE – CNES
Service Relations Clientèle
Bâtiment La Rotonde
204, boulevard Anatole France
93206 Saint-Denis Cedex 06
Francija
Faks: + 33 1 41 66 72 65
Verbund-Austrian Power Grid AG
Wagramer Straße 19
IZD-Tower
12120 Wien
Izvajalec avkcij:
AUCTION OFFICE AUSTRIA
Alserbachstraße 14-16
A-1090 Wien
Telefon: + 43 1 253 7272 90
Faks: +43 1 253 7272 96
www.auction-office.at
capacities@auction-office.at
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PRILOGA IV. Opis avkcijskega sistema podjetja TERNA
Udeleženci avkcij se z avkcijskim sistemom povežejo preko interneta z uporabo zavarovanega protokola
https, tako da vnesejo naslov spletne strani avkcijskega sistema.
Ko so na spletni strani avkcijskega sistema (https://damas.terna.it), se morajo udeleženci avkcij
identificirati z veljavnim uporabniškim imenom in geslom. Skrbnik avkcije posreduje podatke za
avtentikacijo.
Ponudbe morajo biti posredovane skladno z navodili za IT orodje.
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PRILOGA V. Zasilni
TERNA

Št.

način

avkcijskega

100 / 8. 12. 2009 /

sistema

Stran

13585

podjetja

Zasilni način za letne in mesečne avkcije
Če skrbnik avkcije ne more izvesti letnih in mesečnih avkcij pod običajnimi predpisanimi pogoji, bo
izvajalec udeležence avkcije obvestil o preklopu v zasilni način in jim najavil specifikacije avkcije, pri
čemer se razume, da udeleženci avkcije za avkcijo izjemoma po faksu oddajo datoteko s samo eno
ponudbo.
Zasilni način za dnevne avkcije
Če skrbnik avkcije ne more izvesti dnevnih avkcij pod običajnimi predpisanimi pogoji bo izvajalec avkcije
obvestil udeležence preko telefona, faksa, elektronske pošte ali avkcijskega sistema.
Če normalen potek avkcije v avkcijskem sistemu ne more biti zagotovljen, bo avkcija za ta dan preklicana.
Zasilni način za sekundardni trg
Za sekundarni trg ni predvidenega zasilnega načina.
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PRILOGA VI. Državni prazniki v Italiji za leto 2010
Italijanski državni prazniki
Datum:

Opis:

01. 01. 2010

Novo leto

06. 01. 2010

Sveti trije kralji

04. 04. 2010

Velikonočni ponedeljek

25. 04. 2010

Dan osvoboditve

01. 05. 2010

Dan dela

02. 06. 2010

Dan republike

15. 08. 2010

Vnebovzetje

01. 11. 2010

Vsi sveti

08. 12. 2010

Brezmadežno spočetje

25. 12. 2010

Božič

26. 12. 2010

Sveti Štefan
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VSEBINA
PREDSEDNIK REPUBLIKE

4376.
4377.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

4378.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
13438

4379.

Sklep o spremembi Sklepa o kreditnih zavarovanjih
13442

4408.
4409.

13437
13437

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilu stroškov
13476

4399.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2009
13476

4400.

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010
13478

4401.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec
Radeče z veljavnostjo od 1. 12. 2009
13478

4402.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje
Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009
13478

4403.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju
Občine Škocjan
13480
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Frana Metelka Škocjan
13481
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Škocjan
13481

VLADA

BANKA SLOVENIJE

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Akt o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih
prenosnih zmogljivosti na slovensko-avstrijski meji
za leto 2010
13491
Akt o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih
prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji
za leto 2010
13532

OBČINE
4380.
4381.
4382.
4383.

4384.

4385.
4386.
4387.
4388.
4389.

4390.
4391.
4392.

4393.

AJDOVŠČINA

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda
Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Ajdovščina za leto 2010

13443
13448
13449

4405.

13449
4406.
13449

4407.

13456

RADEČE

SLOVENJ GRADEC

ŠKOCJAN

ŠMARJEŠKE TOPLICE

Odlok o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice
13481
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šmarjeta
13490

13470

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 18/09
13470

Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto
2010
13470
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
13473
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče
13473

86.
87.
88.

BREŽICE

89.

ČRNOMELJ

90.

Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v
obdobju januar–marec 2010
13473
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

4396.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev
v plačne razrede
13475

13475
13475

LJUBLJANA

LJUTOMER

OPLOTNICA

13467

BRASLOVČE

Sklep št. 468 o ukinitvi javnega dobra

MORAVSKE TOPLICE

13466

4394.
4395.

4397.

4404.

BISTRICA OB SOTLI

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini
Bistrica ob Sotli
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Bistrica ob Sotli
Odlok o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu na območju Občine Bistrica
ob Sotli
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli
Pravilnik o spremembah Pravilnika o znižanju plačil
staršev za cene programov predšolske vzgoje
Sklep o spremembi Sklepa o uskladitvi vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2010

MIREN - KOSTANJEVICA

4398.

13476

91.

VSEBINA
Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju dejanj jedrskega terorizma (MKZJT)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o preprečevanju
večjih industrijskih nesreč (Konvencija MOD št.
174) (MKPVIN)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o spremembi (spremenjene) Konvencije o varstvu materinstva iz leta
1952 (Konvencija MOD št. 183) (MKSKVM)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov
in blaga (BALCP)
Zakon o ratifikaciji Dogovora o programu delovnih
počitnic med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Nove Zelandije (BNZPDP)

1621
1632
1640

1646
1653

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti s sklepno
listino

1657
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ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU
(ZNP)
neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi
pojasnili dr. Vesne Rijavec in dr. Andreja Ekarta
ter stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška
Izšel je dolgo pričakovani Zakon o nepravdnem postopku
(ZNP) z uvodnimi pojasnili avtorjev dr. Vesne Rijavec, redne
profesorice na katedri za civilno, primerjalno in mednarodno
zasebno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,
in dr. Andreja Ekarta, asistenta za področje civilnega prava.
V uvodnih pojasnilih avtorja podajata sistematičen pregled
Zakona o nepravdnem postopku in pojasnjujeta vpliv
materialnih zakonov na ZNP.

N A R O Č I L N I C A

Cena: 38 EUR
Leto izdaje: 2009
ISBN: 978-961-204-444-2
Število strani: 110
Dimenzija: 14 cm × 20 cm
Vezava: mehka vezava

Poleg uvodnih pojasnil knjiga vsebuje tudi stvarno kazalo
mag. Janeza Topliška.

ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU (ZNP)
• mehka vezava

38 €

cena:

Podjetje

Število izvodov
Oddelek

Ime in priimek
Matična št.

E-pošta
Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig
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