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1. UVOD V PRIROČNIK 
 
Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb 
(ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) št. 715/2009 (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 39; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 347/2013/EU) v členu 9(1) določa, da država članica ali pristojni organ, 
po potrebi v sodelovanju z drugimi zadevnimi organi, do 16. maja 2014 objavi priročnik o procesih 
dovoljevanja (angl. Manual of Procedures), ki se uporablja za projekte skupnega interesa (angl. 
Projects of Common Interest). 
 
Priročnik ni pravno zavezujoč, lahko pa vsebuje ali navaja ustrezne pravne določbe. Vsebuje 
informacije, ki jih zahteva Uredba 347/2013/EU v Prilogi VI.1.: 
(a) ustrezno pravo, na katerem temeljijo odločitve in mnenja za različne vrste zadevnih projektov 

skupnega interesa, vključno z okoljskim pravom; 
(b) ustrezne odločitve in mnenja, ki jih je treba pridobiti; 
(c) imena in kontaktni podatki pristojnega organa, drugih zadevnih organov in zainteresiranih strani; 
(d) potek dela, v katerem je opisana vsaka stopnja postopka, vključno z okvirnim časovnim okvirom in 

strnjenim pregledom postopka odločanja; 
(e) informacije o obsegu, strukturi in ravni podrobnosti dokumentov, ki se bodo predložili z vlogo za 

odločitve, vključno s kontrolnim seznamom; 
(f) stopnje in načini, na katere splošna javnost sodeluje v postopku. 
 
Pravne določbe (členi, poglavja in priloge predpisov), na katere se priročnik sklicuje, so označene 
sivo. Zaradi boljše preglednosti so v priročniku posamezne faze procesa označene z barvami ( tč. 
6). Te barvne označbe se pojavljajo na mestih, ki obravnavajo posamezno fazo procesa, in v shemah, 
ki se nahajajo v prilogah. 
 
Priročnik se po potrebi posodablja in je na voljo javnosti. 
 
V priročniku se uporabljajo izrazi, kot jih določa Uredbe 347/2013/EU (v oklepaju je naveden originalni 
angleški izraz) ter izrazi, kot jih določajo nacionalni predpisi. 
 
Pojasnilo v zvezi z izrazom »projekt«: če se v priročniku izraz »projekt« uporablja v povezavi s projekti 
skupnega interesa (in ne v povezavi s projektno dokumentacijo), velja zanj definicija, kot jo določa 
Uredba 347/2013/EU, in sicer pomeni »projekt« enega ali več vodov, cevovodov, objektov, opreme ali 
inštalacij, ki spadajo v kategorije energetske infrastrukture. 
 
Priročnik je namenjen vsem, ki vstopajo oz. sodelujejo v procesih dovoljevanja projektov skupnega 
interesa v Republiki Sloveniji. Njegov namen je pojasniti postopke, ki jih je treba v skladu z Uredbo 
347/2013/EU in nacionalno zakonodajo izvesti za projekte skupnega interesa, dokumentacijo, ki jo 
mora zagotoviti predlagatelj projekta (investitor), ter akte (mnenja, soglasja, odločbe itd.), ki jih je treba 
za posamezen projekt pridobiti. 
 
V tem priročniku so, poleg okrajšav predpisov, navedenih v tč. 3, uporabljene tudi okrajšave, ki imajo 
naslednji pomen: 
 
ARSO ………... Agencija Republike Slovenije za okolje 
CPVO ………... celovita presoja vplivov na okolje 
DIIP …………... dokument identifikacije investicijskega projekta 
DPN ………….. državni prostorski načrt 
DzE …………... Direktorat za energijo 
DzO ………….. Direktorat za okolje 
DzP …………... Direktorat za prostor 
IDP …………… idejni projekt 
IZ ……………... investicijska zasnova 
MK ……………. Ministrstvo za kulturo 
MKO …………. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
MzIP …………. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
NUP ………….. nosilci urejanja prostora 
OP ……………. okoljsko poročilo 
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OVS ………….. okoljevarstveno soglasje 
PIZ …………… predinvesticijska zasnova 
PGD ………….. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
PVO ………….. presoja vplivov na okolje 
PZI …………… projekt za izvedbo 
ZUKR ………… začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora 
 
 
2. PODATKI O OBJAVI TER SPREMEMBAH PRIROČNIKA 
 
Priročnik je objavljen na internetni strani MzIP:  
http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/projekti_skupnega_evropskega_interesa 
 
Datum prve objave: 11. 4. 2014 
 
Podatki o spremembah in dopolnitvah priročnika: 
 
Verzija 1.1, ki je objavljena od dne 15. 7. 2014, vsebuje naslednje spremembe in dopolnitve: 
‒ 3.3. Predpisi s področja okolja: dodan je nov predpis in črtan razveljavljeni predpis; 
‒ Priloga 1: posodobljena je vsebina seznama slovenskih projektov z evropskega seznama 

projektov skupnega interesa; 
‒ redakcijski popravki besedila. 
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3. VELJAVNI PREDPISI 
 
V Republiki Sloveniji na področju prostorskega načrtovanja, graditve oz. dovoljevanja, na področju 
okolja ter drugih področjih veljajo naslednji predpisi, ki jih je treba upoštevati v procesih dovoljevanja 
za projekte skupnega interesa (v nadaljnjem besedilu: nacionalni predpisi): 
 
 
3.1. Predpisi s področja urejanja prostora 
 
‒ Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 

106/10 – popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP); 
‒ Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12; v nadaljnjem besedilu: 
ZPNačrt) 

‒ Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, 
št. 103/13; v nadaljnjem besedilu: Uredba o PUDP); 

‒ Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
106/11; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o DPN); 

‒ Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – 
ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1); 

‒ Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04; v nadaljnjem besedilu: 
SPRS); 

‒ Drugi predpisi s področja urejanja prostora; 
 
 
3.2. Predpisi s področja graditve 
 
‒ Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 

92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – 
ZRud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13; v nadaljnjem besedilu: ZGO-1); 

‒ Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11); 
‒ Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08); 
‒ Drugi predpisi s področja graditve; 
 
 
3.3. Predpisi s področja okolja 
 
‒ Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 

66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 108/09, 
48/12, 57/12 in 92/13; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1); 

‒ Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na 
okolje (Uradni list RS, št. 73/05; v nadaljnjem besedilu: Uredba o OP); 

‒ Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 
51/14) 

‒ Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave 
(Uradni list RS, št. 36/09; v nadaljnjem besedilu: Uredba o PVO); 

‒ Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS. Št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo 2, 61/06 – 
ZDru-1, 63/07 – Odl. US, 117/07 – Odl. US, 32/08 – Odl. US in 8/10 – ZSKZ-B; v nadaljnjem 
besedilu: ZON); 

‒ Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o 
sprejemljivosti plana oz. posega na naravo); 

‒ Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08 in 57/12); 
‒ Drugi predpisi s področja varstva okolja; 
‒ Drugi predpisi s področja ohranjanja narave; 
‒ Drugi predpisi s področja voda; 
‒ Drugi predpisi s področja čezmejnih presoj; 
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http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5DD7BF996DAF98BEC1257A6100458236&db=urad_prec_bes&mandat=VI
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=742CA385D2BCD548C1257AEE0042935B&db=urad_prec_bes&mandat=VI
http://www.uradni-list.si/1/content?id=115385
http://www.uradni-list.si/1/content?id=106701
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5AD0A1F7D5B36DDFC12577D000464B9A&db=urad_prec_bes&mandat=VI
http://www.uradni-list.si/1/content?id=50220
http://www.mzip.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/veljavni_predpisi_s_podrocja_prostora/
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=EBD6D8150E056345C1257C59002FE33E&db=urad_prec_bes&mandat=VI
http://www.uradni-list.si/1/content?id=106984
http://www.uradni-list.si/1/content?id=86836
http://www.mzip.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/veljavni_predpisi_s_podrocja_prostora/zakon_o_graditvi_objektov/
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=549493596CB29679C1257C2F00292A2A&db=urad_prec_bes&mandat=VI
http://www.uradni-list.si/1/content?id=57458
http://www.uradni-list.si/1/content?id=57458
http://www.uradni-list.si/1/content?id=118318%23!/Uredba-o-posegih-v-okolje-za-katere-je-treba-izvesti-presojo-vplivov-na-okolje
http://www.uradni-list.si/1/content?id=92146
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B66C4FB878B81A43C12576D20030B6D9&db=urad_prec_bes&mandat=VI
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ohranjanje_narave/presoja_vplivov_varovana_obmocja_precisceno.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ohranjanje_narave/presoja_vplivov_varovana_obmocja_precisceno.pdf
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=2F979CC50F0DC3CAC1257A6700366F40&db=urad_prec_bes&mandat=VI
http://www.mko.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/
http://www.mko.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/narava/zakon_o_ohranjanju_narave/
http://www.mko.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_vodah/
http://www.unece.org/env/eia/search?q=ece%2Fmp.eia%2F6


 
3.4. Predpisi s področja energetike 
 
‒ Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: EZ-1); 
‒ Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04; v nadaljnjem 

besedilu: NEP); 
‒ Drugi predpisi s področja energetike; 
 
 
3.5. Drugi predpisi, ki jih je treba upoštevati v procesih dovoljevanja 
 
‒ Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - Odl. US, 90/12 

in 111/13; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) in drugi predpisi s področja varstva kulturne dediščine; 
‒ Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - uradno prečiščeno besedilo in 58/12; v 

nadaljnjem besedilu: ZKZ) in drugi predpisi s področja kmetijskih zemljišč; 
‒ Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljnjem besedilu: UEM); 
‒ Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 

105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljnjem besedilu: ZUP); 
‒ Zakon o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 

38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 - ZDU-1G; v nadaljnjem besedilu: ZVRS); 
‒ Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 - popr., 

54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14); 
‒ Povezava na Pravno-informacijski sistem, kjer so dostopni ostali predpisi, ki veljajo v Republiki 

Sloveniji; 
 
 
3.6. Predpis EU s področja projektov skupnega interesa 
 
‒ Uredba (EU) št. 347/2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi 

Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) št. 
715/2009 (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 39; v nadaljnjem besedilu: Uredba 347/2013/EU); 
Slovensko besedilo 
Angleško besedilo 

‒ Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 1391/2013 z dne 14. oktobra 2013 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije (UL L št. 349 z dne 21. 12. 
2013, str. 28; v nadaljnjem besedilu: Spr. Uredbe 347/2013/EU); 
Slovensko besedilo 
Angleško besedilo 

 
 
3.7. Predpisi, akti in drugi dokumenti za izvajanje Uredbe 347/2013/EU 
 
‒ Uredba o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo 

(Uradni list RS, št. 6/14); 
‒ Sklep Vlade RS o ustanovitvi, sestavi in nalogah medresorske delovne skupine za učinkovito delo 

pristojnega organa za izvajanje Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo (št. 01201-1/2014/2, z dne 23. 1. 2014); 

‒ Sklep ministra za infrastrukturo in prostor o ustanovitvi, sestavi in nalogah projektne skupine za 
učinkovito izvajanje Uredbe 347/2013/EU in Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU (št. 024-
5/2013/8, z dne 6. 2. 2014); 

‒ Priporočila Evropske komisije za optimizacijo okoljskih postopkov za projekte skupnega interesa; 
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http://www.uradni-list.si/1/content?id=116549
http://www.uradni-list.si/1/content?id=49416
http://www.energetika-portal.si/predpisi/
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=3328BD4140C5E63CC1257C610032478E&db=urad_prec_bes&tip=doc
http://www.mk.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/varstvo_kulturne_dediscine/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO541
http://www.mko.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/kmetijstvo/
http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_proracun/sektor_za_investicije/predpisi/
http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_proracun/sektor_za_investicije/predpisi/
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=8633F0A31F5DD96BC12576D200289627&db=urad_prec_bes&mandat=VI
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO242
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=POSL32
http://www.pisrs.si/Pis.web/
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4. UREDBA 347/2013/EU IN PROJEKTI SKUPNEGA INTERESA 
 
Uredba 347/2013/EU določa bistvene koridorje in območja pomembna za izgradnjo integriranega 
energetskega omrežja. Sledi cilju, da z modernizacijo in razširitvijo evropske energetske infrastrukture 
ter čezmejnih povezav omrežij nobena država članica ne ostane brez dostopa do evropskih plinskih in 
električnih omrežij. 
 
Uredba 347/2013/EU posega na področje urejanja prostora, presoj vplivov na okolje (tudi čezmejne) in 
sodelovanja javnosti, predvsem v smislu skrajšanja postopkov oz. določitve jasnega časovnega 
okvira. Vnaša več pomembnih novosti, med drugim tudi določitev ti. nacionalnega pristojnega organa 
(angl. National Competent Authority), ki mu podeljuje pristojnosti in odgovornosti pri koordinaciji in 
spodbujanju izdaje potrebnih dovoljenj, prioritetne koridorje in merila za določanje projektov skupnega 
interesa (angl. Projects of Common Interest – PCI), imenovanje evropskega koordinatorja v primeru 
težav (zamud) itd.. Cilj Uredbe 347/2013/EU je pospešitev izvajanja energetskih projektov in 
poenostavitev postopkov za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za projekte, ki jim je prepoznan status 
projekta skupnega interesa. 
 
Uredba 347/2013/EU je začela veljati 15. 5. 2013, uporablja se od 1. 6. 2013. 
 
Evropska komisija je 14. 10. 2013 sprejela seznam 248 ključnih energetskih infrastrukturnih projektov. 
Republika Slovenija je vključena v 2 prednostna koridorja (od 10-ih), in sicer: 
‒ Elektroenergetske povezave med severom in jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni Evropi 

(»PSJ Vzhod – elektrika«) ter 
‒ Plinske povezave med severom in jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni Evropi (»PSJ Vzhod – 

plin«).  
 
Seznam je bil sprejet in objavljen s Spr. Uredbe 347/2013/EU, ki je začela veljati 10. 1. 2014. 
 
Več podatkov o evropskih projektih skupnega interesa je na voljo na spletni strani Evropske komisije. 
 
Slovenski projekti skupnega interesa so razvidni iz Priloge 1. 
 
 
V zvezi z obravnavo projektov skupnega interesa so zelo pomembne naslednje določbe Uredbe 
347/2013/EU: 
‒ S sprejetjem seznama Unije postanejo projekti skupnega interesa z vidika energetske politike, 

ne glede na njihovo lokacijo, traso ali tehnologijo, prednostni pri odločanju v procesu 
dovoljevanja. (člen 7(1)); 

‒ Z namenom zagotovitve učinkovite administrativne obravnave zadev, povezanih s projekti 
skupnega interesa, predlagatelji projektov in vsi zadevni organi zagotovijo takim zadevam 
najhitrejšo pravno možno obravnavo. (člen 7(2)); 

‒ Kadar v nacionalnem pravu obstaja status največjega državnega pomena, se takšen status 
dodeli projektom skupnega interesa in se kot taki obravnavajo v procesih dovoljevanja, in če 
nacionalno pravo omogoča, pri prostorskem načrtovanju, vključno z okoljsko presojo, in sicer tako, 
kot to določa pravo, ki se uporablja za posamezno vrsto energetske infrastrukture. (člen 7(3)); 

 
 
Ostale bistvene naloge in roki, ki jih Uredba 347/2013/EU določa v zvezi s projekti skupnega interesa: 
‒ Predlagatelji projekta (investitorji) pripravijo časovni načrt za izvajanje projektov skupnega 

interesa, ki vključuje časovni razpored za: (a) investicijsko dokumentacijo in načrte; (b) odobritev 
nacionalnega regulativnega ali drugega zadevnega organa; (c) izgradnjo in začetek uporabe; (d) 
dovoljevanje iz člena 10(4)(b). (člen 5(1)); 

‒ Predlagatelji projekta (investitorji) do 31. marca v letu, ki sledi letu, ko je bil projekt uvrščen med 
projekte skupnega interesa na seznam Unije, predložijo letno poročilo za vsak projekt, ki spada 
v kategorije iz priloge II.1 in 2, pristojnemu organu iz člena 8 (nacionalni pristojni organ) ter 
Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev ali za projekte iz priloge II.3 in 4 zadevni skupini. 
V tem poročilu mora podrobno opisati: (a) kako napredujejo načrtovanje, izgradnja in začetek 
uporabe projekta, zlasti v zvezi s postopki dovoljevanja in posvetovanj; (b) kakšne so morebitne 
zamude glede na časovni načrt za izvajanje, razlogi za zamude in morebitne druge težave; (c) po 
potrebi spremenjen načrt za odpravo zamud. (člen 5(4)); 
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‒ Pristojni organi iz člena 8 (nacionalni pristojni organ) vsako leto poročajo zadevni skupini o 
napredku in o zamudah pri izvajanju projektov skupnega interesa na njihovih ozemljih, in 
sicer upoštevaje procese dovoljevanja in razloge za take zamude. (člen 5(6)); 

‒ Komisija do 16. avgusta 2013 izda nezavezujoče smernice, v katerih državam članicam poda 
usmeritve za oblikovanje zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov za racionalizacijo 
postopkov okoljske presoje in za zagotovitev skladne uporabe postopkov okoljske presoje, 
ki jih za projekte skupnega interesa določa pravo Unije. (člen 7(4)); Komisija je smernice izdala 24. 
7. 2013; 

‒ Države članice ob upoštevanju teh smernic ocenijo, kateri ukrepi za racionalizacijo postopkov 
okoljske presoje in za zagotovitev njihove skladne uporabe so mogoči, in o tem obvestijo 
Komisijo. (člen 7(5)); 

‒ Države članice v devetih mesecih od dneva izdaje teh smernic (24. 4. 2014) sprejmejo 
nezakonodajne ukrepe (člen 7(6)) in v 24 mesecih od dneva izdaje teh smernic (24. 7. 2015) 
pa zakonodajne ukrepe (člen 7(7)); 

‒ Vsaka država članica najpozneje do 16. novembra 2013 imenuje en nacionalni pristojni organ, 
ki je odgovoren za spodbujanje izvajanja in koordinacijo procesa dovoljevanja za projekte 
skupnega interesa. (člen 8(1)); vlada je sprejela Uredbo o izvajanju Uredbe 347/2013/EU, s 
katero je določila nacionalni pristojni organ. 

‒ Brez poseganja v ustrezne zahteve iz mednarodnega prava in prava Unije nacionalni pristojni 
organ izvaja ukrepe za izdaje celovite odločitve. Ta celovita odločitev se izda v roku iz člena 
10(1) in (2), pri čemer se uporabi ena od shem: (a) integrirana; (b) koordinirana; (c) sodelovalna 
( tč. 6.3.1). (člen 8(3)); 

‒ Če morajo biti odločitve o projektu skupnega interesa sprejete v dveh ali več državah 
članicah, zadevni pristojni organi storijo vse, kar je potrebno za učinkovito medsebojno 
sodelovanje in koordinacijo, vključno z upoštevanjem določb iz člena 10(4). Države članice si 
prizadevajo za vzpostavitev skupnih postopkov, zlasti v zvezi s presojo vplivov na okolje. (člen 
8(5)); 

‒ Države članice ali pristojni organ, po potrebi v sodelovanju z drugimi zadevnimi organi, do 16. 
maja 2014 objavi priročnik o procesih dovoljevanja, ki se uporablja za projekte skupnega 
interesa. Priročnik se po potrebi posodablja in je na voljo javnosti. Vsebuje vsaj informacije iz 
Priloge VI.1. Priročnik ni pravno zavezujoč, lahko pa vsebuje ali navaja ustrezne pravne določbe. 
(člen 9(1)). 

 
Namen Uredbe 347/2013/EU je tudi krepitev čezmejnih povezav in prenosnih zmogljivosti, zato 
uredba v zvezi s tem in v zvezi z čezmejnimi vplivi določa naslednje: 
‒ Evropski koordinator spodbuja projekte, za katere je zadolžen, ter čezmejni dialog med 

predlagatelji projekta in vsemi zadevnimi zainteresiranimi stranmi; (člen 6(2)(a)); 
‒ V primeru čezmejnih projektov, ki se izvajajo v dveh ali več državah članicah, se posvetovanja z 

javnostjo iz odstavka 4 v vsaki zadevni državi članici organizirajo najpozneje dva meseca 
od datuma začetka prvega posvetovanja z javnostjo. (člen 9(5)); 

‒ V primeru projektov s pomembnimi čezmejnimi vplivi v eni ali več sosednjih državah članicah ter v 
primeru, kadar veljata člen 7 Direktive 2011/92/EU in Konvencija iz Espooja, se zadevne 
informacije zagotovijo pristojnim organom sosednjih držav članic. Pristojni organi sosednjih 
držav članic lahko v postopku z uradnim obvestilom izrazijo željo, da bi sami ali drug zadevni 
organ sodelovali v zadevnih postopkih posvetovanja z javnostjo. (člen 9(6)). 
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5. PRISTOJNI ORGANI IN NJIHOVI KONTAKTNI PODATKI 
 
Uredba 347/2013/EU predpostavlja, da bi se morala z vzpostavitvijo pristojnega organa ali organov, ki 
združujejo ali usklajujejo vse procese dovoljevanja (princip »vse na enem mestu«), zmanjšati 
zapletenost, povečati učinkovitost in preglednost ter okrepiti sodelovanje med državami članicami. V 
ta namen je Uredba 347/2013/EU določila, da mora vsaka država članica imenovati en nacionalni 
pristojni organ (angl. One National Competent Authority), ki je odgovoren za spodbujanje izvajanja in 
koordinacijo procesa dovoljevanja za projekte skupnega interesa. 
 
V skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe 347/2013/EU (Uradni list RS, št. 6/14) je nacionalni pristojni 
organ za izvajanje člena 8. Uredbe 347/2013/EU ministrstvo, pristojno za prostor, graditev in energijo, 
ki v ta namen izvaja naslednje naloge: 
‒ na področju prostora in graditve vodi postopke za izdajo celovite odločitve,  
‒ na področju energetike spremlja izvajanje Uredbe 347/2013/EU ter o tem obvešča Evropsko 

komisijo in regionalne skupine. 
 
Republika Slovenija je torej združila naloge ti. nacionalnega pristojnega organa, ki je odgovoren za 
spodbujanje izvajanja in koordinacijo procesa dovoljevanja za projekte skupnega interesa, z nalogami 
odgovornega organa za izdajo celovite odločitve (angl. The Comprehensive Decision). 
 
Ostali nosilci nalog po Uredbi 347/2013/EU so naslednji pristojni organi in organizacije v Republiki 
Sloveniji: 
‒ Predlagatelj projekta je investitor DPN v skladu z 12. členom ZUPUDPP in investitor v skladu s 27. 

členom ZGO-1; 
‒ Pristojni organi, odgovorni za izdajo posameznih odločitev v procesu dovoljevanja v skladu z 

Uredbo 347/2013/EU, so naslednji organi in organizacije v skladu z nacionalnimi predpisi: 
‒ Pobudnik priprave DPN: ministrstvo, pristojno za energetiko (12. člen (1) ZUPUDPP); 
‒ Koordinator priprave DPN: ministrstvo, pristojno za prostor (12. člen (2) ZUPUDPP); 
‒ Ministrstvo, pristojno za izvedbo okoljskih presoj in izdajo okoljskih odločb: ministrstvo 

pristojno za okolje (40. člen (6), 42, člen (5), 51.a člen (1), 57. člen in 61. člen (2) ZVO-1); 
‒ Ministrstvo, pristojno za čezmejno presojo vplivov: ministrstvo pristojno za okolje (44. in 59. 

člen ZVO-1); 
‒ Organ, pristojen za odločitev o pripravi DPN, potrditev predloga najustreznejše variante ali 

rešitve ter za sprejem uredbe o DPN in uredbe o začasnih ukrepih: Vlada Republike Slovenije 
– v nadaljnjem besedilu: vlada (22., 29. in 37. člen ZUPUDPP, 81. člen ZUreP-1, Zakon o 
Vladi RS, Poslovnik Vlade RS); 

‒ Upravni organ pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja: ministrstvo, pristojno za prostorske 
in gradbene zadeve (24. člen (1) ZGO-1); 

‒ Upravni organ pristojen za izdajo uporabnega dovoljenja: ministrstvo, pristojno za prostorske 
in gradbene zadeve (25. člen ZGO-1); 

 
 
5.1. Kontaktni podatki nacionalnega organa pristojnega za koordinacijo in 

izdajo celovite odločitve 
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor  
Direktorat za prostor 
Langusova ulica 4 
1535 Ljubljana 
 
Telefon: 01/478 7014 
Telefaks: 01/478 7010 
E-pošta: gp.mzip@gov.si; mzip.prostor@gov.si; 
Spletna stran ministrstva: www.mzip.gov.si;  
Spletna stran Direktorata za prostor: http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/ 
Spletna stran v zvezi s projekti skupnega interesa: 
http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/projekti_skupnega_evropskega_interesa 
 
Uradne ure za poslovanje s strankami: 
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‒ ponedeljek in petek od 9.00 do 12.00; 
‒ sreda od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00. 
 
Za zagotavljanje učinkovitega dela nacionalnega pristojnega organa pri izvajanju Uredbe 347/2013/EU 
je vlada dne 23. 1. 2014 imenovala medresorsko delovno skupino (sklep št. 01201-1/2014/2). 
Delovno skupino sestavljajo državni sekretarji za področja energetike (vodja), prostora in graditve, 
prometa, varstva okolja in okoljskih presoj, kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva, varstva kulturne 
dediščine in zunanjih zadev, ter predstavniki predlagateljev projektov. Naloge medresorske delovne 
skupine so predvsem: 
‒ spremljanje dela in zagotavljanje podpore delovanju nacionalnega pristojnega organa za tekoče 

izvajanje procesa dovoljevanja za projekte skupnega interesa, 
‒ priprava predlogov pristojnim organom za sprejem nenormativnih in normativnih ukrepov, 
‒ priprava predlogov drugih ukrepov in poročil v zvezi z izvajanjem Uredbe 347/2013/EU. 
 
Za zagotavljanje učinkovitega izvajanja Uredbe 347/2013/EU in Uredbe o izvajanju Uredbe 
347/2013/EU je Minister za infrastrukturo in prostor dne 6. 2. 2014 imenoval tudi operativno projektno 
skupino (sklep št. 024-5/2013/8). Projektno skupino sestavljajo predstavnice DzP, predstavnica DzE 
ter predstavnika predlagateljev projektov. Naloge projektne skupine so operativno izvajanje in 
spremljanje aktivnosti v skladu s poglavjem III. Uredbe 347/2013/EU in nacionalnimi predpisi, 
predvsem pa: 
‒ izdelava priročnika o procesih dovoljevanja, ki se uporablja za projekte skupnega interesa, 
‒ koordinacija in organizacija izvajanja procesov dovoljevanja za projekte skupnega interesa, 
‒ priprava vseh gradiv, potrebnih za strokovno in organizacijsko podporo delu medresorske delovne 

skupine za učinkovito delo pristojnega organa pri izvajanju Uredbe 347/2013/EU. 
 
 
5.2. Kontaktni podatki organa pristojnega za spremljanje izvajanja Uredbe 

347/2013/EU 
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
Direktorat za energijo 
Langusova ulica 4 
1535 Ljubljana 
 
Telefon: 01/478 7450 
Telefaks: 01/478 8139 
E-pošta: gp.mzip@gov.si; mzip.energija@gov.si; 
Spletna stran ministrstva: www.mzip.gov.si;  
Spletna stran Direktorata za energijo: http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/ 
Spletna stran v zvezi s projekti skupnega interesa:  
http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/projekti_skupnega_evropskega_interesa 
 
Uradne ure za poslovanje s strankami: 
‒ ponedeljek in petek od 9.00 do 12.00; 
‒ sreda od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00. 
 
 
5.3. Kontaktni podatki organov, pristojnih za izvedbo okoljskih presoj in izdajo 

okoljskih odločb 
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
Direktorat za okolje 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje 
Dunajska 22 
1000 Ljubljana 
 
Telefon: 01/478 7302 
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Telefaks: 01/478 7425 
E-pošta: gp.mko@gov.si 
Spletna stran ministrstva: www.mko.gov.si 
 
Uradne ure za poslovanje s strankami: 
‒ ponedeljek in petek od 9.00 do 12.00; 
‒ sreda od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00. 
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
Agencija RS za okolje 
Vojkova 1b 
1000 Ljubljana 
 
Telefon: 01/478 4000 
Telefaks: 01/478 4052 
E-pošta: gp.arso@gov.si 
Spletna stran agencije: www.arso.gov.si 
 
Uradne ure za poslovanje s strankami: 
‒ ponedeljek in petek od 9.00 do 12.00; 
‒ sreda od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00. 
 
 
5.4. Kontaktna točka, pristojna za čezmejne presoje 
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
Direktorat za okolje 
mag. Vesna Kolar Planinšič 
Kontaktna točka za čezmejne presoje v Republiki Sloveniji 
Dunajska 22 
1000 Ljubljana 
 
Telefon: 01/478 7329 
Telefaks: 01/478 7132 
E-pošta: vesna.kolar-planinsic@gov.si 
Spletna stran ministrstva: www.mko.gov.si;  
Spletna stran v zvezi s čezmejnimi presojami: 
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/presoja_vplivov_na_okolje/cezmejna_presoja_vplivov_na_
okolje/ 
 
 
5.5. Kontaktni podatki predlagateljev projektov 
 
ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja 
(skrajšano ime: ELES, d. o. o.) 
Hajdrihova ulica 2  
1000 Ljubljana 
 
Telefon: 01/ 474 3000 
Telefaks: 01/ 474 2502 
E-pošta: info@eles.si 
Spletna stran investitorja: www.eles.si 
 
Plinovodi, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d. o. o. 
(skrajšano ime: Plinovodi d. o. o.) 
Cesta Ljubljanske brigade 11b, p. p. 3720 
1001 Ljubljana 
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Telefon: 01/ 582 0700 
Telefaks: 01/ 582 0701 
E-pošta: info@plinovodi.si 
Spletna stran investitorja: www.plinovodi.si 
 
 
5.6. Spletna stran Evropske komisije za projekte skupnega interesa 
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm 
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6. PROCES ZA IZDAJO CELOVITE ODLOČITVE 
 
Člen 10 Uredbe 347/2013/EU določa trajanje in izvedbo procesa dovoljevanja (angl. Permit Granting 
Process). Proces dovoljevanja se izvede v dveh postopkih (dveh fazah): 
‒ Postopek pred oddajo vloge (angl. The Pre-application Procedure), ki obsega obdobje od začetka 

procesa dovoljevanja, do sprejema vloge s strani pristojnega organa; traja okvirno 2 leti; 
‒ Predpisani postopek dovoljevanja (angl. The Statutory Permit Granting Procedure), ki obsega 

obdobje od datuma sprejema vloge do sprejema celovite odločitve (angl. Comprehensive 
Decision); traja največ leto in šest mesecev. 

 
Kako tekoče potekata ta dva postopka (ti dve fazi), je odvisno tudi od poprejšnje pripravljenosti 
projekta, saj je faza priprave projekta pogosto ključnega pomena za učinkovito izvedbo celotnega 
projekta. Uredba 347/2013/EU faze priprave projekta (angl. Planning or Preparation phase) ne ureja, 
omenja le določene aktivnosti, ki jih je treba izvesti pred začetkom proces dovoljevanja, in na podlagi 
katerih se določi datum začetka procesa dovoljevanja. Več se tej fazi posvečajo Priporočila Evropske 
komisije za optimizacijo okoljskih postopkov za projekte skupnega interesa (Slika 1: Optimizacija 
okoljskih presoj za energetske projekte skupnega interesa: Skupni postopek, str. 15): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne glede na to, da Uredba 347/2013/EU faz in postopkov pred procesom dovoljevanja ne ureja, pa je 
glede na nacionalne predpise in postopke delitev procesa do pridobitve ti. celovite odločitve 
pristojnega organa (angl. Comprehensive Decision) na tri faze logična in smiselna: 

1. faza: Priprava projekta (angl. Planning or Preparation Phase)  tč. 6.1.; 
2. faza: Proces dovoljevanja: Postopek pred oddajo vloge (angl. Pre-application Procedure or 
Phase)  tč. 6.2.; 
3. faza: Proces dovoljevanja: Predpisani postopek dovoljevanja (angl. Statutory Permit 
Granting Procedure or Phase)  tč. 6.3.. 

 
Priročnik obravnava vse tri faze. Okvirni prikaz razmerij med procesi v skladu z Uredbo 347/2013/EU 
in postopki v skladu z nacionalnimi predpisi se nahaja v Prilogi 2. 
 

1. faza 2. faza 3. faza 

postopek v skladu z Uredbo 347/2013/EU 
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6.1. Faza priprave projekta (angl. Planning/Preparation Phase) 
 
Faza priprave projekta je faza, v kateri se dokumentacija za projekt pripravi tako daleč, da so 
izpolnjeni pogoji za začetek procesa dovoljevanja – postopka pred oddajo vloge ( tč. 6.2.1.). V tej 
fazi je treba izvesti vse aktivnosti, ki v skladu z nacionalnimi predpisi za konkretni projekt še niso bile 
izvedene. 
 
Uredba 347/2013/EU v zvezi s to fazo določa (člen 10(1)(a)), da morajo za potrebe določitve začetka 
procesa dovoljevanja predlagatelji projekta v pisni obliki obvestiti pristojne organe zadevnih držav 
članic o projektu in jim predložiti podrobno predstavitev zasnove projekta. Pristojni organ, tudi v imenu 
drugih zadevnih organov, najpozneje tri mesece po prejemu obvestila to obvestilo v pisni obliki 
sprejme ali zavrne, če meni, da projekt še ni zrel za začetek procesa dovoljevanja. V primeru zavrnitve 
mora pristojni organ utemeljiti svojo odločitev, in sicer tudi v imenu drugih zadevnih organov. Za datum 
začetka procesa dovoljevanja šteje datum, ko pristojni organ potrdi, da je sprejel obvestilo. Kadar 
projekt zadeva dve ali več držav članic, za datum začetka procesa dovoljevanja šteje datum, ko zadnji 
zadevni pristojni organ podpiše, da je sprejel obvestilo. 
 
Faza priprave projekta se torej zaključi (oz. proces dovoljevanja začne), ko nacionalni pristojni organ 
sprejme pisno obvestilo, ki ga o projektu pripravi predlagatelj projekta (investitor). 
 
Glede na aktivnosti, ki jih je v skladu z nacionalnimi predpisi in Uredbo 347/2013/EU treba izvesti v 
procesu dovoljevanja ( tč. 6.2. in 6.3.), je treba pred tem v skladu z nacionalnimi predpisi izvesti 
naslednje aktivnosti: 
‒ projekt vključiti v strateške resorne programe (NEP, SPRS), če projekt v te še ni vključen; 
‒ pripraviti DPN do faze, ko vlada v skladu z ZUPUDPP potrdi predlog najustreznejše variante ali 

rešitve, zanj izvede CPVO ter čezmejno presojo vplivov predloga najustreznejše variante ali 
rešitve (plana), če so za projekt ti postopki v skladu z nacionalnimi predpisi potrebni in če zanj še 
niso bili opravljeni. 

 
 
6.1.1 Vključitev projekta v strateške resorne programe 
 
Vsi projekti, ki so na evropskem seznamu projektov skupnega interesa, so uvrščeni v strateške 
resorne programe (NEP, 10-letni razvojni načrti operaterjev prenosnih sistemov za elektriko in 
zemeljski plin) in so skladni s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS). 
 
 
6.1.2 Priprava DPN do potrditve predloga najustreznejše variante ali rešitve 
 
V skladu z nacionalnimi predpisi in Uredbo 347/2013/EU je treba v fazi priprave projekta izvesti 
naslednje aktivnosti, izdelati naslednjo dokumentacijo in pridobiti naslednje odločitve in mnenja (akte): 
 

V fazi odločanja o pripravi DPN: 
 

Št. Nosilec: Aktivnost/dokumentacija/akt: Rok: Opomba: Pravna podlaga: 
(1)  investitor Priprava in posredovanje 

pobude/DIIP pobudniku 
/ DIIP, če gre za projekt, ki 

ima pomembne finančne 
posledice na proračun ali 
zahteva državna poroštva 

17. člen ZUPUDPP, 
25.d člen UEM 

(2)  pobudnik Uskladitev pobude/DIIP s 
koordinatorjem 

/  18. člen ZUPUDPP 

(3)  investitor Potrditev pobude/DIIP / Če gre za projekt, ki ima 
pomembne finančne 
posledice na proračun ali 
zahteva državna poroštva 

25.d člen UEM 

Sklep o potrditvi pobude/DIIP 

(4)  investitor in 
koordinator 

Priprava procesnega načrta za 
sodelovanje javnosti v postopku 
priprave DPN oz. procesu 
dovoljevanja (= koncept za 

/ Priporočilo MzIP DzP člen 9(3) Uredbe 
347/2013/EU 
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Št. Nosilec: Aktivnost/dokumentacija/akt: Rok: Opomba: Pravna podlaga: 
sodelovanje javnosti) 

(5)  koordinator 
in investitor  

Priprava časovnega načrta 
priprave DPN oz. procesa 
dovoljevanja (= podroben 
časovni razpored procesa 
dovoljevanja) 

/ V primeru čezmejnega 
projekta je treba roke 
javne razgrnitve uskladiti 
s sosednjo državo 

člen 10(4)(b) Uredbe 
347/2013/EU 

(6)  NUP Priprava smernic in podatkov 
NUP 

30 dni Rok teče od prejema 
vloge, ki jo poda 
koordinator 

19. člen ZUPUDPP 

(7)  koordinator, 
pobudnik (in 
investitor) 

Seznanitev javnosti s pobudo 
in pridobitev njenih predlogov 

30 dni Rok teče sočasno s 
pridobivanjem smernic 

19. člen ZUPUDPP 

(8)  MKO Ugotavljanje potrebnosti 
izvedbe postopka CPVO 
(screening) in določitev 
izhodišč oz. vsebin za pripravo 
OP (scoping) 

30 dni Rok teče sočasno s 
pridobivanjem smernic; 
Vlogo poda koordinator 

19. člen ZUPUDPP v 
zvezi z ZVO-1 

Odločba o potrebnosti izvedbe 
CPVO (in o določitvi vsebin) 

(9)  MKO Ugotavljanje potrebnosti 
izvedbe postopka presoje 
čezmejnih vplivov DPN (plana) 
na okolje in posredovanje 
notifikacije državi članici 

30 dni Dogovorni rok 44. člen ZVO-1 

(10)  koordinator, 
pobudnik, 
investitor in 
izdelovalec  

Analiza smernic in podatkov 
NUP ter predlogov javnosti 

30 dni Rok teče od prejema 
smernic; 

20. člen ZUPUDPP 

(11)  MKO, 
koordinator, 
država 
članica 

Dogovor o roku, v katerem bo 
država članica posredovala 
mnenja in pripombe ali o drugih 
oblikah posvetovanja o 
zmanjšanju ali odpravi možnih 
čezmejnih vplivov na okolje  

/ Sočasno s pripravo 
analize smernic 

44. člen ZVO-1 

Sklep o načinu sodelovanja 
države članice 

(12)  prostorska 
konferenca 

Obravnava priprave DPN /  21. člen ZUPUDPP 

(13)  koordinator  Priprava vladnega gradiva in 
medresorska uskladitev 

14 dni Rok velja za medresorsko 
uskladitev in teče od 
takrat, ko resorji prejmejo 
vloge; 

Poslovnik Vlade RS 

(14)  vlada Odločitev o pripravi DPN /  22. člen ZUPUDPP, 
ZVRS, člen 10(4)(a) 
Uredbe 347/2013/EU 

Sklep o pripravi DPN  
(= opredelitev obsega gradiv in 
podrobnosti informacij za vlogo) 

 
 

V fazi načrtovanja variant: 
 

Št. Nosilec: Aktivnost/dokumentacija/akt: Rok: Opomba: Pravna podlaga: 
(1)  investitor Priprava gradiva za sprejem 

ZUKR 
/ Če je sprejem uredbe o 

ZUKR potreben 
81.–84. člen ZUreP-1 
23. člen ZUPUDPP 

(2)  koordinator 
ali pobudnik 

Priprava vladnega gradiva in 
medresorska uskladitev 

14 dni Če je sprejem uredbe o 
ZUKR potreben; Rok velja 
za medresorsko uskladitev 
in teče od takrat, ko resorji 
prejmejo vloge 

Poslovnik Vlade RS 
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Št. Nosilec: Aktivnost/dokumentacija/akt: Rok: Opomba: Pravna podlaga: 
(3)  vlada Sprejem uredbe o ZUKR / Če je sprejem uredbe o 

ZUKR potreben 
81. člen ZUreP-1, 
ZVRS Uredba o ZUKR 

(4)  investitor Priprava študije variant/PIZ in 
OP 

/ PIZ, če gre za projekt, ki 
ima pomembne finančne 
posledice na proračun ali 
zahteva državna poroštva 

24. člen ZUPUDPP, 
25.d člen UEM 

(5)  MK ali 
investitor 

Izvedba predhodnih 
arheoloških raziskav 

/ Po metodah od 1 do 4 ZVKD-1 

(6)  koordinator, 
pobudnik in 
investitor 

Seznanitev javnosti s študijo 
variant/PIZ in OP, pridobitev 
njenih predlogov 

min.  
30 dni 

Rok začne teči 7 dni po 
objavi javnega naznanila; 

25. člen ZUPUDPP 

(7)  država 
članica 

Seznanitev javnosti s študije 
variant/PIZ in OP, pridobitev 
njenih predlogov 

min.  
30 dni 

Sočasno, kot seznanitev 
v Republiki Sloveniji 

44. člen ZVO-1 

(8)  MKO Ugotavljanje ustreznosti OP 30 dni Rok poteče sočasno z 
zaključkom javne 
razgrnitve; Vlogo poda 
koordinator 

25. člen ZUPUDPP 

Mnenje o ustreznosti OP 

(9)  občine Priprava 1. mnenj in pogojev za 
podrobnejše načrtovanje (oz. 
projektnih pogojev) 

30 dni Rok teče sočasno z javno 
razgrnitvijo; Vlogo poda 
koordinator 

26. člen ZUPUDPP 

1. mnenja in pogoji občin 
(10)  koordinator, 

pobudnik, 
investitor (in 
izdelovalec) 

Zavzetje stališč do pripomb, 
danih v RS in državi članici 

60 dni Rok teče od zaključka 
javne razgrnitve; 

25. in 26. člen 
ZUPUDPP 

(11)  investitor Dopolnitev oz. zaključek študije 
variant/PIZ (= podrobna 
predstavitev zasnove projekta) 

/  27. člen ZUPUDPP, 
člen 10(1)(a) Uredbe 
347/2013/EU 

(12)  NUP Priprava 1. mnenj in pogojev za 
podrobnejše načrtovanje (oz. 
projektnih pogojev) 

30 dni Rok teče od prejema 
vloge, ki jo poda 
koordinator 

27. člen ZUPUDPP, 
člen 10(4)(a) Uredbe 
347/2013/EU 

1. mnenja in pogoji NUP  
(= opredelitev obsega gradiv in 
podrobnosti informacij za vlogo) 

(13)  varstveni 
NUP 

Ugotavljanje sprejemljivosti 
vplivov predloga najustreznejše 
variante ali rešitve na okolje 

30 dni Rok teče sočasno s 
pridobivanjem 1. mnenj 
NUP (12); Vlogo poda 
koordinator; 

27. člen ZUPUDPP v 
zvezi z ZVO-1 

1. mnenja in pogoji NUP 
(14)  MKO Odločanje o sprejemljivosti 

vplivov izvedbe predloga 
najustreznejše variante ali 
rešitve (plana) na okolje 

45 dni Rok teče od prejema 
vloge, ki jo koordinator 
poda hkrati z vlogo (13) 

42. člen ZVO-1 

Odločba o sprejemljivosti 
vplivov izvedbe predloga 
najustreznejše variante ali 
rešitve na okolje 

(15)  MKO ARSO Ugotavljanje, ali je za 
nameravani poseg v okolje 
treba izvesti PVO in pridobiti 
OVS (screening) ter določitev 
vsebin za poročilo o vplivih na 
okolje (scoping) 

30 dni Rok teče sočasno z 
odločanjem o 
sprejemljivosti vplivov 
izvedbe predloga 
najustreznejše variante/ 
rešitve (plana) na okolje; 
Vlogo poda investitor; 
Vloga mora vsebovati tudi 
zaprosilo za določitev 
vsebin za poročilo vplivih 
na okolje; 

51.b člen ZVO-1, 
člen 10(4)(a) Uredbe 
347/2013/EU 

Sklep o ugotovitvi potrebe po 
izvedbi PVO in pridobitvi OVS 
(in o določitvi vsebin) 
(= opredelitev obsega gradiv in 
podrobnosti informacij za vlogo) 
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Št. Nosilec: Aktivnost/dokumentacija/akt: Rok: Opomba: Pravna podlaga: 
(16)  pobudnik Potrditev študije variant/PIZ / Če gre za projekt, ki ima 

pomembne finančne 
posledice na proračun ali 
zahteva državna poroštva 

25.d člen UEM 

Sklep o potrditvi študije 
variant/PIZ 

(17)  prostorska 
konferenca 

Obravnava predloga 
najustreznejše variante ali 
rešitve 

/ Če vladi v potrditev ni 
mogoče predlagati 
usklajenega predloga 

28. člen ZUPUDPP 

(18)  koordinator Priprava vladnega gradiva in 
medresorska uskladitev 

14 dni Rok velja za medresorsko 
uskladitev in teče od 
takrat, ko resorji prejmejo 
vloge 

Poslovnik Vlade RS 

(19)  vlada Odločitev o predlogu 
najustreznejše variante/rešitve 

/  29. člen ZUPUDPP, 
člen 10(1)(a) Uredbe 
347/2013/EU, ZVRS Sklep o potrditvi predloga 

najustreznejše variante/rešitve 
(= pisni sprejem obvestila o 
nameravanem projektu) 

 
 
Predlagatelji projektov in vsi pristojni organi pri odločanju v procesu dovoljevanja obravnavajo 
projekte skupnega interesa prednostno ter zagotovijo takim zadevam najhitrejšo v skladu s 
predpisi možno obravnavo. Če pristojni organ ne pričakuje, da bo posamično odločitev sprejel 
v roku, mora o tem nemudoma obvestiti nacionalni pristojni organ in utemeljiti zamudo. 
Nacionalni pristojni organ ponovno postavi rok za izdajo posamezne odločitve. (člen 7 Uredbe 
347/2013/EU) 
 
Državni nosilci urejanja prostora morajo v postopku priprave DPN aktivno sodelovati v vseh 
fazah postopka. Na predlog koordinatorja morajo pripraviti stališča in predloge glede možnih 
rešitev načrtovanih ureditev s svojega delovnega področja. Državni nosilci urejanja prostora 
so skupaj s pobudnikom, koordinatorjem in investitorjem soodgovorni za pripravo DPN. (13. 
člen ZUPUDPP) 
 
Prostorska konferenca je stalna delovna skupina koordinatorja in državnih nosilcev urejanja prostora, 
ki z rednim medsebojnim usklajevanjem in dogovarjanjem določajo aktivnosti, potrebne za učinkovito 
pripravo DPN ter usklajujejo različne javne interese, vezane na postopek njihove priprave. Prostorska 
konferenca obravnava vsak DPN po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora, lahko pa tudi v 
drugih primerih, če koordinator oceni, da je to potrebno. Če vladi v potrditev ni mogoče predlagati 
usklajenega predloga najustreznejše variante ali rešitve, lahko koordinator skliče sejo prostorske 
konference z namenom soočenja različnih javnih interesov in njihove uskladitve. Člani prostorske 
konference si morajo prizadevati za takšne rešitve in pogoje, ki ob upoštevanju temeljnih načel 
prostorskega načrtovanja in zagotavljanju in varovanju javnih interesov, ki jih zastopajo, omogočajo 
načrtovanje in izvedbo predvidenih prostorskih ureditev. (15., 16. in 28. člen ZUPUDPP) 
 
Če državni nosilci urejanja prostora posebnih smernic v roku 30 dni ne dajo, ali če občine smernic, 
usmeritev in podatkov v tem roku ne poda, se šteje, da jih nimajo. V nadaljevanju postopka ni treba 
upoštevati smernic, izdanih po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve določajo področni predpisi. (19. člen ZUPUDPP) 
 
Če občine prvega mnenja ali pogojev za podrobnejše načrtovanje oziroma pripomb in predlogov v 
času seznanitve javnosti ne podajo, se šteje, da jih nimajo. V nadaljevanju postopka ni treba 
upoštevati mnenj ali pogojev za podrobnejše načrtovanje, izdanih po izteku roka, upoštevajo pa se 
vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo področni predpisi. (26. člen 
ZUPUDPP) 
 
Če nosilec urejanja prostora ugotovi, da ne bo mogel izdati pozitivnega prvega mnenja, mora o 
bistvenih razlogih za to v 21 dneh od prejema vloge obvestiti koordinatorja. Če državni nosilci urejanja 
prostora v roku 30 dne mnenja oziroma pogojev za podrobnejše načrtovanje ne dajo, se šteje, da na 
študijo variant nimajo pripomb oziroma, da podrobnejših pogojev za načrtovanje nimajo. V 
nadaljevanju postopka ni treba upoštevati mnenj in podrobnejših pogojev za načrtovanje, izdanih po 
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izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve 
določajo področni predpisi. (27. člen ZUPUDPP) 
 
 
Dodatna priporočila: 
 
Pri pripravi pobude je treba upoštevati vse javno dostopne podatke in strokovne podlage (17. člen 
ZUPUDPP in 9. člen Pravilnika o DPN). Javni podatki so dostopni preko Slovenskega INSPIRE 
geoportala, v zvezi z Natura 2000 območji pa tudi preko pregledovalnika »Natura 2000 Viewer«. 
Podatki o kulturni dediščini so dostopni na pregledovalniku pravnih režimov varstva kulturne 
dediščine, evidence o izvedenih raziskavah pa na pristojnem Zavodu za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije (33. člen ZVKD-1). 
 
Nosilci režimov naj v pripravo novih ali sprememb veljavnih režimov na območju, kjer se pripravlja 
projekt skupnega interesa, vključujejo koordinatorja priprave DPN, pobudnika oz. investitorja tega 
projekta.  
 
Organ odločanja v postopku CPVO naj se udeležujejo javnih obravnav v sklopu seznanitev javnosti s 
študijo variant/PIZ in OP. 
 
V zvezi s presojo čezmejnih vplivov DPN (plana) na okolje ne ZVO-1 ne Espoo konvencija oz. 
CPVO protokol niti Uredba 347/2013/EU ne določajo, kdaj na bi država, ki načrtuje projekt, poslala 
čezmejno obvestilo in kdaj naj bi se opravilo posvetovanje v sosednji državi. SEA protokol zahteva le, 
da država »pred sprejetjem načrta ali programa o tem čim prej obvesti prizadeto pogodbenico«. Zato 
pa priročnik za uporabo SEA protokola priporoča: 
‒ čezmejne posledice se opredelijo najkasneje med pripravo OP, vendar pa, če so opredeljene prej, 

je najbolje, da se tudi obveščanje začne čim prej, lahko že v fazi določitve obsega CPVO (CPVO 
scoping). Na ta način se lahko skrajšajo zamude v fazi, ko je treba sprejeti odločitev. 

‒ v primeru čezmejnega posvetovanja je treba zagotoviti razumen časovni rok za posvetovanje. V 
primerjavi z zadevami, ki ne vključujejo čezmejnega posvetovanja, bodo ti roki morali biti dovolj 
dolgi, da se bo lahko vzpostavil kontakt med zadevnimi pogodbenicami, da se bo opredelila 
javnosti in organi ter opravilo posvetovanje z javnostjo ter organi, pristojnimi za okolje in zdravje v 
prizadeti pogodbenici, in v pogodbenici izvora preučilo pripombe, ki so jih posredovali ustrezni 
organi. Postopek lahko podaljšajo praktične zadeve, kot je potreba po pripravi prevodov. 

‒ ko se sproži čezmejni mehanizem, se morajo zadevne pogodbenice dogovoriti o bolj podrobni 
ureditvi, da se zagotovi potrebno posvetovanje z zainteresirano javnostjo in organi, pristojnimi za 
okolje in zdravje, v prizadeti pogodbenici. 

‒ postopek je mogoče pospešiti in poenostaviti preko dvostranskih in mnogostranskih dogovorov, ki 
zagotavljajo okvir za čezmejno posvetovanje in določajo parametre, vključno s/z: kontaktnimi 
točkami, skupnim organom, pomisleki glede jezika, vključno z dogovorom o prevajanju, dodelitvijo 
stroškov, merili učinkovitega pomena, ureditvijo glede udeležbe javnosti in postopki v zvezi z 
reševanjem sporov.  

Smernice o dobri praksi in dvostranskih in mnogostranskih dogovorih v zvezi s Espoo konvencijo 
(ECE/MP.EIA/6, priloga IV, dodatek) prinašajo nasvete o teh zadevah. Dvostranski in mnogostranski 
dogovori, ki so bili vzpostavljeni v okviru Espoo konvencije, lahko, primerno spremenjeni za potrebe 
načrtov in programov, ponujajo vzorec za te dogovore. 
 
 
Pojasnila izenačitve izrazov iz Uredbe 347/2013/EZ z izrazi v skladu z nacionalnimi predpisi: 
 
MzIP DzP/koordinator priporoča, da investitor že na začetku priprave DPN pripravi tudi procesni načrt za 
sodelovanje javnosti v postopku priprave konkretnega DPN oz. v celotnem procesu dovoljevanja. Ta šteje 
kot koncept za sodelovanje javnosti iz člena 9(3) Uredbe 347/2013/EU. Vsebovati mora podatke, ki jih 
zahteva Uredba 347/2013/EU v Prilogi VI(4). 
 
Terminski plan (časovni načrt), ki ga na začetku priprave DPN skupaj pripravita koordinator priprave 
DPN in investitor, šteje kot podroben časovni razpored procesa dovoljevanja iz člena 10(4)(b) Uredbe 
347/2013/EU. Ta mora vsebovati podatke, ki jih zahteva Uredba 347/2013/EU v Prilogi VI(2). 
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Kot podrobna predstavitev zasnove projekta iz člena 10(1)(a) Uredbe 347/2013/EU, šteje predlog 
najustreznejše variante ali rešitve, pripravljen v skladu z določbami ZUPUDPP in Pravilnika o DPN, 
eventualno dopolnjen na podlagi stališč do pripomb z javne razgrnitve, ki jo investitor pošlje 
koordinatorju priprave DPN za pridobitev mnenj.  
 
Kot opredelitev obsega gradiv in podrobnosti informacij za vlogo v skladu s členom 10(4)(a) Uredbe 
347/2013/EU šteje najprej Sklep o pripravi DPN, ki ga sprejme vlada V tem sklepu se med drugim 
določijo: obveznosti pobudnika, koordinatorja in investitorja v zvezi s pripravo DPN in njegovim 
financiranjem, obveznosti NUP v zvezi s pridobivanjem podatkov in strokovnih podlag, potrebnih za 
načrtovanje prostorskih ureditev, ter s tem povezane roke in financiranje, seznam strokovnih podlag 
glede na fazo, v kateri se le-te pripravijo in način pridobitve strokovnih rešitev. V skladu s tem se za 
vsak DPN določijo npr. tudi faze, obseg in nosilec izvedbe predhodnih arheoloških raziskav v skladu z 
ZVKD-1 ter vse zahtevane strokovne podlage, kot npr. analiza posegov na kmetijska zemljišča v 
skladu z ZKZ ipd.  
 
Kot naslednja opredelitev obsega gradiv in podrobnosti informacij za vlogo v skladu s členom 10(4)(a) 
Uredbe 347/2013/EU štejejo 1. mnenja in pogoji za podrobnejše načrtovanje, ki jih NUP dajo v skladu 
s 26. in 27. členom ZUPUDPP ter sklep, ki ga v postopku ugotavljanja, ali je za nameravani poseg v 
okolje treba izvesti PVO in pridobiti OVS in v zvezi z določitvijo vsebin za poročilo o vplivih na okolje v 
skladu z 51.b členom ZVO-1 izda MKO ARSO. 
 
Potrditev predloga najustreznejše variante ali rešitve na vladi šteje za pisni sprejem obvestila o 
nameravanem projektu s strani pristojnega organa v skladu s členom 10(1)(a) Uredbe 347/2013/EU. 
 
Shema priprave DPN do potrditve predloga najustreznejše variante ali rešitve je razvidna v Prilogi 4. 
 
 
Postopek priprave DPN brez postopka PVO: 
 
Če se v skladu s tretjim odstavkom 3. člena ZUPUDPP ali v skladu z 62. členom ZUPUDPP 
(prehodne določbe) za projekt pripravi DPN brez postopka PVO, se postopek priprave DPN izvede v 
skladu z 39. členom ZUPUDPP. V tem primeru se za pisni sprejem obvestila o nameravanem projektu 
s strani pristojnega organa v skladu s členom 10(1)(a) Uredbe 347/2013/EU šteje sprejem uredbe o 
DPN na vladi. MKO ARSO pa v skladu z 51.a oz. 51.b členom ZVO-1 ugotovi, ali je treba izvesti PVO 
in pridobiti OVS po sprejemu uredbe o DPN. Ne glede na to je smiselno, da se PGD pripravlja in 
postopek PVO izvede vzporedno s pripravo DPN. 
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6.2. Faza postopka pred oddajo vloge (angl. Pre-application Procedure/Phase) 
 
 
6.2.1 Začetek postopka pred oddajo vloge v skladu z Uredbo 347/2013/EU 
 
V skladu s členom 10(1)(a) Uredbe 347/2013/EU postopek pred oddajo vloge (angl. Pre-application 
Procedure) obsega obdobje od začetka procesa dovoljevanja do takrat, ko pristojni organ predloženo 
vlogo sprejme. Traja predvidoma dve leti. 
 
Faza postopka pred oddajo vloge se začne, ko pristojni organ (angl. Competent Authority) pisno potrdi 
sprejem obvestila o projektu, ki ga skupaj s podrobno predstavitvijo zasnove projekta predloži 
predlagatelj projekta (angl. Project Promoter). ( pojasnila izenačitve izrazov v tč. 6.1.2) 
 
 
6.2.2 Koraki v postopku pred oddajo vloge v skladu z Uredbo 347/2013/EU 
 
Koraki postopka pred oddajo vloge (angl. Pre-application Procedure) v skladu z Uredbo 347/2013/EU 
so naslednji: 
‒ Ko pristojni organ potrdi sprejem obvestila (= začetek procesa dovoljevanja  tč. 6.2.1.), v tesnem 

sodelovanju z drugimi zadevnimi organi in po potrebi na podlagi predloga predlagatelja projekta 
opredeli, kaj mora gradivo obsegati in kako podrobne morajo biti informacije, ki jih kot del vloge 
predloži predlagatelj projekta za pridobitev celostne odločitve; (člen 10(4)(a)); 

‒ Pristojni organ v tesnem sodelovanju s predlagateljem projekta in drugimi zadevnimi organi izdela 
podroben časovni razpored procesa dovoljevanja. V primeru čezmejnih projektov pristojni organi 
zadevnih držav članic pripravijo skupni časovni razpored, ki ga skušajo uskladiti s svojimi 
razporedi; (člen 10(4)(b)); 

‒ Predlagatelj projekta v okvirnem roku treh mesecev po začetku procesa dovoljevanja pripravi 
koncept za sodelovanje javnosti in ga predloži pristojnemu organu; pristojni organ zahteva 
spremembe ali odobri koncept sodelovanja javnosti najpozneje v treh mesecih; pri tem upošteva 
vse oblike javnega sodelovanja in posvetovanja, ki je potekalo pred postopkom izdaje dovoljenja; 
če namerava predlagatelj projekta znatno spremeniti odobreni koncept, o tem obvesti pristojni 
organ. V tem primeru lahko pristojni organ zahteva spremembe (člen 9(3)); 

‒ Predlagatelj projekta zagotovi popolnost in zadostno kakovost vloge ter med postopkom pred 
oddajo vloge čim prej zaprosi za mnenje pristojnega organa (k osnutku te vloge). Za namene 
upoštevanja rokov in skladnosti s podrobnim časovnim razporedom iz odstavka 4(b) predlagatelj 
projekta v celoti sodeluje s pristojnim organom. (člen 10(5)); 

‒ Pristojni organ najpozneje en mesec po prejemu osnutka vloge po potrebi, tudi v imenu drugih 
zadevnih organov, zaprosi predlagatelja projekta za manjkajoče informacije, te pa lahko zadevajo 
le teme, opredeljene v obsegu gradiv. (člen 10(4)(c)); 

‒ Pred predložitvijo zaključene in popolne vloge pri pristojnem organu predlagatelj projekta (ali, če 
tako določa nacionalno pravo, pristojni organ – oz. oba skupaj…) izvede vsaj eno posvetovanje z 
javnostjo (o projektu, v zgodnji fazi, kar pomaga pri določanju najprimernejše lokacije ali trase in 
zadevnih vprašanj, ki jih je treba obravnavati v vlogi); (člen 9(4)); 

‒ V primeru čezmejnih projektov, ki se izvajajo v dveh ali več državah članicah, se posvetovanja z 
javnostjo iz odstavka 4 v vsaki zadevni državi članici organizirajo najpozneje dva meseca od 
datuma začetka prvega posvetovanja z javnostjo. (člen 9(5)); - čezmejni projekti so razvidni v 
Prilogi 1; 

‒ Predlagatelj projekta pripravi poročilo, v katerem povzame dejavnosti v zvezi s sodelovanjem 
javnosti pred oddajo vloge, tudi dejavnosti pred začetkom procesa dovoljevanja. Predlagatelj 
projekta poročilo skupaj z vlogo predloži pristojnemu organu. Ta rezultate ustrezno upošteva pri 
sprejemanju celovite odločitve. (člen 9(4)); 

‒ Pristojni organ sprejme vlogo v pisni obliki v pregled/obravnavo najpozneje tri mesece po 
posredovanju manjkajočih informacij. Dodatne informacije se lahko zahtevajo samo, če to 
narekujejo nove okoliščine. (člen 10(4)(c)); 

 
Shema korakov v postopku pred oddajo vloge v skladu z Uredbo 347/2013/EU se nahaja v Prilogi 3. 
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6.2.3 Postopek pred oddajo vloge v skladu z Uredbo 347/2013/EU in nacionalnimi 
predpisi 

 
V skladu z nacionalnimi predpisi in upoštevajoč zahteve Uredbe 347/2013/EU je treba v fazi postopka 
pred oddajo vloge (angl. Pre-application Procedure) izvesti naslednje aktivnosti, izdelati naslednjo 
dokumentacijo in pridobiti naslednje odločitve in mnenja (akte): 
 

Št. Nosilec: Aktivnost/dokumentacija/akt: Rok: Opomba: Pravna podlaga: 
(1)  vlada Odločitev o predlogu 

najustreznejše variante/rešitve 
/  tabelo v fazi 

načrtovanja variant (19) 
29. člen ZUPUDPP, 
člen 10(1)(a) Uredbe 
347/2013/EU Sklep o potrditvi predloga 

najustreznejše variante/rešitve 
(= pisni sprejem obvestila o 
nameravanem projektu) 

(2)  MKO Ugotavljanje potrebnosti 
izvedbe postopka presoje 
čezmejnih vplivov DPN 
(posega) na okolje in posredo-
vanje notifikacije državi članici 

30 dni Dogovorni rok 59. člen ZVO-1 

(3)  MKO, 
država 
članica, 
koordinator 

Dogovor o roku, v katerem bo 
država članica posredovala 
mnenja in pripombe ali o drugih 
oblikah posvetovanja o 
zmanjšanju ali odpravi možnih 
čezmejnih vplivov na okolje  

/ Dogovorni rok… 59. člen ZVO-1 

(4)  investitor Izdelava oz. dopolnitev 
procesnega načrta za 
sodelovanje javnosti v postopku 
priprave DPN oz. procesu 
dovoljevanja (= koncept za 
sodelovanje javnosti) 

3 
meseci 

Rok teče od potrditve 
sprejema obvestila o 
nameravanem projektu 
(1); v primeru 
čezmejnega projekta je 
treba roke javne 
razgrnitve uskladiti s 
sosednjo državo 

člen 9(3) in (5) 
Uredbe 347/2013/EU 

(5)  koordinator Potrditev procesnega načrta za 
sodelovanje javnosti v 
postopku priprave DPN oz. 
procesu dovoljevanja 

3 
meseci 

Rok teče od prejema 
procesnega načrta (4) 

člen 9(3) in (5) 
Uredbe 347/2013/EU 

(6)  koordinator, 
investitor, 
država 
članica, 
MKO  

Priprava oz. aktualizacija 
časovnega načrta (razporeda) 
priprave DPN oz. procesu 
dovoljevanja, uskladitev z 
državo članico (= podroben 
skupen časovni razpored 
procesa dovoljevanja) 

/ Aktivnost poteka 
sočasno, kot (2); v 
primeru čezmejnega 
projekta je treba roke 
javne razgrnitve uskladiti 
s sosednjo državo 

člen 10(4)(b) Uredbe 
347/2013/EU 

(7)  investitor Priprava strokovnih podlag 
(najmanj IDP, lahko tudi PGD), 
osnutka DPN in poročila o 
vplivih na okolje 

/  30. in 31. člen 
ZUPUDPP 

(8)  MK ali 
investitor 

Izvedba predhodnih 
arheoloških raziskav 

/ Po metodah od 5 do 7 oz. 
od 8 do13 na območju 
registriranih arheoloških 
najdišč 

ZVKD-1 

(9)  MKO ARSO Priprava osnutka OVS 30 dni Rok teče od prejema 
popolne vloge, ki jo poda 
investitor 

32. člen ZUPUDPP 

Osnutek OVS 

(10)  koordinator, 
pobudnik in 
investitor 

Seznanitev javnosti z osnutkom 
DPN, poročilom o vplivih na 
okolje in osnutkom OVS, 
pridobitev predlogov javnosti 

min.  
30 dni 

Rok začne teči 7 dni po 
objavi javnega 
naznanila; 

33. člen ZUPUDPP, 
člen 9(4) Uredbe 
347/2013/EU 
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Št. Nosilec: Aktivnost/dokumentacija/akt: Rok: Opomba: Pravna podlaga: 
(11)  država 

članica 
Seznanitev javnosti z osnutkom 
DPN in poročilom o vplivih na 
okolje, pridobitev predlogov 
javnosti 

min.  
30 dni 

Sočasno, kot seznanitev 
v Republiki Sloveniji 

59. člen ZVO-1 

(12)  občine Priprava 2. mnenj in projektnih 
pogojev za izdelavo PGD 

30 dni Rok teče sočasno z 
javno razgrnitvijo; Vlogo 
poda koordinator 

34. člen ZUPUDPP 

2. mnenja in projektni pogoji 
občin 

(13)  koordinator, 
pobudnik, 
investitor 

Zavzetje stališč do pripomb, 
danih v Republiki Sloveniji in 
državi članici 

60 dni Rok teče od zaključka 
javne razgrnitve; 

33. in 34. člen 
ZUPUDPP 

(14)  investitor Priprava predloga DPN 
(= zagotovitev popolnega in 
zadostno kakovostnega 
osnutka vloge) 

/  35. člen ZUPUDPP, 
člen 10(5) Uredbe 
347/2013/EU 

(15)  investitor Priprava IZ / Če gre za projekt, ki ima 
pomembne finančne 
posledice na proračun ali 
zahteva državna poroštva 
in če so se rešitve od 
izdelave študije 
variant/PIZ bistveno 
spremenile 

35. člen ZUPUDPP, 
25.d člen UEM 

(16)  investitor Priprava PGD skladno z DPN v 
pripravi 
(= zagotovitev popolnega in 
zadostno kakovostnega 
osnutka vloge) 

/  14., 35., 48., 49. člen 
ZGO-1, člen 10(5) 
Uredbe 347/2013/EU  

(17)  investitor Sporazumno pridobivanje 
pravice graditi (lastninska oz. 
služnostna pravica) 

/  30. člen ZUPUDPP, 
56. člen ZGO-1 

Dokazilo o pravici graditi 
(18)  NUP Priprava 2. mnenj (in projektnih 

pogojev) 
30 dni Rok teče od prejema 

vloge, ki jo poda 
koordinator 

36. člen ZUPUDPP, 
člen 10(4)(c) Uredbe 
347/2013/EU 2. mnenja (in projektni pogoji) 

NUP (= zahteva za manjkajoče 
informacije) 

(19)  varstveni 
NUP 

Ugotavljanje sprejemljivosti (v 
predlogu DPN) nameravanega 
posega  na okolje 

30 dni Rok teče sočasno s 
pridobivanjem 2. mnenj 
NUP (18) 

36. člen ZUPUDPP v 
zvezi z ZVO-1  

2. mnenja in projektni pogoji 
NUP 

(20)  ARSO Odločanje o sprejemljivosti 
nameravanega posega na okolje 

30 dni Rok teče od prejema 
vseh mnenj varstvenih 
NUP (19) 

36. člen ZUPUDPP 

Odločba o OVS 
(21)  investitor Pridobitev projektnih soglasij in 

zahteve za dopolnitve  
(= zahteva za manjkajoče 
informacije) 

30 dni Rok teče od prejema 
vloge, ki jo poda 
investitor 

49.b, 49.c, 50.a člen 
ZGO-1, člen 10(4)(c) 
Uredbe 347/2013/EU 

(22)  pobudnik Potrditev IZ / Če gre za projekt, ki ima 
pomembne finančne 
posledice na proračun ali 
zahteva državna 
poroštva in je bilo treba 
izdelati IZ (15) 

25.d člen UEM 

Sklep o potrditvi IZ 

(23)  koordinator Priprava vladnega gradiva in 
medresorska uskladitev 

14 dni Rok velja za 
medresorsko uskladitev 
in teče od takrat, ko 

Poslovnik Vlade RS 
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Št. Nosilec: Aktivnost/dokumentacija/akt: Rok: Opomba: Pravna podlaga: 
resorji prejmejo vloge 

(24)  vlada Sprejem uredbe o DPN /  37. člen ZUPUDPP 
Uredba o DPN 

(25)  koordinator 
ali pobudnik 

Priprava vladnega gradiva za 
prenehanje veljavnosti ZUKR in 
medresorska uskladitev 

14 dni Če je bila sprejeta ured-
ba o ZUKR; Rok velja za 
medresorsko uskladitev 
in teče od takrat, ko 
resorji prejmejo vloge 

Poslovnik Vlade RS 

(26)  vlada Sprejem uredbe o prenehanju 
veljavnosti ZUKR 

/ Če je bila sprejeta ured-
ba o ZUKR  tabela v 
fazi načrtovanja variant 
(3) 

81. člen ZUreP-1 

Uredba o prenehanju 
veljavnosti uredbe o ZUKR 

 
 
Predlagatelji projektov in vsi pristojni organi pri odločanju v procesu dovoljevanja obravnavajo 
projekte skupnega interesa prednostno ter zagotovijo takim zadevam najhitrejšo v skladu s 
predpisi možno obravnavo. Če pristojni organ ne pričakuje, da bo posamično odločitev sprejel 
v roku, mora o tem nemudoma obvestiti nacionalni pristojni organ in utemeljiti zamudo. 
Nacionalni pristojni organ ponovno postavi rok za izdajo posamezne odločitve. (člen 7 Uredbe 
347/2013/EU) 
 
Državni nosilci urejanja prostora morajo v postopku priprave DPN aktivno sodelovati v vseh 
fazah postopka. Na predlog koordinatorja morajo pripraviti stališča in predloge glede možnih 
rešitev načrtovanih ureditev s svojega delovnega področja. Državni nosilci urejanja prostora 
so skupaj s pobudnikom, koordinatorjem in investitorjem soodgovorni za pripravo DPN. (13. 
člen ZUPUDPP) 
 
Prostorska konferenca je stalna delovna skupina koordinatorja in državnih nosilcev urejanja prostora, 
ki z rednim medsebojnim usklajevanjem in dogovarjanjem določajo aktivnosti, potrebne za učinkovito 
pripravo DPN ter usklajujejo različne javne interese, vezane na postopek njihove priprave. Prostorska 
konferenca obravnava vsak DPN po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora, lahko pa tudi v 
drugih primerih, če koordinator oceni, da je to potrebno. Če vladi v potrditev ni mogoče predlagati 
usklajenega predloga najustreznejše variante ali rešitve (oz. usklajenega predloga DPN), lahko 
koordinator skliče sejo prostorske konference z namenom soočenja različnih javnih interesov in 
njihove uskladitve. Člani prostorske konference si morajo prizadevati za takšne rešitve in pogoje, ki ob 
upoštevanju temeljnih načel prostorskega načrtovanja in zagotavljanju in varovanju javnih interesov, ki 
jih zastopajo, omogočajo načrtovanje in izvedbo predvidenih prostorskih ureditev. (15., 16. in 28. člen 
ZUPUDPP) 
 
Investitor lahko začne s sporazumnim pridobivanjem nepremičnin (nakup, služnost) že v območju 
potrjene variante ali rešitve (30. člen ZUPUDPP). Ne glede na to je smiselno, da s tem začne takoj, ko 
so rešitve dovolj zagotovo znane oz. končne. 
 
Če občine drugega mnenja ali projektnih pogojev oziroma pripomb in predlogov v času seznanitve 
javnosti ne podajo, se šteje, da jih nimajo. V nadaljevanju postopka ni treba upoštevati mnenj ali 
projektnih pogojev, izdanih po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve določajo področni predpisi. (34. člen ZUPUDPP) 
 
Če nosilec urejanja prostora ugotovi, da ne bo mogel izdati pozitivnega drugega mnenja, mora o 
bistvenih razlogih za to v 21 dneh od prejema vloge obvestiti koordinatorja. Če državni nosilci urejanja 
prostora v roku 30 dne mnenja oziroma projektih pogojev ne dajo, se šteje, da na predlog DPN nimajo 
pripomb oziroma, da projektih pogojev nimajo. V nadaljevanju postopka ni treba upoštevati mnenj in 
projektih pogojev, izdanih po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve določajo področni predpisi. (36. člen ZUPUDPP) 
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Dodatna priporočila: 
 
Nosilci režimov naj v pripravo novih ali sprememb veljavnih režimov na območju, kjer se pripravlja 
projekt skupnega interesa, vključujejo koordinatorja priprave DPN, pobudnika oz. investitorja tega 
projekta.  
 
Organ odločanja v postopku PVO naj se udeležujejo javnih obravnav v sklopu seznanitev javnosti z 
osnutkom DPN, poročilom o vplivih na okolje in osnutkom OVS. 
 
V zvezi s presojo čezmejnih vplivov DPN (posega) na okolje ne ZVO-1 ne Espoo konvencija oz. 
CPVO protokol niti Uredba 347/2013/EU ne določajo, kdaj na bi država, ki načrtuje projekt, poslala 
čezmejno obvestilo (notifikacijo) in kdaj naj bi se opravilo posvetovanje v sosednji državi. Espoo 
konvencija preprosto zahteva, da država čim prej pred sprejetjem načrta ali programa o tem obvesti 
prizadeto pogodbenico. Zato pa priročnik za uporabo Espoo konvencije priporoča, da se v naprej oz. 
čim bolj na začetku procesa:  
‒ dogovorijo vloge organa pristojnega za proces dovoljevanja in kontaktne točke za čezmejne 

presoje (v zvezi s posameznim projektom ali na splošno), 
‒ s sosednjo državo dogovorijo aktivnosti v zvezi z zahtevami Espoo konvencije, npr. časovni načrt 

sodelovanja, obveznosti v zvezi s prevodi, delitev stroškov itd. (za posamezne projekte ali na 
splošno), 

V naprej določena pravila ravnanja, obveznosti in razpored aktivnosti lahko bistveno vplivajo na 
dolžino procesa, saj lahko preprečijo nejasnosti in zastoje, vsem vključenim pa omogočijo ustrezno in 
pravočasno pripravo aktivnosti, dokumentacije in odločanje v rokih. 
 
 
Pojasnila izenačitve izrazov iz Uredbe 347/2013/EZ z izrazi v skladu z nacionalnimi predpisi: 
 
Potrditev predloga najustreznejše variante ali rešitve se šteje za pisni sprejem obvestila o 
nameravanem projektu s strani pristojnega organa v skladu s členom 10(1)(a) Uredbe 347/2013/EU. 
 
Kot koncept za sodelovanje javnosti iz člena 9(3) Uredbe 347/2013/EU, šteje procesni načrt za 
sodelovanje javnosti v postopku priprave DPN. Če se koncept pripravi že v fazi odločanja o pripravi 
DPN, se v fazi pred oddajo vloge preveri in po potrebi dopolni. Koncept za sodelovanje javnosti mora 
vsebovati podatke, ki jih zahteva Uredba 347/2013/EU v Prilogi VI(4). 
 
Kot podroben skupen časovni razpored procesa dovoljevanja iz člena 10(4)(b) Uredbe 347/2013/EU 
šteje časovni načrt (terminski plan), ki ga koordinator pripravi skupaj z investitorjem, praviloma še pred 
sprejemom Sklepa o pripravi DPN. V tej fazi je treba časovnico aktualizirati in vanjo vključiti tudi roke v 
zvezi s postopkom presoje čezmejnih vplivov DPN na okolje, dogovorjene z državo članico. Časovni 
razpored procesa dovoljevanja oz. časovni načrt (terminski plan) mora vsebovati podatke, ki jih 
zahteva Uredba 347/2013/EU v Prilogi VI(2). 
 
Zahteve v skladu s členom 10(5) Uredbe 347/2013/EU o zagotovitvi popolnega in zadostno 
kakovostnega osnutka vloge se nanaša na popolno in kakovostno dokumentacijo, ki jo je investitor 
dolžan zagotoviti v skladu z določbami ZUPUDPP, ZGO-1 in ZVO-1 ter njihovimi podzakonskimi 
predpisi. 
 
Zahteva za manjkajoče informacije iz člena 10(4)(c) Uredbe 347/2013/EU se lahko da v postopku 
izdaje mnenja k predlogu DPN v skladu s 36. členom ZUPUDPP oz. izdaje projektnega soglasja v 
skladu z 49.b, 49.c in 50.a členom ZGO-1. Če je dokumentacija ustrezna, pristojni organi izdajo 
mnenja oz. soglasja. Če mnenja oz. soglasja ni mogoče izdati, mora investitor zagotoviti manjkajoče 
informacije, pristojni organ pa odločiti o mnenju oz. soglasju najkasneje v 30 dneh po zagotovitvi teh 
informacij. Dodatne informacije v zvezi z dokumentacijo lahko organ v skladu s členom 10(4)(c) 
Uredbe 347/2013/EU zahteva le, če to narekujejo nove okoliščine. 
 
Shema postopka pred oddajo vloge v skladu z Uredbo 347/2013/EU in nacionalnimi predpisi se 
nahaja v Prilogi 4. 
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Postopek priprave DPN brez postopka PVO: 
 
Če se v skladu s tretjim odstavkom 3. člena ZUPUDPP ali v skladu z 62. členom ZUPUDPP 
(prehodne določbe) za projekt pripravi DPN brez postopka PVO, se postopek priprave DPN izvede v 
skladu z 39. členom ZUPUDPP. V teh primerih MKO ARSO v skladu z 51.a oz. 51.b členom ZVO-1 
ugotovi, ali je treba izvesti PVO in pridobiti OVS po sprejemu uredbe o DPN. Tudi v tem primeru je 
smiselno, da se projektna dokumentacija - PGD pripravlja in postopek PVO izvede vzporedno s 
pripravo DPN. 
 
V primeru, da se za projekt pripravlja DPN brez postopka PVO, se: 
‒ za pisni sprejem obvestila o nameravanem projektu s strani pristojnega organa v skladu s členom 

10(1)(a) Uredbe 347/2013/EU šteje sprejem uredbe o DPN na vladi v skladu z 39. členom 
ZUPUDPP; 

‒ kot koncept za sodelovanje javnosti iz člena 9(3) Uredbe 347/2013/EU, šteje procesni načrt za 
sodelovanje javnosti iz postopka priprave DPN, ki se v fazi pred oddajo vloge preveri in po potrebi 
dopolni; Ta mora vsebovati podatke, ki jih zahteva Uredba 347/2013/EU v Prilogi VI(4); 

‒ kot podroben skupen časovni razpored procesa dovoljevanja iz člena 10(4)(b) Uredbe 
347/2013/EU šteje časovni načrt (terminski plan), ki ga je koordinator pripravil skupaj z 
investitorjem, v postopku priprave DPN; v tej fazi se časovnica aktualizira in vanjo vključijo tudi 
roki v zvezi s postopkom presoje čezmejnih vplivov posega na okolje, dogovorjene z državo 
članico; skupen časovni razpored procesa dovoljevanja oz. časovni načrt (terminski plan) mora 
vsebovati podatke, ki jih zahteva Uredba 347/2013/EU v Prilogi VI(2); 

‒ zahteve v skladu s členom 10(5) Uredbe 347/2013/EU o zagotovitvi popolnega in zadostno 
kakovostnega osnutka vloge nanašajo na popolno in kakovostno dokumentacijo, ki jo je investitor 
dolžan zagotoviti v skladu z določbami ZGO-1 in ZVO-1 ter njihovimi podzakonskimi predpisi. 

‒ zahteve za manjkajoče informacije iz člena 10(4)(c) Uredbe 347/2013/EU se lahko da v postopku 
izdaje projektnega soglasja v skladu z 49.b, 49.c in 50.a členom ZGO-1. Če je dokumentacija 
ustrezna, pristojni organi izdajo soglasja. Če soglasja ni mogoče izdati, mora investitor zagotoviti 
manjkajoče informacije, pristojni organ pa odločiti o soglasju najkasneje v 30 dneh po zagotovitvi 
teh informacij. Dodatne informacije v zvezi z dokumentacijo lahko organ v skladu s členom 
10(4)(c) Uredbe 347/2013/EU zahteva le, če to narekujejo nove okoliščine. 
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6.3. Faza postopka dovoljevanja (angl. Statutory Permit Granting 
Procedure/Phase) 

 
6.3.1 Predpisani postopek dovoljevanja v skladu z Uredbo 347/2013/EU 
 
V skladu s členom 10(1)(b) Uredbe 347/2013/EU predpisani postopek dovoljevanja (angl. Statutory 
Permit Granting Procedure) obsega obdobje od datuma sprejema vloge do sprejema celovite 
odločitve. Traja lahko največ leto in šest mesecev. 
 
V skladu s členom 2(2) Uredbe 347/2013/EU celovita odločitev (angl. Comprehensive Decision) 
pomeni odločitev ali niz odločitev organa ali organov države članice, razen odločitev sodišč, na 
podlagi katerih se v zvezi s projektom predlagatelju projekta dovoli gradnja energetske infrastrukture, 
brez poseganja v morebitno odločitev v upravnem pritožbenem postopku. 
 
Celovita odločitev se izda tako, da se uporabi ena od naslednjih shem: 
‒ integrirana shema: nacionalni pristojni organ izda celovito odločitev in ta je edina pravno 

zavezujoča odločitev, izdana na podlagi predpisanega postopka dovoljevanja (= 2. faza procesa 
dovoljevanja). Kadar projekt zadeva druge organe, lahko ti v skladu z nacionalno zakonodajo v 
postopku predložijo svoje mnenje, ki ga pristojni organ upošteva; 

‒ koordinirana shema: celovita odločitev vključuje več posameznih pravno zavezujočih odločitev, ki 
jih izda več zadevnih organov, koordinira pa jih nacionalni pristojni organ. Ta lahko ustanovi 
delovno skupino, v kateri so zastopani vsi zadevni organi in ki naj bi oblikovala razpored 
dovoljevanja v skladu s členom 10(4)(b) ter spremljala in koordinirala njegovo izvajanje. 
Nacionalni pristojni organ se po potrebi v skladu z nacionalnim pravom posvetuje z drugimi 
zadevnimi organi in brez poseganja v roke, določene v skladu s členom 10, za vsak primer 
posebej določi razumen rok, v katerem se izdajo posamezne odločitve. Nacionalni pristojni organ 
lahko sprejme posamezno odločitev v imenu drugega zadevnega nacionalnega organa, če ta 
odločitve ne sprejme v roku in če zamude ni mogoče ustrezno upravičiti; ali pa – če tako določa 
nacionalno pravo in če je to skladno s pravom Unije – lahko pristojni organ šteje, da je drug 
zadevni nacionalni organ odobril ali zavrnil projekt, če odločitve ni posredoval v roku. Kadar 
nacionalno pravo to omogoča, ima nacionalni pristojni organ pravico, da ne upošteva posamezne 
odločitve drugega zadevnega nacionalnega organa, če meni, da odločitev ni zadostno utemeljena 
v smislu ustreznih dokazil, ki jih predloži zadevni nacionalni organ; pri tem pristojni organ zagotovi, 
da se upoštevajo ustrezne zahteve iz prava Unije in mednarodnega prava, pri čemer svojo 
odločitev ustrezno utemelji; 

‒ sodelovalna shema: celovito odločitev koordinira nacionalni pristojni organ. Ta se po potrebi v 
skladu z nacionalnim pravom posvetuje z drugimi zadevnimi organi in brez poseganja v roke, 
določene v skladu s členom 10, za vsak primer posebej določi razumen rok, v katerem se izdajo 
posamezne odločitve. Poleg tega spremlja, ali vsi zadevni organi spoštujejo roke. 

Če se ne pričakuje, da bo posamična odločitev zadevnega organa sprejeta v roku, ta organ o tem 
nemudoma obvesti nacionalni pristojni organ in utemelji zamudo. Nacionalni pristojni organ zatem 
ponovno postavi rok za izdajo posamezne odločitve, pri čemer še vedno upošteva splošne roke, 
postavljene v skladu s členom 10. 
 
Prikaz korakov v predpisanem postopku dovoljevanja v skladu z Uredbo 347/2013/EU se nahaja v 
Prilogi 3. 
 
 
6.3.2 Predpisani postopek dovoljevanja v skladu z Uredbo 347/2013/EU in 

nacionalnimi predpisi 
 
V skladu z nacionalnimi predpisi in upoštevajoč zahteve Uredbe 347/2013/EU je treba v fazi 
predpisanega postopka (angl. Statutory Permit Granting Procedure) izvesti naslednje aktivnosti, 
izdelati naslednjo dokumentacijo in pridobiti naslednje odločitve in mnenja (akte): 
 

Št. Nosilec: Aktivnost/dokumentacija/akt: Rok: Opomba: Pravna podlaga: 
(1)  investitor Izvedba predhodnih 

arheoloških raziskav (= zago-
tovitev manjkajočih informacij) 

/ Po metodah od 8 do13 na 
vseh arheoloških 
območjih, ki po teh 

ZVKD-1 
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Št. Nosilec: Aktivnost/dokumentacija/akt: Rok: Opomba: Pravna podlaga: 
metodah še niso bila 
raziskana, pa je ta ukrep 
nujen za varstvo 
arheoloških ostalin 

(2)  investitor Zaključek PGD in pridobitev 
(manjkajočih) soglasij (= zago-
tovitev manjkajočih informacij) 

/  člen 10(4)(c) Uredbe 
347/2013/EU 

(3)  investitor Zaključek pridobitve dokazil o 
pravici graditi (lastninska oz. 
služnostna pravica) 

/  93. oz. 110. člen 
ZUreP-1,  
56. člen ZGO-1,  
54. člen ZUPUDPP,  
člen 10(4)(c) Uredbe 
347/2013/EU 

Dokazilo o pravici graditi 
(= zagotovitev manjkajočih 
informacij) 

(4)  upravni 
organ za 
izdajo 
gradbenega 
dovoljenja 
(MzIP DzP) 

Sprejem vloge v obravnavo 3 
meseci 

Rok teče od prejema 
popolne vloge za 
pridobitev gradbenega 
dovoljenja (manjkajoče 
informacije: (1), (2) in (3) 

54. člen ZGO-1,  
člen 10(4)(c) Uredbe 
347/2013/EU 

Potrditev prejema vloge  
(= pisni sprejem vloge) 

(5)  ARSO Ugotavljanje skladnosti PGD s 
projektnimi pogoji iz OVS 

15 dni Rok teče od prejema 
vloge s strani MzIP DzP 

62. člen ZVO-1 

Sklep o potrditvi skladnosti 
PGD z OVS 

(6)  MzIP DzP Obravnava vloge, seznanitev 
strank, odločanje o dovolitvi 
gradnje, vročitev 

30 dni Rok teče od prejema 
vloge s strani 
investitorja; v ta rok se 
ne šteje rok za 
ugotavljanje skladnosti 
PGD z OVS (5) 

62., 63., 66.–71. člen 
ZGO-1,  
62. člen ZVO-1,  
člen 10(1)(b) Uredbe 
347/2013/EU 

Odločba o gradbenem 
dovoljenju (= celovita odločitev) 

 
 
Predlagatelji projektov in vsi pristojni organi pri odločanju v procesu dovoljevanja obravnavajo 
projekte skupnega interesa prednostno ter zagotovijo takim zadevam najhitrejšo v skladu s 
predpisi možno obravnavo. Če pristojni organ ne pričakuje, da bo posamično odločitev sprejel 
v roku, mora o tem nemudoma obvestiti nacionalni pristojni organ in utemeljiti zamudo. 
Nacionalni pristojni organ ponovno postavi rok za izdajo posamezne odločitve. (člen 7 Uredbe 
347/2013/EU) 
 
Investitor lahko začne s sporazumnim pridobivanjem nepremičnin (nakup, služnost) načeloma že v 
območju potrjene variante ali rešitve. (30. člen ZUPUDPP) Z dnem uveljavitve uredbe o DPN pa lahko 
investitor prične tudi s prisilnim pridobivanjem nepremičnin (razlastitev) oz. s prisilno omejitvijo 
lastninske pravice (služnost v javno korist) na območju DPN. (93. in 110. člen ZUreP-1) 
 
Če je vloga (za projektne pogoje, soglasje …) nepopolna ali nerazumljiva, je samo zaradi tega ni 
dovoljeno zavreči. Organ, mora v roku petih delovnih dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo, in 
določiti vložniku rok, v katerem jo mora popraviti. Zahtevo v obliki dopisa za odpravo pomanjkljivosti 
se pošlje ali izroči vložniku, če je podal vlogo neposredno pri organu. (67. člen ZUP) 
 
Če soglasodajalec že na podlagi zahteve za izdajo projektnih pogojev ugotovi, da je poseg sprejemljiv 
in da projektni pogoji niso potrebni, se zahteva za izdajo projektnih pogojev šteje kot zahteva za izdajo 
soglasja in se izda soglasje. Če pristojni soglasodajalec projektnih pogojev ne izda v predpisanem 
roku, se šteje, da je soglasje dano. (50. člen ZGO-1) 
 
Če pristojni soglasodajalec ne odloči v predpisanem roku, se šteje, da je soglasje dano. Te določbe se 
smiselno uporabljajo tudi za izdajo soglasja za priključitev. (50.a člen ZGO-1) 
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Pojasnilo: 
 
V skladu s prvim odstavkom 83. člena ZPNačrt se komunalni prispevek ne plača za gradnjo 
gospodarske javne infrastrukture. 
 
V skladu s 6. alinejo devetega odstavka 3.g člena ZKZ se odškodnina za spremembo namembnosti 
kmetijskega zemljišča ne odmeri za gradnjo gradbenih inženirskih objektov, ki so po prepisih o uvedbi 
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v 
skupino cevovodov, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov. 
 
 
Pojasnila izenačitve izrazov iz Uredbe 347/2013/EZ z izrazi v skladu z nacionalnimi predpisi: 
 
Zahteva za manjkajoče informacije iz člena 10(4)(c) Uredbe 347/2013/EU se lahko da v postopku 
izdaje mnenja k predlogu DPN v skladu s 36. členom ZUPUDPP oz. izdaje projektnega soglasja v 
skladu z 49.b, 49.c in 50.a členom ZGO-1. 
 
Kot zagotovitev manjkajočih informacij v skladu s členom 10(4)(c) Uredbe 347/2013/EU šteje 
zaključek priprave projektne dokumentacije, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobitev 
vseh potrebnih soglasij (na podlagi manjkajočih informacij) ter dokazil o pravici graditi v skladu z 
nacionalnimi predpisi. 
 
Kot pisni sprejem vloge v pregled oz. obravnavo v skladu s členom 10(4)(c) Uredbe 347/2013/EU 
šteje potrditev prejema vloge pri pristojnem organu za izdajo gradbenega dovoljenja (na MzIP). 
 
Celovita odločitev v skladu s členom 10(1)(b) Uredbe 347/2013/EU predstavlja dokončno gradbeno 
dovoljenje v skladu s 3. členom ZGO-1, pred izdajo katerega je treba, če gre za tak objekt, pridobiti 
tudi OVS v skladu z ZUPUDPP oz. ZVO-1. 
 
Shema predpisanega postopka dovoljevanja v skladu z Uredbo 347/2013/EU in nacionalnimi predpisi 
se nahaja v Prilogi 4. 
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7. DOKUMENTACIJA 
 
V skladu z Uredbo 347/2013/EU priročnik vsebuje informacije o obsegu, strukturi in ravni podrobnosti 
dokumentov, ki jih je treba izdelati in predložiti v vseh fazah do izdaje celovite odločitve, vključno s 
kontrolnim seznamom.  
 
Vsebino, obliko in način priprave pobude, analize smernic, študije variant in DPN določa Pravilnik o 
DPN. Vsebina in struktura dokumentacije, ki se izdela v postopku priprave posameznega DPN, se 
določi s projektno nalogo za izdelavo te dokumentacije. Pred pripravo projektne naloge se določijo 
bistvene vsebine za načrtovano prostorsko ureditev (angl. Scoping) ter sestava skupine strokovnjakov 
in izdelovalcev strokovnih podlag. Za vsak posamezen DPN se s Sklepom o pripravi DPN v skladu z 
22. členom ZUPUDPP določijo tudi obveznosti investitorja v zvezi s pripravo DPN in njenim 
financiranjem, obveznosti NUP v zvezi s pridobivanjem podatkov in strokovnih podlag, potrebnih za 
načrtovanje prostorskih ureditev, in s tem povezane roke in financiranje ter seznam strokovnih podlag 
glede na fazo, v kateri se te pripravijo. 
 
Vsebino OP določa Uredba o OP. Za vsak posamezni DPN investitor pripravi izhodišča za pripravo 
OP, ki jih potrdi ministrstvo, pristojno za CPVO (MKO).  
 
Vsebino poročila o vplivih na okolje določa Uredba o PVO. Za vsak posamezni DPN pripravi 
ministrstvo, pristojno za PVO (MKO ARSO) predhodno informacijo v skladu z 52. členom ZVO-1, ki 
določi obseg in vsebino PVO (angl. Scoping). 
 
Če se presoja DPN nanaša na zavarovana območja, posebna varstvena območja in potencialna 
posebna ohranitvena območja v skladu z ZON, se pri pripravi OP oz. poročila o vplivih na okolje 
uporabljajo tudi določbe Pravilnika o sprejemljivosti plana oz. posega na naravo. 
 
Podrobnejšo vsebino projektne dokumentacije določa Pravilnik o projektni dokumentaciji. Za vsako 
projektno dokumentacijo investitor pripravi projektno nalogo, s katero določi, kako naj projektant izdela 
projektno dokumentacijo. 
 
V nadaljevanju je podan seznam dokumentacije po fazah, ki služi tudi kot kontrolni seznam: 
 

Faza priprave projekta: odločanje o pripravi DPN 
 

Št. Nosilec: Dokumentacija: Opomba: Pravna podlaga: 
(1)  investitor Pobuda/DIIP za pripravo DPN DIIP, če gre za projekt, ki 

ima pomembne finančne 
posledice na proračun ali 
zahteva državna 
poroštva 

17. člen ZUPUDPP, 
7.–9. člen Pravilnika 
o DPN, 25.d člen 
UEM 

(2)  investitor in 
koordinator 

Procesni načrt za sodelovanje javnosti 
v postopku priprave DPN oz. procesu 
dovoljevanja 

Priporočilo MzIP člen 9(3) Uredbe 
347/2013/EU 

(3)  investitor in 
koordinator 

Časovni načrt priprave DPN oz. 
procesa dovoljevanja 

 člen 10(4)(b) Uredbe 
347/2013/EU 

(4)  investitor, 
izdelovalec, 
koordinator, 
pobudnik 

Analiza smernic in podatkov NUP ter 
predlogov javnosti 

 20. člen ZUPUDPP, 
10. in 11. člen 
Pravilnika o DPN 

(5)  investitor Gradivo, potrebno za objavo sklepa o 
pripravi DPN (povzetek za javnost) 

 6. člen Pravilnika o 
DPN 

(6)  investitor Drugi grafični prikazi prostorskih 
ureditev 

Po potrebi 6. člen Pravilnika o 
DPN 

(7)  investitor Informativni prospekt   Priloga IV(5)(a) 
Uredbe 347/2013/EU  

(8)  investitor Netehnični povzetek  Priloga IV(6)(b) 
Uredbe 347/2013/EU 
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Faza priprave projekta: načrtovanje variant 
 

Št. Nosilec: Dokumentacija: Opomba: Pravna podlaga: 
(1)  investitor Gradivo za sprejem ZUKR Če je sprejem ZUKR 

potreben 
81.–84. člen ZUreP-
1, 23. člen 
ZUPUDPP 

(2)  investitor Študija variant/PIZ (gradiva za javno 
razgrnitev, gradivo za pridobitev mnenj, 
s predlogom najustreznejše variante oz. 
rešitve) 

PIZ, če gre za projekt, ki 
ima pomembne finančne 
posledice na proračun ali 
zahteva držav. poroštva 

24. člen ZUPUDPP, 
25.d člen UEM 

(3)  investitor Okoljsko poročilo (OP) Vsebina se določi v fazi 
ugotavljanja potrebnosti 
izvedbe postopka CPVO 

Uredba o OP  

(4)  investitor Prevod gradiv za izvedbo postopka 
presoje čezmejnih vplivov DPN (plana) 
na okolje 

Skladno z dogovorom z 
državo članico, če je 
čezmejna presoja 
potrebna 

44. člen ZVO-1 

(5)  investitor, 
izdelovalec, 
koordinator, 
pobudnik 

Stališča do pripomb  25. in 26. člen 
ZUPUDPP 

(6)  investitor Gradivo, potrebno za objavo sklepa o 
potrditvi predloga najustreznejše 
variante/rešitve (povzetek za javnost) 

 6. člen Pravilnika o 
DPN 

(7)  investitor Drugi grafični prikazi prostorskih 
ureditev 

Po potrebi 6. člen Pravilnika o 
DPN 

(9)  investitor Informativni prospekt  Priloga IV(5)(a) 
Uredbe 347/2013/EU  

(10)  investitor Dopolnjevanje netehničnega povzetka  Glede na trenutno stanje Priloga IV(6)(b) 
Uredbe 347/2013/EU 

 
 

Proces dovoljevanja: Postopek pred oddajo vloge 
 

Št. Nosilec: Dokumentacija: Opomba: Pravna podlaga: 
(1)  investitor Dopolnitev procesnega načrta za 

sodelovanje javnosti v postopku 
priprave DPN oz. procesu dovoljevanja 

 člen 9(3) Uredbe 
347/2013/EU 

(2)  koordinator 
in investitor 

Aktualizacija časovnega načrta 
(razporeda) priprave DPN oz. procesa 
dovoljevanja, usklajenega z državo 
članico 

 člen 10(4)(b) Uredbe 
347/2013/EU 

(3)  investitor Strokovne podlage (najmanj IDP, lahko 
(osnutek) PGD) in DPN (osnutek DPN: 
za pridobitev osnutka OVS in gradiva za 
javno razgrnitev; predlog DPN: gradivo 
za pridobitev mnenj; končni elaborat 
DPN za sprejet DPN) 

PIZ, če gre za projekt, ki 
ima pomembne finančne 
posledice na proračun ali 
zahteva držav. poroštva 

24. člen ZUPUDPP, 
25.d člen UEM, 
14., 35., 48., 49. člen 
ZGO-1 

(4)  investitor Poročilo o vplivih na okolje Vsebina se določi v fazi 
ugotavljanja sprejemljivo-
sti vplivov izvedbe v 
postopku CPVO 

Uredba o PVO  

(5)  investitor Priprava investicijske zasnove (IZ) Če gre za projekt, ki ima 
pomembne finančne 
posledice na proračun ali 
zahteva državna poroštva 
in če so se rešitve od 
izdelave ŠV/PIZ bistveno 
spremenile 

35. člen ZUPUDPP, 
25.d člen UEM 
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Št. Nosilec: Dokumentacija: Opomba: Pravna podlaga: 
(6)  investitor Prevod gradiv za izvedbo postopka 

presoje čezmejnih vplivov DPN 
(posega) na okolje 

Skladno z dogovorom z 
državo članico, če je 
čezmejna presoja 
potrebna 

44. člen ZVO-1 

(7)  investitor, 
izdelovalec,
pobudnik, 
koordinator 

Stališča do pripomb  25. in 26. člen 
ZUPUDPP 

(8)  investitor Gradivo, potrebno ob objavi uredbe o 
DPN (povzetek za javnost) 

 6. člen Pravilnika o 
DPN 

(9)  investitor Drugi grafični prikazi prostorskih 
ureditev 

Po potrebi  

(10)  investitor Dokazila o pravici graditi Sporazumno 
pridobivanjem 
nepremičnin 

30. in 54. člen 
ZUPUDPP,  
56. člen ZGO-1 

(11)  investitor Informativni prospekt   Priloga IV(5)(a) 
Uredbe 347/2013/EU 

(12)  investitor Dopolnjevanje netehničnega povzetka  Glede na trenutno stanje Priloga IV(6)(b) 
Uredbe 347/2013/EU 

 
 
Dodatna priporočila: 
 
Z izdelavo PGD je treba začeti takoj, ko je to mogoče. V času priprave predloga DPN naj investitor 
skupaj z MKO ARSO doreče tudi vsebino PGD, da bo ta skladna z ugotovitvami iz postopka PVO. 
Podrobnejše rešitve iz PGD morajo imeti ustrezno podlago tudi v predlogu DPN in poročilu o vplivih na 
okolje.  
 
 
Priprava DPN brez postopka PVO: 
 
Če se v skladu s tretjim odstavkom 3. člena ZUPUDPP ali v skladu z 62. členom ZUPUDPP 
(prehodne določbe) za projekt pripravi DPN brez postopka PVO, mora investitor zaprositi MKO ARSO, 
da v skladu z 51.a oz. 51.b členom ZVO-1 ugotovi, ali je za projekt treba izvesti PVO in pridobiti OVS 
po sprejemu uredbe o DPN. Tudi v tem primeru je smiselno, da se PGD pripravlja in postopek PVO 
izvede vzporedno s pripravo DPN. 
 
V primeru, da je treba za projekt izvesti PVO po sprejemu DPN, je treba v tej fazi zagotoviti PGD 
(najkasneje po sprejemu uredbe o DPN, če ni bil zagotovljen že vzporedno s pripravo DPN), pridobiti 
projektna soglasja, izvesti PVO in pridobiti OVS (MKO ARSO) ter pridobiti dokazila o pravici graditi. 
 
Za pisni sprejem obvestila o nameravanem projektu s strani pristojnega organa v skladu s členom 
10(1)(a) Uredbe 347/2013/EU šteje sprejem uredbe o DPN na vladi v skladu z 39. členom ZUPUDPP. 
 
Kot koncept za sodelovanje javnosti iz člena 9(3) Uredbe 347/2013/EU, šteje procesni načrt za 
sodelovanje javnosti iz postopka priprave DPN, ki se v fazi pred oddajo vloge preveri in po potrebi 
dopolni. Vsebovati mora podatke, ki jih zahteva Uredba 347/2013/EU v Prilogi VI(4). 
 
Kot podroben skupen časovni razpored procesa dovoljevanja iz člena 10(4)(b) Uredbe 347/2013/EU 
šteje časovni načrt (terminski plan), ki ga je koordinator pripravil skupaj z investitorjem, v postopku 
priprave DPN. V tej fazi se časovnica aktualizira in vanjo vključijo tudi roki v zvezi s postopkom 
presoje čezmejnih vplivov posega na okolje, dogovorjene z državo članico. Skupen časovni razpored 
procesa dovoljevanja oz. časovni načrt (terminski plan) mora vsebovati podatke, ki jih zahteva Uredba 
347/2013/EU v Prilogi VI(2). 
 
Zahteva iz člena 10(5) Uredbe 347/2013/EU, o zagotovitvi popolnega in zadostno kakovostnega 
osnutka vloge, se nanaša na popolno in kakovostno dokumentacijo, ki jo je investitor dolžan zagotoviti 
v skladu z določbami ZGO-1 in ZVO-1 ter njihovimi podzakonskimi predpisi. 
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Zahteva za manjkajoče informacije iz člena 10(4)(c) Uredbe 347/2013/EU se lahko da v postopku 
izdaje mnenja k predlogu DPN v skladu s 36. členom ZUPUDPP oz. izdaje projektnega soglasja v 
skladu z 49.b, 49.c in 50.a členom ZGO-1. 
 
Kot zagotovitev manjkajočih informacij v skladu s členom 10(4)(c) Uredbe 347/2013/EU šteje 
zaključek priprave projektne dokumentacije, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobitev 
vseh potrebnih soglasij (na podlagi manjkajočih informacij) ter dokazil o pravici graditi v skladu z 
nacionalnimi predpisi. 
 
 

Proces dovoljevanja: Predpisani postopek dovoljevanja 
 

Št. Nosilec: Dokumentacija: Opomba: Pravna podlaga: 
(1)  investitor PGD Zaključek na podlagi 

sprejetega DPN 
14., 35., 48., 49. člen 
ZGO-1 

(2)  investitor Dokazila o pravici graditi Pridobitev manjkajočih 
dokazil, prisilna 
pridobitev pravice graditi 

30. in 54. člen 
ZUPUDPP, 56. člen 
ZGO-1 

(3)  investitor Seznami lastnikov zemljišč Za potrebe seznanitve 
strank 

 

(4)  investitor Drugi potrebni grafični prikazi Po potrebi  
(5)  investitor Informativni prospekt   Priloga IV(5)(a) 

Uredbe 347/2013/EU 
(6)  investitor Dopolnjevanje netehničnega povzetka  Glede na trenutno stanje Priloga IV(6)(b) 

Uredbe 347/2013/EU 
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8. SODELOVANJE JAVNOSTI 
 
Uredba 347/2013/EU preglednosti in sodelovanju javnosti namenja člen 9 in Prilogo VI. V zvezi s tem 
(poleg priprave tega priročnika) zahteva, da: 
‒ investitor pripravi, pristojni organ pa odobri koncept za sodelovanje javnosti (angl. Concept for 

Public Participation) za vsak projekt skupnega interesa (člen 9(3)), 
‒ investitor oz. pristojni organ izvede vsaj eno posvetovanje z javnostjo (angl. Public 

Consultation) pred predložitvijo zaključene in popolne vloge, in sicer v fazi, ko se odloča o 
najprimernejši lokaciji ali trasi (člen 9(4)), 

‒ investitor pripravi poročilo o dejavnostih v zvezi s sodelovanjem javnosti (angl. Report 
Summarising the Results of Activities Related to the Participation of the Public) (člen 9(4)), 

‒ se v primeru pomembnih čezmejnih vplivov informacije o projektu zagotovijo pristojnim organom 
držav članic (člen 9(6)), 

‒ se v primeru čezmejnih projektov posvetovanja z javnostjo organizirajo najpozneje dva meseca od 
datuma začetka prvega posvetovanja z javnostjo (člen 9(5)) ter da 

‒ investitor vzpostavi in redno posodablja spletno mesto, na katerem objavlja informacije o projektu 
skupnega interesa, ter te informacije objavlja tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja, ki so 
javno dostopna (člen 9(7)). 

 
Priloga VI Uredbe 347/2013/EU (poleg vsebine tega priročnika) določa: 
‒ vsebino podrobnega časovnega razporeda, 
‒ načela, ki se uporabljajo za povečanje sodelovanja javnosti v procesu dovoljevanja ter zagotovitev 

predhodnega obveščanja in dialoga z javnostjo, 
‒ vsebino koncepta sodelovanja javnosti, 
‒ aktivnosti, ki jih je treba izvesti v okviru javnega posvetovanja pred predložitvijo zaključene in 

popolne vloge ter 
‒ podatke, ki morajo biti objavljeni na spletni strani projekta. 
 
Uredba o izvajanju Uredbe 347/2013/EU v 3. in 4. členu nalaga predlagateljem projektov, da 
najpozneje do 31. 1. 2014 vzpostavi in redno posodablja spletno stran, na kateri objavi ustrezne 
informacije o projektu skupnega interesa. To spletno mesto mora biti povezano s spletnim mestom 
Evropske komisije in spletno stranjo nacionalnega pristojnega organa ter mora izpolnjevati zahteve iz 
Priloge VI(6) Uredbe 347/2013/EU. 
 
Spletno mesto z informacijami o projektih skupnega interesa se za daljnovode nahaja na tej povezavi, 
za plinovode pa na tej povezavi. 
 
Uredba 347/2013/EU v Prilogi IV(5)(a) in IV(6)(b) določa, da mora investitor na spletni strani projekta 
zagotoviti naslednjo dokumentacijo: 
‒ informativni prospekt na največ 15 straneh, v katerem so jasno in jedrnato opisani pregled 

namena in predhodni urnik projekta, druge možnosti nacionalnega načrta za razvoj omrežja, 
pričakovani učinki, vključno s čezmejnimi učinki, in možni ukrepi za ublažitev, navedena pa sta 
tudi spletni naslov platforme za preglednost infrastrukture, ki jo je vzpostavila Evropska komisija (v 
skladu s členom 18 Uredbe 347/2013/EU) in spletni naslov, kjer je na vpogled ta priročnik o 
postopkih; 

‒ netehnični povzetek na največ 50 straneh, ki se redno posodablja in v katerem je opisano 
trenutno stanje projekta, pri čemer so v primeru posodobitev jasno navedene spremembe prejšnjih 
različic. 

 
Koordinator priprave DPN spodbuja investitorje, da v postopku priprave DPN za vsak projekt skupaj 
dogovorijo način vključevanja javnosti pri pripravi posameznega DPN.  
 
V ta namen je MzIP DzP pripravil Usmeritve za pripravo procesnega načrta vključevanja javnosti v 
postopek izdelave DPN za daljnovode in plinovode, ki vsem sodelujočim pri pripravi DPN služijo kot 
okvir vključevanja javnosti v postopke, upoštevajo pa tako veljavne določbe o sodelovanju javnosti v 
skladu z ZUPUDPP, kot tudi priporočila v zvezi z izvedbo dodatnih aktivnosti. Več informacij in  
pripomočkov za vključevanju javnosti je na voljo na tej povezavi. 
 
Pri pripravi načrta vključevanja javnosti je treba slediti tudi vsebinam, ki jih zahteva Uredba 
347/2013/EU v Prilogi VI(4). Za povečanje sodelovanja javnosti v procesu dovoljevanja ter zagotovitev 
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predhodnega obveščanja in dialoga z javnostjo se uporabljajo načela, ki jih določa Uredba 
347/2013/EU v Prilogi VI(3). 
 
Podrobnejši način vključevanja javnosti je smiselno izdelati za vsak projekt posebej, glede na njegov 
obseg, sprejemljivost s strani lokalnih skupnosti in širše javnosti, kot tudi upoštevajoč vplive 
konkretnega projekta na okolje. 
 
V postopkih priprave DPN, okoljskih postopkih in v postopku izdaje gradbenega dovoljenja javnost oz. 
stranke v skladu z nacionalnimi predpisi sodelujejo: 
 
 

Faza priprave projekta: odločanje o pripravi DPN 
 
Javnost ima možnost v roku 30 dni od objave pobude na spletnih straneh koordinatorja nanjo dati 
predloge, priporočila, usmeritve in mnenja. Koordinator in pobudnik lahko v tem času z namenom 
podrobnejše seznanitve javnosti organizirata tudi posvet. (19. člen ZUPUDPP) 
 
 

Faza priprave projekta: načrtovanje variant 
 
Koordinator in pobudnik morata omogočiti seznanitev javnosti s študijo variant in predlogom 
najustreznejše variante ali rešitve v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, in v tem času 
zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. 
 
Če je za DPN treba izvesti postopek CPVO, se skupaj s študijo variant razgrne tudi OP. 
 
Koordinator z javnim naznanilom na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način obvesti 
javnost najmanj sedem dni pred javno razgrnitvijo o: 
‒ kraju in času javne razgrnitve ter o spletnem naslovu, kjer je študija variant s predlogom 

najustreznejše variante ali rešitve elektronsko predstavljena, 
‒ kraju in času javne obravnave in 
‒ načinu dajanja pripomb in predlogov javnosti ter roku za njihovo posredovanje. 
 
Javna razgrnitev se izvede na območju občin, ki jih zajemajo variante ali rešitev, in na sedežu 
koordinatorja. Javna obravnava se izvede v občini, kjer so načrtovane variante ali rešitev. Če je občin 
več, se lahko javne obravnave združujejo. 
 
V času seznanitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na študijo variant s predlogom 
najustreznejše variante ali rešitve in OP. Pripombe in predlogi se lahko dajo pisno na mestih javne 
razgrnitve (na obrazcu za pripombe), ali pa se pošljejo na naslov sedeža MzIP. Obrazec za pripombe 
je v času javne razgrnitve na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani ministrstva, kjer so na 
voljo informacije o javnih razgrnitvah. 
 
Koordinator, pobudnik, investitor in izdelovalec preučijo pripombe in predloge javnosti. V roku 60 dni 
koordinator in pobudnik zavzameta stališče do pripomb in predlogov, koordinator pa ga objavi na 
svojih spletnih straneh in pošlje občinam. V kolikor se pripombe nanašajo na prostorske ureditve, ki 
niso predmet študije variant, jih koordinator in pobudnik ne obravnavata. Pri pripravi stališča 
upoštevata tudi stališča do pripomb, danih v postopku CPVO, ki jih pripravi ministrstvo, pristojno za 
CPVO (MKO). 
 
Če se ugotovijo čezmejni vplivi načrtovanih prostorskih ureditev, se rok za javno razgrnitev nadomesti 
z rokom, dogovorjenim v skladu z ZVO-1. (25. člen ZUPUDPP) 
 
 
Pojasnila izenačitve izrazov iz Uredbe 347/2013/EZ z izrazi v skladu z nacionalnimi predpisi: 
 
Kot koncept za sodelovanje javnosti v skladu s členom 9(3) Uredbe 347/2013/EU šteje procesni načrt 
sodelovanja javnosti, pripravljen v skladu z usmeritvami MzIP DzP, ki vsebuje tudi vsebine, ki jih 
zahteva Priloga VI(4) Uredbe 347/2013/EU. 
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Kot posvetovanje z javnostjo v fazi, ko se odloča o najprimernejši lokaciji ali trasi (člen 9(4) Uredbe 
347/2013/EU), se štejejo javna objava in posveti v fazi odločanja o pripravi DPN ter javna razgrnitev v 
fazi načrtovanja variant v skladu z 19. in 25. členom ZUPUDPP. Pri tem se upoštevajo načela, 
določena v Prilogi VI(3) Uredbe 347/2013/EU. 
 
Investitor za vsako javno seznanitev zagotovi informativni prospekt v skladu s Prilogo VI(5)(a) Uredbe 
347/2013/EU.  
 
Javne seznanitve se poleg objav v skladu z ZUPUDPP objavijo tudi na spletnem mestu z 
informacijami o projektih skupnega interesa v skladu s členom 9(7) Uredbe 347/2013/EU. Na teh 
mestih se v skladu s Prilogo VI(6)(e) Uredbe 347/2013/EU navedejo tudi kontaktni podatki za dajanje 
pripomb med javnimi posvetovanji. 
 
Kot poročilo o dejavnostih v zvezi s sodelovanjem javnosti v skladu s členom 9(4) Uredbe 
347/2013/EU šteje poročilo o vključevanju javnosti in sprejemljivosti prostorske ureditve v lokalnem 
okolju, vključno s stališči do pripomb v skladu s 3. točko petega odstavka 19. člena Pravilnika o DPN. 
 
 

Proces dovoljevanja: Postopek pred oddajo vloge 
 
Koordinator in pobudnik morata omogočiti seznanitev javnosti z osnutkom DPN v okviru javne 
razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. 
 
Če se v postopku priprave DPN izvaja tudi postopek PVO, se skupaj z osnutkom DPN razgrne tudi 
poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o OVS v skladu z ZVO-1. 
 
Koordinator z javnim naznanilom na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način obvesti 
javnost najmanj sedem dni pred javno razgrnitvijo o: 
‒ kraju in času javne razgrnitve ter o spletnem naslovu, kjer so gradiva iz prvega in drugega 

odstavka tega člena elektronsko dostopna, 
‒ kraju in času javne obravnave, 
‒ načinu dajanja pripomb in predlogov javnosti ter roku za njihovo posredovanje in 
‒ drugih podatkih, o katerih mora biti javnost v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, 

obveščena v postopku PVO, če se skupaj s postopkom priprave načrta izvaja tudi postopek PVO. 
 
Javna razgrnitev se izvede na območju občin, ki jih zajema območje osnutka DPN, in na sedežu 
koordinatorja. Javna obravnava se izvede v občini, kjer je načrtovana prostorska ureditev. Če je občin 
več, se lahko javne obravnave združujejo. 
 
V času seznanitve javnosti ima le-ta pravico dajati pripombe in predloge na osnutek DPN. Pripombe in 
predlogi se lahko dajo pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe), ali pa se pošljejo 
na naslov sedeža MzIP. Obrazec za pripombe je v času javne razgrnitve na voljo na mestih javne 
razgrnitve in na spletni strani ministrstva, kjer so na voljo informacije o javnih razgrnitvah. 
 
Če se v postopku priprave DPN izvaja tudi postopek PVO, ima javnost pravico dajati mnenja in 
pripombe tudi na poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o OVS ter vložiti zahtevo za vstop v 
postopek za izdajo OVS. 
 
Po zaključku seznanitve javnosti koordinator ob vrnitvi dokumentacije za PVO ministrstvu, pristojnemu 
za PVO, posreduje tudi pripombe in predloge na to dokumentacijo, pridobljene v postopku seznanitve 
javnosti.  
 
Koordinator, pobudnik, investitor in izdelovalec preučijo pripombe in predloge javnosti. V roku 60 dni 
koordinator in pobudnik zavzameta stališče do pripomb in predlogov, danih v okviru seznanitve 
javnosti, koordinator pa ga objavi na svojih spletnih straneh in pošlje občinam. V kolikor se pripombe 
nanašajo na prostorske ureditve, ki niso predmet DPN, jih koordinator in pobudnik ne obravnavata. Pri 
pripravi stališča upoštevata tudi stališča do pripomb, ki jih pripravi ministrstvo, pristojno za PVO (MKO 
ARSO). 
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Če se ugotovijo čezmejni vplivi načrtovanih prostorskih ureditev, se rok za javno razgrnitev nadomesti 
z rokom, dogovorjenim v skladu z ZVO-1. (33. člen ZUPUDPP) 
 
 
Pojasnila izenačitve izrazov iz Uredbe 347/2013/EZ z izrazi v skladu z nacionalnimi predpisi: 
 
Kot koncept za sodelovanje javnosti v skladu s členom 9(3) Uredbe 347/2013/EU šteje procesni načrt 
sodelovanja javnosti, pripravljen v skladu z usmeritvami MzIP DzP, ki vsebuje tudi vsebine, ki jih 
zahteva Priloga VI(4) Uredbe 347/2013/EU in ki se v fazi pred oddajo vloge po potrebi dopolni. 
 
Kot posvetovanje z javnostjo (člen 9(4) Uredbe 347/2013/EU), se šteje javna razgrnitev v fazi 
podrobnejšega načrtovanja (osnutek DPN) v skladu s 33. členom ZUPUDPP. Pri tem se upoštevajo 
načela, določena v Prilogi VI(3) Uredbe 347/2013/EU. 
 
Investitor za vsako javno seznanitev zagotovi informativni prospekt v skladu s Prilogo VI(5)(a) Uredbe 
347/2013/EU.  
 
Javne seznanitve se poleg objav v skladu z ZUPUDPP objavijo tudi na spletnem mestu z 
informacijami o projektih skupnega interesa v skladu s členom 9(7) Uredbe 347/2013/EU. Na teh 
mestih se v skladu s Prilogo VI(6)(e) Uredbe 347/2013/EU navedejo tudi kontaktni podatki za dajanje 
pripomb med javnimi posvetovanji. 
 
Kot poročilo o dejavnostih v zvezi s sodelovanjem javnosti v skladu s členom 9(4) Uredbe 
347/2013/EU šteje poročilo o vključevanju javnosti in sprejemljivosti prostorske ureditve v lokalnem 
okolju ves čas postopka priprave DPN v skladu s tretjo alinejo 5. točke prvega odstavka 33. člena 
Pravilnika o DPN. 
 
 
Sodelovanje javnosti v primerih, ko se postopek PVO izvede po sprejemu DPN: 
 
Če se v skladu s tretjim odstavkom 3. člena ZUPUDPP ali v skladu z 62. členom ZUPUDPP 
(prehodne določbe) za projekt pripravi DPN brez postopka PVO, se postopek priprave DPN izvede v 
skladu z 39. členom ZUPUDPP. Investitor mora zaprositi MKO ARSO, da ta v skladu z 51.a oz. 51.b 
členom ZVO-1 ugotovi, ali je za projekt treba izvesti PVO in pridobiti OVS po sprejemu uredbe o DPN. 
 
Če MKO ARSO ugotovi, da je treba izvesti PVO in pridobiti OVS po sprejemu uredbe o DPN, javnost 
sodeluje v postopku PVO in izdaje OVS v skladu z 58. členom ZVO-1. 
 
 

Proces dovoljevanja: Predpisani postopek dovoljevanja 
 
Stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja je oseba, ki izkaže pravni interes za sodelovanje v 
postopku (43. člen ZUP). Stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja je lahko tudi imetnik 
služnostne oz. stavbne pravice, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo, lahko dokaže z overjeno listino, da 
je imetnik te pravice. 
 
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja je stranka tudi občina, na območju katere leži nameravana 
gradnja, če najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila o vložitvi zahteve za izdajo gradbenega 
dovoljenja priglasi svojo udeležbo pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve (MzIP DzP). 
Če svoje udeležbe ne priglasi v predpisanem roku, se šteje, da se je odpovedala pravici sodelovati kot 
stranka v postopku. 
 
Pristojni upravni organ za gradbene zadeve (MzIP DzP) povabi stranke, naj se seznanijo z 
nameravano gradnjo. V tem vabilu je stranke posebej opozori na to, da se bo v primeru, če se vabilu 
ne bodo odzvale in svojega izostanka ne bodo opravičile, štelo, da se strinjajo z nameravano gradnjo.  
 
Če se osebna vročitev ne da opraviti, kot je določeno z ZUP, se vročitev opravi z objavo vabila na 
oglasni deski upravnega organa in na enotnem državnem portalu e-uprava. Šteje se, da je vročitev 
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opravljena po poteku 15 dni od dneva objave. V tem primeru se šteje, da je bila stranka seznanjena z 
nameravano gradnjo. 
  
Stranka lahko v primeru opravičenega izostanka svojo izjavo poda tudi pisno do izdaje gradbenega 
dovoljenja, sicer se šteje, da se stranka strinja z nameravano gradnjo. 
 
Stranka, ki nasprotuje nameravani gradnji, mora za svoje trditve predložiti dokaze.  
 
Investitor lahko kadar koli med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja predloži pisno izjavo stranke, 
da se strinja z nameravano gradnjo. Izjava stranke se mora sklicevati na projekt, ki je bil priložen 
zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja. V tem primeru se stranki gradbeno dovoljenje samo osebno 
vroči.  
 
Šteje se, da je stranka z nameravano gradnjo seznanjena in da se z njo strinja, če je investitor z njo 
sklenil pisno notarsko overjeno pogodbo z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi 
lastninske ali kakšne druge stvarne oz. obligacijske pravice na določeni nepremičnini v zemljiško 
knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini. V tem primeru se 
stranki gradbeno dovoljenje samo osebno vroči. (62., 63. in 65. člen ZGO-1) 
 
Oseba, ki izkaže pravni interes, lahko zahteva, da se ji prizna lastnost stranke kadarkoli med 
postopkom, do izdaje gradbenega dovoljenja. (142. člen ZUP) 
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Priloga 1: Seznam slovenskih projektov z evropskega seznama 
projektov skupnega interesa 
 
 
Zap. 
št. 

Opis projektov po 
seznamu EK 

Opis projektov v RS 
(DPN) 

Stanje  
priprave projektov 

 3. Prednostni koridor – Elektroenergetske povezave med severom in 
jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni Evropi (»PSJ Vzhod – elektrika«) 

 3.9 Sklop Hrvaške, Madžarske in Slovenije: Žerjavenec/Heviz–Cirkovce, vključno z naslednjimi 
projekti skupnega interesa: 

1. 

3.9.1 Povezava Žerjavenec 
(HR)/Heviz (HU)–Cirkovce 
(SI) 

1) daljnovod 2 × 400 
kV Cirkovce–Pince 

DPN sprejet 2012; v teku pridobivanje 
OVS, čezmejna presoja vplivov na okolje, 
pridobivanje dokazil (služnosti - pravica 
graditi), geološke raziskave, v teku javna 
naročila za izvajalce …; 

2. 
3.9.2 Notranji daljnovod 
Divača–Beričevo (SI) 

2) rekonstrukcija 
daljnovoda v 2 × 400 
kV Divača–Beričevo 

V pripravi DPN: v teku izdelava študije 
variant in OP; 

3. 

3.9.3 Notranji daljnovod 
Beričevo–Podlog (SI) 

3) rekonstrukcija 
daljnovoda v 2 × 400 
kV Beričevo–Podlog 

V pripravi DPN: 2010 sprejet sklep o 
pripravi DPN; Načrt razvoja 2013–2022 je 
rok dokončanja objekta premaknil na l. 
2025, zato aktivnosti priprave DPN 
začasno stojijo; nadaljevanje priprave 
DPN je predvideno v l. 2015;  

4. 
3.9.4 Notranji daljnovod 
Podlog–Cirkovce (SI) 

4) rekonstrukcija 
daljnovoda v 2 × 400 
kV Podlog–Cirkovce 

DPN ni v pripravi; predviden rok podaje 
pobude za pripravo DPN: 2018; 

 3.20 Sklop Italije in Slovenije: Udine zahod–Okroglo, vključno z naslednjim projektom 
skupnega interesa: 

5. 
3.20.1 Povezava Udine 
zahod (IT)–Okroglo (SI) 

5) daljnovod 2 × 400 
kV Okroglo–Udine (I) 

DPN ni v pripravi; izdelane energetske, 
tehnične in okoljske študije, preverjeni 
koridorji, časovnice, stroški, …; roka 
podaje pobude še ni možno definirati; 

6. 

3.21 Projekt skupnega 
interesa Italije in Slovenije 
za povezavo Salgareda 
(IT)–Divača–Beričevo (SI) 

6) HVDC 300–500 kV 
(Beričevo–)Divača–
Salgareda (I) 

DPN ni v pripravi; z italijanskim 
operaterjem prenosnega sistema TERNA 
usklajeno potekajo aktivnosti za določitev 
končne točke vključitve, razjasnitev 
ekonomskih učinkov in stroškov; roka 
podaje pobude še ni možno definirati; 

 6. Prednostni koridor – Plinske povezave med severom in jugom v 
srednjevzhodni in jugovzhodni Evropi (»PSJ Vzhod – plin«) 

 6.5 Sklop plovila za ponovno uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina pri Krku in plinovodi 
proti Madžarski, Sloveniji ter Italiji, vključno z naslednjim projektom skupnega interesa: 

7. 

6.5.3 Plinovod za 
utekočinjeni zemeljski plin 
Omišalj–Zlobin–Rupa 
(HR)–Jelšane–Kalce (SI) 
 

7) plinovod M8  
Kalce–Jelšane 

Ta projekt je konkurenčen s projektom 
6.5.4.; V pripravi DPN: v teku čezmejna 
presoja; pridobitev mnenj k študiji variant 
in OP; 

8. 

6.6 Projekt skupnega 
interesa za povezavo med 
Hrvaško in Slovenijo 
(Bosiljevo–Karlovac–
Lučko–Zabok (HR)–
Rogatec (SI)) 

8) navezava na 
plinovod M2 oz. M2/1  
meja HR–Rogatec 

DPN ni v pripravi; Projekt ne sega čez 
mejo; Na slovenski strani se bo ta projekt 
navezal na nov načrtovani prenosni 
plinovod, ki bo potekal od slovensko-
hrvaške meje do obstoječega prenosnega 
sistema na območju RP Rogatec. 
Načrtovan je razpis za pripravo pobude o 
začetku DPN. 
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Zap. 
št. 

Opis projektov po 
seznamu EK 

Opis projektov v RS 
(DPN) 

Stanje  
priprave projektov 

9. 

6.7 Projekt skupnega 
interesa za povezavo med 
Slovenijo in Italijo (Gorica 
(IT)/Šempeter–Vodice 
(SI)) 

9) plinovod M3/1  
Šempeter–Ajdovščina 

V pripravi DPN: izdelava osnutka DPN in 
OP; 

10) plinovod M3/1 
Ajdovščina–Kalce 

V pripravi DPN: izdelava stališč do 
pripomb z javne razgrnitve; 

11) plinovod M3/1  
Kalce–Vodice 

V pripravi DPN: izdelava predloga DPN; 

10. 

6.23 Projekt skupnega 
interesa za povezavo med 
Madžarsko in Slovenijo 
Nagykanizsa–
Tornyiszentmiklós (HU)–
Lendava–Kidričevo (SI) 

12) plinovod R15/1  
Lendava–Kidričevo 

− DPN ni v pripravi; z madžarskim 
operaterjem prenosnega sistema  
FGSZ usklajeno potekajo predhodne 
aktivnosti, ki so pogoj za začetek 
postopka DPN; predviden rok podaje 
pobude za pripravo DPN: 
avgust/september 2014; 

 
Stanje priprave projektov na dan: 14. 7. 2014 
 
Legenda: 
3.9.1., 6.23. … številka projekta z evropskega seznama projektov skupnega interesa ( str. 46 in 47) 
   čezmejni projekt 
 
Barva ozadja prikazuje fazo, v kateri se nahaja projekt: 
   1. faza: priprava projekta ( tč. 6.1.) 
  2. faza: proces dovoljevanja – postopek pred oddajo vloge ( tč. 6.2.) 
   3. faza: proces dovoljevanja – predpisani postopek dovoljevanja ( tč. 6.3.) 
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Priloga 2: Razmerja med procesi v skladu z Uredbo 347/2013/EU in 
nacionalnimi predpisi  
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Priloga 3: Shema procesa dovoljevanja v skladu z Uredbo 
347/2013/EU 
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Priloga 4: Podrobna shema procesa dovoljevanja v skladu z Uredbo 
347/2013/EU in nacionalnimi predpisi 
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