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Zakon o spremembi Zakona o volilni kampanji
(ZVolK-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona
o volilni kampanji (ZVolK-B)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o volilni kampanji (ZVolK-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 26. septembra 2006.
Št. 001-22-126/06
Ljubljana, dne 4. oktobra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O VOLILNI KAMPANJI
(ZVolK-B)
1. člen
V Zakonu o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in
17/97) se besedilo 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz prejšnjega
člena tega zakona je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali
zemljišč, pri čemer se ne sme zaračunavati nobenih komunalnih taks ali drugih pristojbin.
(2) Kadar organizator volilne kampanje plakatira zunaj
plakatnih mest brez soglasja iz prejšnjega odstavka tega
člena, lahko lastnik oziroma upravljalec odstrani plakate na
stroške organizatorja volilne kampanje.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/92-8/33
Ljubljana, dne 26. septembra 2006
EPA 900-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

e-pošta: info@uradni-list.si
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2006 in 2007 (ZIPRS0607-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
(ZIPRS0607-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2006 in 2007 (ZIPRS0607-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 26. septembra 2006.
Št. 001-22-127/06
Ljubljana, dne 4. oktobra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 IN 2007
(ZIPRS0607-A)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05) se v 24. členu
v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. obveznosti za investicijske odhodke in investicijske
transfere, ki se plačujejo po posameznih situacijah, je plačilni
rok 60. dan;«.
2. člen
V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Obseg novih poroštev države, izdanih na podlagi
zakonov o poroštvih za kreditne obveznosti domačih pravnih oseb v letu 2006, ne sme preseči skupne višine glavnic
218.000,000.000 tolarjev.«.
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3. člen
V 37. členu se v drugem odstavku za besedilom »sredstev finančne izravnave« pika črta in doda besedilo »za leto
2004 in 2005.«.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/05-82/3
Ljubljana, dne 26. septembra 2006
EPA 1051-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

VLADA
4433.

Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe
svetovanja potrošnikom

Na podlagi 66. in 69. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za opravljanje javne službe
svetovanja potrošnikom
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa pogoje in postopek podeljevanja koncesije za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom (v
nadaljnjem besedilu: javna služba).
2. člen
(koncedent in koncesionar)
(1) Koncedent je Vlada Republika Slovenije, njegove
pravice in obveznosti pa v imenu in za račun Republike
Slovenije izpolnjuje Urad Republike Slovenije za varstvo
potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: urad) pri Ministrstvu za
gospodarstvo.
(2) Koncesionar je nevladna potrošniška organizacija, vpisana v register potrošniških organizacij pri uradu, ali
strokovna organizacija, katere cilj ni pridobivanje dobička,
ter izvaja posamezne strokovne in raziskovalne naloge na
področju varstva potrošnikov.
3. člen
(število in območje koncesij)
Za opravljanje javne službe se podelita dve koncesiji za
celotno območje Republike Slovenije, in sicer:
– koncesija za izvajanje javne službe svetovanja potrošnikom na državni ravni in
– koncesija za izvajanje javne službe svetovanja potrošnikom na regionalni ravni.
4. člen
(naloge urada)
(1) Urad v skladu s to uredbo in koncesijsko pogodbo
nadzoruje, usmerja, koordinira, usklajuje in ugotavlja kakovost opravljanja javne službe. V ta namen izdaja navodila.
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(2) Urad zagotavlja javnost dela koncesionirane dejavnosti ter zagotavlja potrošnikom in javnosti splošne informacije o organizaciji in načinu delovanja javne službe.
5. člen
(enotna vstopna točka)
(1) Urad na enotni vstopni točki sprejema vprašanja in
dopise potrošnikov ter v ta namen vodi centralni informacijski
sistem.
(2) Centralni informacijski sistem za sprejem vprašanj
in dopisov potrošnikov vključuje:
– sprejem telefonskih klicev na telefonsko številko
080,
– skupni elektronski naslov,
– knjiženje vhodne pošte, prejete v fizični ali elektronski
obliki,
– pošiljanje v reševanje,
– knjiženje odgovorov,
– vodenje in izpolnjevanje evidence v e-obrazcu.
2. PREDMET KONCESIJE IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE
JAVNE SLUŽBE
6. člen
(predmet koncesije)
(1) Predmet koncesije za izvajanje javne službe svetovanja potrošnikom na državni ravni je splošna svetovalna
dejavnost na področju varstva pravic in ekonomskih interesov potrošnikov.
(2) Predmet koncesije za izvajanje javne službe svetovanja potrošnikom na regionalni ravni je svetovalna dejavnost na področju varstva pravic in ekonomskih interesov
potrošnikov pri izvajanju javnih služb in drugih storitev javnega pomena, ki se za potrošnike zagotavljajo na regionalni
in lokalni ravni.
(3) Svetovalna dejavnost iz prejšnjih odstavkov obsega
predvsem:
– pojasnjevanje predpisov in postopkov za uveljavljanje
pravic potrošnika,
– pomoč pri reševanju konkretnih primerov,
– posredovanje pri ponudnikih blaga in storitev na predlog potrošnika,
– odstopanje zadev v reševanje pristojnim organom.
(4) Obseg in vrsta svetovanja in pomoči, ki jo mora
koncesionar zagotoviti potrošniku, se natančneje določita z
javnim razpisom in koncesijsko pogodbo.
7. člen
(splošni pogoji za opravljanje javne službe)
(1) Koncesionar mora vsak delovni dan med uradnimi
urami sam izvajati brezplačno pisno, osebno in telefonsko
svetovanje potrošnikom. Uradne ure so najmanj osem ur
na dan.
(2) Koncesionar mora na pisna vprašanja in dopise
potrošnikov odgovoriti najpozneje v petih delovnih dneh od
dneva prejema vprašanja ali dopisa, na vprašanja, prejeta
po telefonu, pa takoj. Če gre za zahtevnejše zadeve, mora
potrošnika v istem roku obvestiti o nadaljnjem ravnanju in
realnem roku.
(3) Koncesionar, ki poleg javne službe opravlja še druge
dejavnosti, mora zagotoviti finančno, kadrovsko in prostorsko
ločenost dela in poslovanja na podlagi podeljene koncesije
od drugih svojih dejavnosti.
(4) Koncesionar mora zagotavljati tudi:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje nalog javne službe,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– usmerjenost k uporabnikom njegovih storitev,
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– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in organizacijami na področju varstva potrošnikov,
– pripravo letnega programa dela in finančni načrt izvajanja javne službe, ki ju pošlje v potrditev uradu.
8. člen
(kadrovski pogoji)
Koncesionar mora imeti v rednem delovnem razmerju
za polni delovni čas zaposlene najmanj tri svetovalce z univerzitetno izobrazbo pravne smeri in najmanj dvema letoma
delovnih izkušenj.
9. člen
(tehnični pogoji)
(1) Koncesionar mora razpolagati s primerno opremljenimi poslovnimi prostori, v katerih se ne opravlja pridobitna
dejavnost, ki niso namenjeni bivanju, in so ločeni od prostorov, v katerih se opravljajo druge dejavnosti koncesionarja.
(2) Koncesionar mora razpolagati z ustrezno informacijsko tehnologijo za podporo pri opravljanju javne službe.
10. člen
(organizacijski pogoji)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje organizacijske
pogoje:
– imeti vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela,
– imeti jasno opredeljena navodila za delo in delovne
postopke,
– imeti opredeljene pristojnosti in odgovornosti zaposlenih,
– imeti načrtovano razporeditev obratovalnega časa.
11. člen
(drugi pogoji)
V javnem razpisu se določijo tudi drugi podrobnejši
pogoji za opravljanje javne službe.
3. POSTOPEK PODELJEVANJA KONCESIJE
12. člen
(podelitev koncesije)
Koncesija iz prvega in drugega odstavka 6. člena te
uredbe (v nadaljnjem besedilu: koncesija) se podeli z odločbo Vlade Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki
ga izvede urad.

pis,

13. člen
(razpisna dokumentacija)
V razpisni dokumentaciji se navedejo:
– predmet koncesije,
– pogoji za opravljanje javne službe,
– merila za izbiro koncesionarja,
– čas, za katerega se bo podelila koncesija,
– rok, do katerega se sprejemajo prijave na javni raz-

– rok, do katerega bodo prijavljene organizacije obveščene o izbiri, in
– drugi podatki, pomembni za izvajanje koncesije.
14. člen
(prijava)
(1) Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev in meril,
– specifikacijo stroškov za opravljanje javne službe in
– druge sestavine, ki jih predvideva javni razpis.
(2) Prijava na javni razpis mora biti sestavljena na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
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15. člen
(strokovna komisija)
(1) Prijave na javni razpis oceni tričlanska strokovna
komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor urada (v nadaljnjem
besedilu: komisija).
(2) Komisija pregleda prispele prijave z vidika izpolnjevanja razpisnih pogojev in meril. O delu komisije se vodi
zapisnik, ki mora vsebovati:
– kraj, datum in uro pregleda in ocene prijav,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih prijav,
– seznam vlagateljev nepopolnih prijav,
– primerjalno analizo prispelih prijav in njihovo ocenitev
glede na razpisna merila,
– predlog za izbor koncesionarja in
– pripombe članov komisije.
(3) Komisija pripravi poročilo o izvedbi javnega razpisa
in obrazložen predlog izbire koncesionarja ter ju predloži
direktorju urada.
16. člen
(izbira koncesionarja)
Koncedent izbere koncesionarja na podlagi poročila in
obrazloženega predloga, ki ju pripravi komisija.
4. KONCESIJSKO RAZMERJE
17. člen
(ureditev koncesijskega razmerja)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, ki
jo sklene Vlada Republika Slovenije.
(2) Ob neskladju med to uredbo in koncesijsko pogodbo
veljajo določbe te uredbe.
(3) Koncesionar mora opravljati javno službo, za katero
mu je na podlagi te uredbe podeljena koncesija, v skladu z
navodili koncedenta.
18. člen
(vsebina koncesijske pogodbe)
S koncesijsko pogodbo se uredi:
– obseg opravljanja javne službe,
– začetek opravljanja javne službe,
– pogoji, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno
službo,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba,
– rok za odpoved koncesije in način odpovedi,
– sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja
koncedent, in način financiranja,
– obveznost vsebinskega in finančnega poročanja koncesionarja koncedentu,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu
o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje
koncesionirane dejavnosti, in
– druge določbe, pomembne za določitev in izvajanje
koncesionirane dejavnosti.
19. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje nastane z dnem začetka veljavnosti koncesijske pogodbe.
(2) Koncesija se podeli za štiri leta.
(3) Koncesija je neprenosljiva.
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5. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
20. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe ali koncesionarja ali z odvzemom koncesije.
(2) Ob prenehanju koncesijskega razmerja prevzame
javno službo, do podelitve nove koncesije, koncedent.
21. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po poteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumnim razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se
določijo v koncesijski pogodbi.
22. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesionarja, če ta nima pravnih naslednikov.
(2) Če ima koncesionar pravnega naslednika, lahko ta
na predlog urada in ob soglasju Vlade Republike Slovenije
stopi v koncesijsko razmerje ter v celoti prevzame vse pravice in obveznosti koncesionarja, če izpolnjuje pogoje za
opravljanje javne službe in pogoje za podelitev koncesije,
določene s to uredbo in koncesijsko pogodbo.

če:

23. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo,

– ne izpolnjuje več pogojev za koncesionarja, ki jih
določa ta uredba,
– ne začne izvajati javne službe, za katero mu je bila podeljena koncesija, v roku, določenem v koncesijski pogodbi,
– krši določbe te uredbe ali koncesijske pogodbe,
– preneha opravljati javno službo, za katero mu je bila
podeljena koncesija, pred potekom časa, za katerega je bila
sklenjena koncesijska pogodba,
– ne opravlja javne službe strokovno in učinkovito ter
skladno z navodili koncedenta,
– organ, pristojen za nadzor nad porabo proračunskih
sredstev, ugotovi, da koncesionar nenamensko uporablja
sredstva ali jih uporablja v nasprotju s koncesijsko pogodbo,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
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– izdatki za blago in storitve, ki so nujno potrebni za
opravljanje javne službe,
– izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov,
– najemnine in zakupnine poslovnih prostorov in
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za opravljanje javne
službe.
(3) Vrste upravičenih stroškov, ki se priznavajo koncesionarju, se natančneje določijo z javnim razpisom in koncesijsko pogodbo.
26. člen
(način in dinamika plačil)
Način in dinamika plačil koncesionarju se opredelita s
koncesijsko pogodbo.
27. člen
(začasno zadržanje sredstev)
Če se pri nadzoru višine izplačanih sredstev in njihove
porabe glede na namen ugotovijo nepravilnosti ali če koncesionar ne spoštuje navodil koncedenta, lahko ta delno
ali v celoti začasno zadrži izplačilo sredstev, dokler se ne
odpravijo ugotovljene nepravilnosti in dokler se ne vzpostavi
izvajanje pogodbenih obveznosti.
28. člen
(vračilo sredstev)
Če koncesionar ne spoštuje navodil koncedenta ali če
se pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev, dodeljenih
za opravljanje javne službe, izkaže, da je koncesionar prejel
sredstva neupravičeno, lahko koncedent zahteva vračilo že
izplačanih proračunskih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila.
7. NADZOR NAD IZVAJANJEM
29. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo urad in
pristojni inšpekcijski organi.
(2) Urad lahko kadarkoli med trajanjem pogodbenega
razmerja zahteva vpogled v tisti del poslovanja koncesionarja, ki se nanaša na opravljanje javne službe in izvajanje
koncesijske pogodbe.
8. KONČNA DOLOČBA

6. FINANCIRANJE IZVAJANJA KONCESIJE
24. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za izvajanje koncesije se zagotovijo v skladu
s sprejetim državnim proračunom.
25. člen
(priznavanje sredstev)
(1) Koncesionarju se priznajo sredstva za izvajanje
koncesije, če opravlja javno službo v skladu s to uredbo in
koncesijsko pogodbo, vendar največ v obsegu, predvidenem
v državnem proračunu.
(2) Koncesionarju se priznajo naslednji upravičeni stroški:
– plače in dodatki za tri delovna mesta svetovalcev za
polni delovni čas,

30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-31/2006/7
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2006-2111-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o koncesiji za obstoječe žičnice

Na podlagi drugega odstavka 26. člena in 76. člena
Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS,
št. 126/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za obstoječe žičnice
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba je koncesijski akt za podelitev koncesije
lastnikom žičnic za prevoz oseb (v nadaljnjem besedilu:
koncesija), za katere so ti ob uveljavitvi Zakona o žičniških
napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljnjem besedilu: zakon) imeli veljavno obratovalno dovoljenje
(v nadaljnjem besedilu: žičnica).
(2) Posamezne žičnice, ki so predmet koncesije po tej
uredbi, so določene v prilogi te uredbe, ki je njen sestavni
del.
2. člen
(način podelitve)
(1) Na podlagi drugega odstavka 76. člena zakona se
koncesija podeli brez javnega razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge lastniku posamezne žičnice iz tretjega odstavka
76. člena zakona z upravno odločbo, ki jo izda minister,
pristojen za žičnice.
3. člen
(pogoji za koncesionarja)
(1) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v roku devetih mesecev od uveljavitve te uredbe.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima v lasti žičniško napravo,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške
dejavnosti,
– da ima veljavno obratovalno dovoljenje,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge
obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da ima izdelane obratovalne dokumente za žičnico,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne
tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije,
– da ima izračun usklajenosti zmogljivosti žičniške naprave s prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog.
(3) Koncesionar mora k vlogi predložiti dokazila iz šeste do osme alinee prejšnjega odstavka. Ostala dokazila
pridobi organ, ki odloča o zahtevku koncesionarja, po uradni
dolžnosti.
4. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za posamezno žičnico iz priloge te uredbe
podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
minister, pristojen za žičnice.
5. člen
(pristojnost)
Za izdajo odločb in drugih posamičnih aktov v zvezi s
koncesijami po tej uredbi je pristojno ministrstvo, pristojno
za žičnice.

Št.
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6. člen
(trajanje koncesije)
(1) Koncesija se za posamezno žičnico podeli za čas,
določen v prilogi te uredbe (veljavnost koncesije).
(2) Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila
sklenjena koncesijska pogodba, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičnice mogoče pričakovati, da bo žičnica
med podaljšanjem koncesije varno obratovala.
(4) Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije
iz prejšnjega odstavka vložiti najkasneje šest mesecev pred
iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija.
7. člen
(prenos koncesije)
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo
samo z dovoljenjem ministra, pristojnega za žičnice.
8. člen
(prenehanje koncesije)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s stečajem koncesionarja.
9. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom roka koncesije,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja
žičnice,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov, skladno s pravili pogodbenega
prava.
10. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami
pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičnico in
njeno obratovanje;
– za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičnice ter
se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače.
(2) Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
11. člen
(odstranitev žičnice)
(1) Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega
razmerja odstraniti žičnico.
(2) Odstranitev žičnice obsega razgraditev žičnice, odstranitev objektov in naprav koncesije ter glede na okoliščine vzpostavitev čim primernejšega stanja glede na prvotno
stanje na vseh zemljiščih in drugih površinah, kjer se izvaja
koncesija. Koncesionar izdela program odstranitve žičnice,
h kateremu mora pridobiti soglasje koncedenta.
(3) Stroške odstranitve žičnice v celoti krije koncesionar. Način zavarovanja te obveznosti se določi v koncesijski
pogodbi.
(4) Odstranitev žičnice se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.

Vrsta žiþnice

1. lokacija

relokacija

Vitranc II

Podkoren

Velika dolina

2

3

4

2-SED

4-VKS-tr

SED

4-VKS

1981

2004

1957

2000

Brdo

Griþ

Brdo

Davþa

Lom

5

6

7

8

9

4-SED

6-VKS

1999

2002

1995

1983

1986

2000

Veljavnost
koncesije (let)
37

38

35

29

30

28

39

20

37

851

570/0, 563/0, 562/0, 558/0, 559/0, 554/0,
Podkoren
560/0, 424/1, 423/0

Leskovica

67, 69/1, 69/4, 1850, 1851

Davþa
Davþa

480/2,480/1

480/2, 481, 484, 485, 486

794, 359/1, 358, 795, 796/1, 792/2, 797/1, Gorenji
798/2, 799/2, 354
Novaki

454/1, 453, 463, 464/2, 464/4, 467, 468,
Davþa
469

Gorenji
Novaki

Davþa

469
794, 795, 796, 798/1

Gorenji
Novaki

794, 359

1018

1018

963

1162

958

840

408/0, 409/0, 410/0, 412/0, 413/0, 633/3,
Podkoren
633/7, 634/0

469, 468, 467, 464/2, 464/4, 463, 453,
Davþa
454/1

1123

397/4, 396/0, 417/65, 417/67, 417/64, Kranjska
417/63, 451/3, 451/5
Gora

kota (m)

807

k. o.

Postaje

526/0, 527/0, 531/0, 532/1, 533/1, 534/2,
Kranjska
534/3, 535/1, 539/1, 539/3, 538/0, 750/16,
Gora
746/0, 745/0, 739/0, 877/2, 839/1

parcelne številke

Lokacija

1294

1294

1290

1280

1198

1116

1282

1623

1054

kota (m)

Dolžina
(m)
1200

477

1800

850

1100

1237

1264

1048

961

Višinska
razlika (m)
276

276

327

118

240

265

442

500

247

2400

1569

2400

1424

950

873

1600

417

2400

4,50

2,60

5,00

2,20

2,00

2,50

2,60

2,50

5,00

Pogon

403

147

420

115

110

110

267

75

289

1

zgoraj

zgoraj

zgoraj

zgoraj

zgoraj

spodaj

spodaj

spodaj

spodaj

spodaj

zgoraj
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4-VKS

2-SED

2-SED

Hotel Cerkno, RTC Cerkno, Sedejev trg 8, 5282 Cerkno

Dolenþev rut

1

RTC Žiþnice Kranjska Gora, Borovška cesta 103 a, 4280 Kranjska Gora

Naprava

Leto gradnje

Priloga

Zap.
št.

Priloga – žiþnice

Zmogljivost
(oseb/h)

Št.

Hitrost vožnje
(m/s)

10494 /

Instalira
na moþ
(kW)

Stran
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12. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00721-21/2006/5
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2006-2411-0008
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Španov vrh

SED

KKŽ odsek B–C

KKŽ odsek C–D

Graben

Skripi

12

13

14

15

3-SED

2-SED

4-KKŽ

4-KKŽ

4-KKŽ

1981

1978

1973

1973

1973

1964

Orlove glave

Križ

Šija

Zadnji Vogel

17

18

19

20

2-SED

SED

2-SED

SED

N

1975

1966

1970

1966

2001

Krvavec

Tiha dolina

Njivice 1

21

22

23

1989

1970

1999

32

22

37

25

20

22

20

38

Studor

Šenturška
Gora

133/28, 134, 135

Kokra

133/30, 133/31, 133/32, 133/33, 133/34,
133/35, 133/36, 133/43, 133/44, 133/45, Kokra
133/47, 133/48, 133/49

1035/2, 1037/1

1035/2, 1035/3, 1035/4, 1035/5, 1035/6,
1035/7, 1035/8, 1035/9, 1035/10, 1035/11,
1035/12, 1035/13, 1035/22, 1035/37, Šenturška
1035/66, 1035/67, 1035/68, 1035/73, Gora
1035/76, 1035/77, 1035/119, 1035/120,
1035/122, 1035/124, 1035/125

1842/1

Savica
Studor

1250
1842/1

1842/1
Savica

Savica
Studor

1233/1, 1233/2, 1233/3

1233/1

Savica
Studor

1233/1, 1233/3

Bovec

Bovec

Bovec

Bovec

Bovec

1821/1, 1821/52, 1820/2

8072/1

8071/3

8072/1

8069/1

1100, 1103/2

Planina
Prihodi

397/2, 397/3; 397/4; 435/141
370/3

1590

1478

602

1309

1666

1505

1530

569

1867

2070

1649

980

436

981

1864

1596

1487

1667

1795

1671

1663

1533

2222

2245

2200

1649

980

1362

764

592

2356

1070

1078

1070

1268

1670

1000

555

1310

1870

2680

1668

256

118

885

358

129

166

141

964

355

175

570

650

540

381

1450

900

2000

1200

450

1200

450

950

1350

720

1020

1020

1020

400

2,50

2,50

6,00

2,50

3,00

2,50

2,50

9,00

2,20

2,10

4,00

4,00

4,00

1,75

161

100

980

184

28

120

55

600

216

60

180

230

200

70

Stran

2

spodaj

spodaj

zgoraj

zgoraj

spodaj

spodaj

spodaj

zgoraj

zgoraj

zgoraj

zgoraj

spodaj

zgoraj

spodaj
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2-SED

2-SED

KKŽ

1991

1996

1983

2001

28

26

24

24

24

20

Gorenji
Novaki

Št.

RTC Krvavec, Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Vogel

16

Vogel, Ski center, Ukanc 6, 4265 Bohinjsko jezero

KKŽ odsek A–B

11

ATC Kanin Bovec, Dvor 43, 5230 Bovec

10

Obþina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

351/1, 805

Uradni list Republike Slovenije
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Zvoh

Kriška planina

25

26

Žekovec

Smrekovec

28

29

2-SED

N

3-SED

1989

1969

1984

Šimnovec

31

2-SED

N

1984

1963

2000

1964

2003

Planja

33

4-SED-tr

4-SED-tr

2003

1998

Javornik

2-SED

neznano

Straža

2-SED

1989

Kobla 1

Kobla 2

36

37

2-SED

2-SED

1976

1975

Kobla ŽTG, d. o. o., Cesta na Ravne 7, 4264 Bohinjska Bistrica

35

2000

25

25

32

20

39

36

29

25

32

25

29

27

28

32

550

742

788, 797, 799, 801, 802, 803, 804, 810/1,
Bohinjska
812/1, 812/4, 1423/7, 1423/332, 1423/333,
Bistrica
1423/334, 1423/446

503

815

1337

1069

1414

548

580/9, 580/10, 580/12, 580/19, 580/20,
Bohinjska
584/1, 584/2, 584/9, 584/11, 584/12, 585/4,
Bistrica
585/5, 586/2, 812/4, 813, 585/6

Želeþe

Javornik

148/1, 167

820, 809/4

Lome

Hudinja

104/1,104/2,105/2,112,117,118,126/8,
126/13, 865, 890

1103/8, 1092/1, 1095/23

Kot

744/11, 744/56, 744/71, 744/92, 744/97,
ýrna
745/2, 745/32, 745/33

ýrna

745/33

Radegunda 1419

Županje
Njive

1487/14, 1487/26, 1487/32

1410

1479

Radegunda 495

Poljana

853/3

912/2

266/6, 260, 912/2, 611/1, 597, 584, 575

879/1, 879/3

Šenturška
Gora

1595

133/16, 133/17, 133/18, 133/19, 133/20,
133/21, 133/23, 133/24, 133/25, 133/26, Kokra
134, 135
1035/1, 1038/1, 1038/21, 1038/23, 1038/29

1590

Kokra

133/28, 134, 135

970

740

634

1185

1490

1429

1668

1405

1569

1410

1573

1693

1967

1864

900

885

354

1082

1285

1287

1359

1442

405

3320

500

665

1343

764

228

190

131

370

153

360

253

857

150

915

163

214

372

256

870

900

1114

1200

2000

2000

1200

360

868

275

1368

900

1460

1450

2,00

1,50

2,30

2,50

2,60

2,60

2,40

7,00

1,70

8,00

2,50

2,5

2,50

2,50

75

75

74

200

176

274

195

180

75

295

116

171

255

161

3

spodaj

zgoraj

spodaj

spodaj

zgoraj

zgoraj

zgoraj

zgoraj

spodaj

zgoraj

spodaj

spodaj

spodaj

spodaj
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Infrastruktura Bled, d. o. o., Reþiška cesta 2, 4250 Bled

34

Žiþnice Javornik, d. o. o., ýrni Vrh 106, 5274 ýrni Vrh nad Idrijo

Jurgovo I

32

Unior, d. d. – Program turizem, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreþe

Velika planina

30

Velika planina, Zaklad narave, Glavni trg 23, 1240 Kamnik

Medvedjak

27

1978

1982

1989

Št.

2-SED

2-SED

2-SED

10496 /

Golte Slovenija, Radegunda 19 c, 3330 Mozirje

Njivice 2

24

Stran
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Kobla 3

2-SED

Lontovž

SED

1965

1980

Mislinja

SED

1974

Lom 1

2-SED

Zelenica 2

43

SED

SED

1967

1965

1975

Griþice

3-SED

1986

2001

2004

30

21

20

25

24

20

27

45

6-sedežnica s prižemkami, loþljivimi od vrvi

Sedežnica s prižemkami, fiksnimi z vrvjo

2-sedežnica s prižemkami, fiksnimi z vrvjo

4-sedežnica s prižemkami, fiksnimi z vrvjo

4-sedežnica s prižemkami, fiksnimi z vrvjo, in transportnim pospeševalnim trakom

2-SED ……..

4-SED ……..

4-SED-tr …..

376/1, 374/3, 372, 373, 354/4, 356/4
246/1, 246/2

SED ………..

4-sedežnica s prižemkami, loþljivimi od vrvi

4-VKS ……..

Doslovþe

1667/3

6-VKS .........

Krožna kabinska žiþnica

2-vrvna krožna kabinska žiþnica

2KKŽ …….

Nihalna žiþnica

22

Podljubelj

21/12

Šemnik
Loke

4445, 4448, 4484, 4492, 4493, 4502,
4504/1, 4504/2, 4509/1, 4511, 4512/2,
4594/3, 4594/4, 4595, 4981, 4986, 4988, Štale
4989, 4990, 4995, 4996, 5000, 5001, 5002,
5008, 5050, 5232, 5234, 5235/4

Podljubelj

21/12

1353, 1354, 1355, 1356/1, 1356/2, 1357,
Rateþe
1358, 1359, 1366, 1367

Mislinja
Gornji Doliþ

860/1, 849/6, 849/7

Dobovec

646

814/24

804, 1423/8, 1423/9, 1423/10, 1423/332,
1423/333, 1423/334, 1423/336, 1423/337, Bohinjska
1423/338, 1423/339, 1423/340, 1423/ 341, Bistrica
1423/464, 1438/15

471

683

1288

1082

860

619

949

968

774

947

1544

1288

1172

693

1047

1472

755

1175

875

1126

1010

199

297

1560

303

264

256

206

312

74

98

504

280

1350

425

550

1200

270

163

900

1,9

2,30

2,35

2,40

2,40

1,50

0,90

2,50

37

253

48

76

200

15

20

125

4

spodaj

spodaj

spodaj

spodaj

spodaj

spodaj

spodaj

zgoraj

Št.

KKŽ ………..

N……………

1969

SED

Marela

Smuþarski klub Zagorje, SRC Marela, Naselje na šahtu št. 39, 1412 Kisovec

44

Iskra Kondenzatorji, d. d., Vajdova ul. 71, 8333 Semiþ

Zelenica 1

42

Zelenica, d. o. o., Podljubelj 310, 4290 Tržiþ

41

Športni center Rateþe Planica, Teslova 3, 1000 Ljubljana

40

Smuþarsko skakalni klub Mislinja, Gozdarska c. 16, 2382 Mislinja

39

SD Trbovlje, Ulica 1. junija 4, 1420 Trbovlje

38
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Uredba o koncesiji za graditev sedežnice
Kekec v Kranjski Gori

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za graditev sedežnice Kekec
v Kranjski Gori
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se
podeli koncesija za graditev sedežnice Kekec v Kranjski Gori
(v nadaljnjem besedilu: koncesija), predvidoma na zemljiških
parcelah št. 750/11, 750/10, 750/9, 179/1, 167/2, 171/2,
171/1, 170, 172/0, 173/1, 174/3, 175, 176/1, 176/3, 154,
155/1, 177/2, 178/2 in 178/3, vse k. o. Kranjska Gora.
(2) Žičniška naprava iz prejšnjega odstavka je žičniška
naprava, ki se navezuje na sistem žičniških naprav in smučarskih prog smučišča Kranjska Gora.
2. člen
(1) Vloga za pridobitev koncesije obsega:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma
sedež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške na
prave,
– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja, na katerem se načrtuje postavitev naprave,
in gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo
zmogljivosti naprave,
– podatke o dostopnosti do načrtovane žičniške naprave in podatke o ustreznem številu parkirnih mest,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih
rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno
z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za
zasneževanje in podobno),
– podatke glede zagotavljanja varnosti pred plazovi,
– izračun usklajenosti kapacitete žičniške naprave s
prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog,
– investicijski načrt za gradnjo,
– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
(2) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije iz prejšnjega odstavka v roku 90 dni od uveljavitve te
uredbe.
3. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti
žičnic in vlečnic,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge
obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da je finančno in poslovno sposoben,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne
tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
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4. člen
Koncesionar lahko na podlagi podeljene koncesije pridobi gradbeno dovoljenje za žičniško napravo in lahko po
pridobitvi dovoljenja za obratovanje z njo obratuje.
5. člen
(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o
žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03;
v nadaljnjem besedilu: zakon) se koncesija podeli brez javnega razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona
(neposredna podelitev) z upravno odločbo.
6. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo 40 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila
sklenjena koncesijska pogodba.
(4) Koncesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka vložiti najmanj šest mesecev pred iztekom
roka, za katerega je bila pridobljena koncesija.
(5) Koncesija se podaljša s sklenitvijo nove koncesijske
pogodbe.
7. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se
podeljuje s to uredbo.
8. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
minister, pristojen za žičnice.
9. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo
samo s soglasjem ministra, pristojnega za žičnice.
10. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s stečajem koncesionarja.
(2) Koncesija se odvzame, če v dveh letih po pridobitvi
gradbenega dovoljenja žičniška naprava ne začne obratovati.
11. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem koncesijske pogodbe,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške
naprave.
12. člen
Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar kljub
izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave ne odpravi
pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost obratovanja. Pravice in
obveznosti v primeru razdrtja pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
13. člen
V primeru, da koncesijsko razmerje preneha in žičniška
naprava preneha trajno obratovati, mora koncesionar žični-

Uradni list Republike Slovenije
ško napravo razgraditi in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje. Način in pogoji razgraditve žičniške naprave se določijo
v koncesijski pogodbi.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja ministrstvo,
pristojno za žičnice.
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-20/2006/5
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2006-2411-0064
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

4436.

Uredba o izvajanju Uredbe Sveta o uvedbi
sistema statističnega spremljanja trgovine
s tuni, mečaricami in veleokimi tuni znotraj
Skupnosti

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Uredbe Sveta o uvedbi sistema
statističnega spremljanja trgovine s tuni,
mečaricami in veleokimi tuni
znotraj Skupnosti
1. člen
Ta uredba določa pristojni organ za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1984/2003 z dne 8. aprila 2003 o uvedbi sistema statističnega spremljanja trgovine s tuni, mečaricami in
veleokimi tuni znotraj Skupnosti (UL L št. 295 z dne 13. 11.
2003, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1984/2003/ES).
2. člen
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1984/2003/ES je
Carinska uprava Republike Slovenije.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-34/2006/9
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2006-2311-0037
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o spremembah Uredbe o območjih
omejene rabe prostora zaradi jedrskega
objekta in o pogojih gradnje objektov na teh
območjih

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o območjih omejene rabe
prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih
gradnje objektov na teh območjih
1. člen
V Uredbi o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih
(Uradni list RS, št. 36/04) se v 3. členu v drugem odstavku
besedilo »soglasja o sevalni in jedrski varnosti« nadomesti z
besedilom »predhodnega soglasja v pogojih k okoljevarstvenemu soglasju v skladu z zakonom.«.
Za sedmim odstavkom se doda novi osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Ne glede na najmanjšo velikost širšega območja
nadzorovane rabe, določeno za objekte v tabeli iz petega
odstavka tega člena, lahko URSJV določi v predhodnem
soglasju v pogojih k okoljevarstvenemu soglasju za posamezni objekt tudi manjšo velikost širšega območja nadzorovane rabe, če je iz poročila o vplivih na okolje razvidno,
da se lahko na zmanjšanem širšem območju nadzorovane
rabe izvajajo ukrepi sevalne in jedrske varnosti neovirano.«.
2. člen
V 6. členu se druga alinea prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»– ožje območje nadzorovane rabe je območje zunaj
izključitvenega območja in znotraj območja, ki ga na zunanji
strani omejuje krožnica kroga s centrom v središču reaktorja
jedrske elektrarne in polmerom 650 m ter daljica, ki to krožnico seka v točkah s koordinatami Y=540010,62, X=88927,02
in Y=540772,11, X=88834,04,«.
3. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je sestavni
del te uredbe.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-78/2006/6
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2006-2511-0189
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 2
SEZNAM PARCEL
k.o. Stari grad
*15
*231
*30
1179/41
1180/40
1180/67
214/2
339/1
*168
*232
*307
1179/43
1180/41
1180/68
214/3
339/2
*172
*24
*309
1179/46
1180/43
1180/7
214/6
339/3
*174
*248
*314
1179/6 (*)
1180/44
1180/8
214/7
340
*180
*249
*316
1179/7
1180/47
1180/80
214/8
341
*196
*25/1
*317
1179/8 (*)
1180/48
1193
214/9
342
*201
*250
*32
1180/1
1180/49
1194/1
228/2
373
*207
*253
1139/3
1180/14
1180/5
1198
229/2
374/3
*211
*254
1139/5
1180/15
1180/50
1199
248/1
378/2
*213
*26
1176/1
1180/16
1180/51
1223/1
282
378/3
*215
*261
1176/3
1180/17
1180/52
1223/2
283/2
380
*217
*268
1179/10
1180/2
1180/53
1225
284/2
576
*218
*269
1179/23
1180/32
1180/54
203
284/4
590
*219
*273
1179/25
1180/33
1180/55
204
304
*220
*278
1179/26
1180/34
1180/58
205
305
*221
*28
1179/32
1180/35
1180/59
206
323
*222
*283
1179/34
1180/36
1180/60
210/1
327/1
*223
*29
1179/37
1180/37
1180/62
210/2
327/2
*224
*296
1179/38
1180/38
1180/64
211
328
*23
*299
1179/39
1180/39
1180/66
212/2
329
(*) 1179/6 in 1179/8 samo na območju zunaj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 950 m
k.o. Stara vas
*1
*168
*233
*234
*235
*236
*237
*238
*270

*321
*323
*374
*375
*461
*498
*660
104/1
104/3

118/2
118/3
118/4
118/5
131/1
132/3
134/6
134/7
134/8

134/9
23/2
747/2
750/1
750/2
750/4
752/2
753
78/1

801/1
85/1
85/3
85/4
85/5
86/1
86/2
86/3
86/4

86/5
86/6
87/1
87/3
87/4
87/7
88/1
88/2
88/3

88/4
89/1
89/2
89/3
89/4
89/5
89/6
89/7
89/8

89/9
93/2
97

k.o. Drnovo
*253
*278
*297

*298
*299
2104/1

2105/1
2105/107
2105/108

2105/109
2105/113
2105/115

2105/119
2105/121
2105/125

2105/2
2105/3
2105/4

2105/5
2105/6
2105/7

2105/8
2105/90
2642/5

k.o. Leskovec
*164
*182
*187
*218
*379
*389
*390
1204/174
1204/175
1204/176

1204/178
1204/181
1204/190
1204/194
1204/203
1204/204
1204/39
1204/41
1204/42
1204/43

1204/44
1204/51
1205/103
1205/104
1205/106
1205/108
1205/109
1205/110
1205/111
1205/112

1205/113
1205/114
1205/116
1205/117
1205/118
1205/31
1205/37
1205/41
1205/53
1205/54

1205/55
1205/61
1205/64
1205/65
1205/79
1205/80
1205/83
1205/87
1205/88
1205/89

1205/93
1205/94
1205/95
1205/96
1205/97
1205/98
1351/11
1351/12
1351/13
1351/14

1351/15
1351/16
1351/17
1351/18
1351/19
1351/20
1351/21
1351/22
1351/23
1351/24

1351/26
1351/31
1351/32
1351/33
1351/34
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4438.

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
hidroelektrarno Krško

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu
za hidroelektrarno Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št.
122/04) sprejme državni lokacijski načrt za hidroelektrarno
Krško (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt sta izdelala Savaprojekt,
d.d., Krško, in Acer, d.o.o., Novo mesto, pod številko projekta
04018-00, v juniju 2006.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa ureditveno območje, zasnove projektnih rešitev za energetsko in vodno infrastrukturo, usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje,
zasnove projektnih rešitev za druge državne in lokalne infrastrukture – prometne, energetske, telekomunikacijske, vodovodne ter komunalne, rešitve in ukrepe za varovanje okolja,
ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine, trajnostne
rabe naravnih dobrin ter zagotavljanja obrambnih potreb in
varstva pred naravnimi nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad
izvajanjem te uredbe.
(2) Površine, ki so potrebne le med gradnjo hidroelektrarne Krško in spremljajočih ureditev ter se po zaključenih
delih namenijo prvotni ali drugi ustrezni rabi, so določene v
grafičnem delu državnega lokacijskega načrta. Končna parcelacija se izvede po končani gradnji, ureditvah in sanaciji
poškodovanih zemljišč.
(3) Ureditve iz prvega in drugega odstavka tega člena
so obrazložene in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled
v Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in
pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Krško
in Sevnica.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega:
a) parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani:
– objekti, potrebni za delovanje hidroelektrarne Krško
(območje jezovne zgradbe in bazena hidroelektrarne Krško z
ureditvami brežin Save in trasa priključnega daljnovoda);
– drugi objekti, potrebni za izvedbo in delovanje hidroelektrarne Krško (območja ureditev izlivnih delov pritokov,
območja nadvišanj terena, prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, rušitve in sanacije, ki jih zahteva gradnja
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hidroelektrarne Krško ter nadomestne gradnje, dostopi do
vode in rekreacijska območja);
b) parcele oziroma dele parcel, na katerih so predvidene
druge ureditve oziroma sanacije zaradi vpliva gradnje hidroelektrarne (prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije prometne,
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture
in zadrževalniki plavin).
(2) Območje hidroelektrarne Krško obsega naslednje
parcele oziroma dele parcel (zvezdica je oznaka za stavbno
parcelo) po naslednjih katastrskih občinah:
a) parcele in dele parcel, na katerih so načrtovani objekti, potrebni za delovanje hidroelektrarne Krško, in parcele
oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani drugi objekti,
potrebni za izvedbo in delovanje hidroelektrarne Krško:
– k.o. Blanca:
*97, 570, 580/1, 580/3, 581, 585, 586, 587/2, 587/3,
589/2, 590/1, 590/2, 590/3, 590/4, 590/6, 590/7, 590/11,
591/1, 591/2, 592, 594, 595, 596, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4,
600, 604/1, 658, 682/2, 690, 691/1;
– k.o. Brestanica:
1, 2, 3/2, 4, 5/3, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, *9, 10/1, 10/2,
*10/2, 11, *11, *12, *13, *15, *16/1, *16/2, *17, *18/1, *19,
*20, 59/2, 59/4, 120/1, 120/2, 120/4, 120/5, 120/10, 120/11,
120/14, 123, 124, 125, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5,
134, 144, 150, *152/1, *152/2, *153/1, *153/2, *154, *155,
*160, *164, *165, *169, *172, *175, *187, *194, 211/2, *213,
*232, 470/1, 470/4, 470/5, 477, 478/1, 480, 482, 483, 484,
485/1, 485/2, 485/3, 497/2, 497/3, 497/5, 497/6, 498, 545/1,
545/2, 545/3, 545/4, 550, 555/1, 555/2, 555/3, 555/4, 555/5,
559, 582/1, 583/2, 583/3, 584, 588, 589, 590/1, 590/2, 590/3,
590/4;
– k.o. Dolnji Leskovec:
502, 503/1, 515, 517/1, 517/2, 520/1, 520/2, 545/2,
546/3, 547/2, 548, 549, 550/1, 551, 552, 553, 554, 555/2,
556, 557, 558/1, 558/2, 559, 560, 574, 575, 576, 577, 578,
579, 580/1, 580/2, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 589, 590/1,
590/2, 590/3, 591, 592, 595, 596, 597, 598, 599, 600/1,
600/2, 600/3, 601/1, 603/1, 604, 607, 610/1, 611, 612, 613,
991, 992/1, 992/2, 992/3, 993, 997, 998;
– k.o. Kladje:
*69, 242, 243/1, 243/2, 245/1, 245/3, 259, 263, 264,
266, 268, 269, 270, 273/1, 283, 284/1, 284/2, 285/1, 285/2,
285/3, 286, 287, 288, 289, 291, 294, 357, 359, 360, 361,
363/1, 363/2, 365, 374, 375, 376, 377/1, 378;
– k.o. Krško:
*10, 16/2, *32, *105/2, 158/1, 158/6, 158/7, 158/8,
158/9, 162, 166, 168/1, 168/2, 168/3, 169/1, 169/2, 171/2,
171/42, 171/44, 180/1, 180/2, 182/2, 182/3, 183/1, 183/2,
185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/6, 185/7, 186, 188, 190/1,
190/3, 190/5, 190/6, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/6,
191/7, 191/8, 191/9, 193, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5,
198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13,
198/14, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 199/1, 199/2, 199/3,
200, 201/1, 201/2, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 205/6,
206/1, 206/2, 207, 211, 216/6, 216/8, *311/2, *347, *373,
*435/2, *470/1, *470/2, *513, *514, *638, *639, *921, 1034,
1035, 1036, 1037, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044,
1046, 1048, 1049, 1050, 1053, 1054, 1055, 1057, 1058,
1059, 1060, 1078, 1080, 1081, 1085, 1086, 1088, 1089,
1095, 1096/1, 1096/2, 1096/3, 1096/4, 1099, 1100/1, 1101,
1102/2, 1103/1, 2844, 2919/1, 2927/1, 2927/3, 2927/4,
2927/7, 2927/8, 2927/9, 2927/10, 2941/2, 2945/4, 2955/2,
2955/15, 2955/16, 3046, 3049/5, 3051/6, 3051/16, 3052/1,
3052/2, 3052/3, 3052/4, 3052/5, 3052/6, 3052/7, 3052/8,
3053/1, 3053/2, 3053/3, 3054, 3071/1, 3071/2, 3071/3, 3072,
3074/1, 3074/2, 3087, 3094, 3101, 3111;
– k.o. Rožno:
2/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 16, 20, 21, 23, 52/2,
53, 54, 55/1, 59/2, 60, 61, 62, 63, 88, 91, 92, 93/1, 93/2,
93/3, 95/1, 95/2, 95/3, 97, 98, 113/1, 113/5, 114/1, 115, 116/1,
116/2, 117, 118, 119, 120, 123/1, 137, 138, 141, 142, 143,
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144, 146/2, 149, 150, 166, 235/2, 255/3, 258, 260, 261/1,
262, 263, 264/1, 264/2, 267, 268/1, 268/2, 268/3, 268/4, 269,
270, 271, 272, 273, 274, 275, 277/1, 277/2, 278, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 302/1, 303,
305, 306, 307, 308, 309/1, 309/2, 310, 311, 312/1, 312/2,
313/1, 313/2, 314, 315, 318, 319, 320, 322/2, 323, 382, 384,
385, 386, 387, 391, 392, 393, 394, 395, 399/1, 402, 403/1,
403/4, 599/2, 599/4, 599/5, 599/6, 599/7, 599/8, 599/10,
608/1, 613, 615/1, 615/2, 616, 618, 619/1, 619/2, 619/3,
620, 621/1, 621/2, 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/5, 622/6,
622/7, 623/1, 625;
– k.o. Sremič:
643, 644, 646, 858;
– k.o. Stara vas:
*139/2, 189/53, 189/63, 189/64, 192/1, 192/4, 193/2,
193/3, 193/4, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 194/2,
194/3, 194/4, *516, *517, 759/1, 759/4, 759/5, 798/2, 798/6,
798/11, 817, 846;
– k.o. Veliki Trn:
*226/1, *304, *326, *365,*368, 2479/59, 2479/60,
2479/61, 2479/62, 2479/65, 2479/105, 2479/106, 2479/107,
2479/108, 2479/109, 2479/170, 2479/171, 2479/187,
2479/188, 2479/189, 2479/190, 2479/191, 2479/192,
2479/193, 2479/194, 2479/195, 2479/196, 2479/197,
2482/1, 2482/2, 2482/3, 2620/19, 2620/2, 2628/1, 2636,
2643, 2644/1, 2645/1, 2646, 2648/1, 2648/2, 2649, 2651,
2653, 2654, 2655/1, 2655/2, 2656/2, 2656/3, 2656/4, 2658/2,
2665, 2666, 2667/1, 2667/2, 2667/3, 2667/4, 2667/5, 2668,
2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674/1, 2674/2, 2675, 2676,
2677, 2678, 2679, 2680/1, 2680/2, 2681, 2682, 2683, 2684,
2685, 2686, 2687, 2690, 2692, 2693, 2695, 2696/1, 2696/2,
2697/1, 2697/2, 2697/3, 2698/1, 2698/2, 2699, 2700, 2701,
2702/1, 2702/2, 2704, 2707, 2708, 2711, 2725, 2726, 2727,
2728/1, 2728/2, 2729/1, 2729/2, 2729/5, 2729/6, 2734, 2735,
2737, 2738, 2739, 2740, 2742, 2743/1, 2743/2, 2745, 2753,
2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2761/1, 2761/2, 2762/2,
2792/3, 2808, 2809/1, 2810, 2811/1, 2811/2, 2812, 2814/1,
2814/2, 2818/1, 2818/2, 2819/2, 2820, 2821, 2824/1, 2824/2,
2825, 2826/1, 2826/2, 2827, 2829, 2832, 2834, 2836, 2837,
2838/1, 2838/2, 2840, 2841, 2843, 2844/1, 2844/2, 2844/3,
2845/1, 2845/2, 2847/1, 2847/2, 2850/1, 2850/2, 2852, 2853,
2856/1, 2856/2, 2857/2, 2858, 2859, 2860, 2861/1, 2861/2,
2862, 2863, 2864, 2866/1, 2866/2, 2867, 2868/1, 2868/2,
2869/1, 2869/2, 2871/1, 2874/1, 2874/2, 2876, 2877, 2878,
2881, 2883/1, 2883/2, 2883/3, 2883/4, 2883/5, 2884/1,
2884/2, 2884/3, 2885, 2886, 2887/1, 2888/1, 2888/2, 2890,
2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2900, 2901,
2902, 2904/1, 2904/2, 2905/1, 2905/2, 2906/1, 2906/2, 2909,
2910/1, 2921, 2924/1, 2925, 2926, 2953/1, 2953/2, 2954/1,
2954/2, 2956, 2961/1, 2961/4, 2963/1, 2991/1, 2991/2,
2991/3, 2991/5, 2992, 2993, 2998, 2999;
– k.o. Videm:
*2/1, *2/2, 11/2, 15/2, *23/1, 25/2, 25/3, 26/2, 26/4, 26/5,
27, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 30/1, 30/3, *46,
*61/1, *61/2, *61/3, *61/4, *61/5, 71,*73, *81, *82, *84, *92,
96/1, 98, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 106,*109, 114,
*122, *151, *152, *153, 154, *159, 165, 167, 181, 182, 184/3,
184/4, 184/6, 184/7, 184/8, 210/2, 212, 213, 214/1, 214/2,
215/1, 215/2, 217/1, 217/2, 219, 220, 221/1, 222, 223, 224/1,
224/2, 224/4, 224/7, 224/8, 224/9, 224/10, 224/11, 224/12,
224/13, 224/14, 224/15, 224/17, 224/18, 224/19, 224/20,
224/21, 224/22, 224/23, 224/24, 224/25, 224/26, 224/27,
224/28, 224/29, 226, 227, 228, 230/1, 230/2, 231/1, 231/2,
233, 236/1, 236/2, 236/3, 236/4, 240, 270, 271, 272, 273/1,
273/2, 274, 319, 326/1, 326/2, 326/3, 327/1, 327/2, 329/1,
329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 330, 332/2, 336/1, 336/2, 343/1,
343/2, 346/2, 347/1, 349, 350, 353, 354/1, 354/2, 355/1,
355/6, 355/7, 355/8, 355/10, 355/11, 355/12, 355/16, 355/17,
355/18, 355/19, 357, 379, 381/1, 382, 383/2, 384, 385, 386,
387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396/1, 396/2, 396/3,
397, 401;
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– k.o. Studenec:
*271, 2416/7, 2417/1, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422/1,
2422/2, 2423, 2424, 2425, 2427, 2428, 2430/1, 2430/2,
2430/3, 2430/4, 2431/1, 2431/2, 2431/4, 2671/1, 2671/3,
2672, 2675;
b) parcele oziroma dele parcel, na katerih so predvidene druge ureditve oziroma sanacije zaradi vpliva gradnje
hidroelektrarne:
1. zadrževalnik plavin na Pijavškem potoku (b1):
– k.o. Veliki Trn:
*301, *354, 2480/1, 2480/5, 2480/24, 2480/25, 2480/73,
2480/74, 2480/145, 2480/146, 2540/2, 2540/3, 2548/1,
2548/2;
2. zadrževalnik plavin na Dovškem potoku in desnem
pritoku (b2):
– k.o. Brestanica:
*73, 88, 89, *89, 91, *92, 98, 99, 100/1, 100/2, 196,
*201/1, *285, *287, 306, 307/1, 307/5, 342/1, 342/2, 343/4,
343/5, 344, 345/1, 345/4, 348/2, 348/5, 348/6, 348/7, 349/1,
349/2, 349/3, 349/5, 349/9, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 352,
353/1, 560/1, 560/2, 566, 569/6, 572, 586, 587/2, 587/9;
3. zadrževalnik plavin na Brestaniškem potoku (b3):
– k.o. Brestanica:
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464/1, 465/1;
– k.o. Stolovnik:
*138, 174, 175, 176, 177/1, 178, 179/1, 182/1, 623/2,
624/1, 630/1;
4. trasa 20 kV kablovoda Sevnica–Brestanica–odsek
1 (b4):
– k.o. Studenec:
2431/1, 2497/1, 2497/2, 2501, 2671/1;
5. trasa 20 kV kablovoda Sevnica–Brestanica–odsek
2 (b5):
– k.o. Krško:
*173, 1073, 1077/1, 1077/3, 1108/1, 1131/1, 1134,
3055;
– k.o. Veliki Trn:
2568, 2570/1, 2571/1, 2572/1, 2572/2, 2578/1, 2620/14,
2620/16, 2749/2, 2750/2, 2750/5, 2751/1, 2751/2, 2752/1,
2752/2, 2961/1, 2961/6, 2963/1;
6. trasa 20 kV daljnovoda Sevnica–Brestanica (b6):
– k.o. Studenec:
2431/1, 2431/2, 2431/4, 2671/3;
– k.o. Veliki Trn:
2482/1, 2992;
7. trasa 20 kV daljnovoda, odcep Rožno (b7):
– k.o. Veliki Trn:
2615, 2617, 2620/1, 2620/14, 2620/15, 2620/16, 2621,
2622/1, 2622/2, 2624, 2625/1, 2625/2, 2626, 2628/1, 2628/2,
2963/1;
8. kanalizacijski kolektor Dolnji Leskovec–trasa zahod
(b8):
– k.o. Rožno:
336/1, 377, 378, 599/5, 617/2, 625;
9. kanalizacijski kolektor Dolnji Leskovec–trasa vzhod
(b9):
– k.o. Dolnji Leskovec:
569/2, 570, 572/1, 572/2, 603/1, 606, 631/1, 632/1, 633,
573/2, 993, 994;
10. kanalizacijski kolektor odsek Kantalon in Šutna
(b10):
– k.o. Brestanica:
*146, *149, *150, *157, *158, *161, *162, *169, 472,
475, 476, 478/1, 478/2, 489, 492, 496, 504/1, 504/3, 530/2,
530/5, 582/1, 583/1, 579, 598;
11. kanalizacijski kolektor Gorenje Pijavško (b11):
– k.o. Veliki Trn:
*189, *198, *204/1, *204/3, *204/4, *243, *258, 2540/2,
2540/13, 2540/14, 2540/16, 2540/17, 2541, 2543, 2545/1,
2545/2, 2550, 2558, 2563, 2578/3, 2752/1, 2765/1, 2766/1,
2961/1, 2961/6, 2962;
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12. kanalizacijski kolektor Srednje in Spodnje Pijavško
(b12):
– k.o. Krško:
*173, *175, *180, *468, 1063, 1066, 1073, 1077/1,
1077/2, 1077/3, 1103/2, 1131/1, 1134, 3055;
– k.o. Veliki Trn
*221, 2804/2, 2924/2, 2930, 2931/1, 2931/2, 2940,
2942/1, 2942/2, 2942/3, 2948, 2961/2, 2961/3;
13. kanalizacijski kolektor Sotelsko (b13):
– k.o. Videm
*58/6, *68, 237, 239, 250, 277, 303, 304, 313, 350,
352, 355/5;
14. plinovod – prestavitev (b14):
– k.o. Stara vas:
193/2, 193/7, 193/10,*729 in 742/6;
– k.o. Videm:
355/13, 355/14 in 384;
15. napajalni kablovod 6 kV do TP VIPAP (b15):
– k.o. Stara vas:
189/61, 208/4, 208/8, 798/6, 798/11, 798/12 in 851;
16. povezovalni cevovod tehnološke vode VIPAP
(b16):
– k.o. Stara vas:
189/61, 208/4, 208/8, 798/11 in 798/12.
(3) Meja ureditvenega območja državnega lokacijskega
načrta je tudi meja vplivnega območja posegov.
(4) Ob odstopanju navedenih parcel in stanja glede na
grafični prikaz, velja prikaz v kartografskem delu državnega
lokacijskega načrta. Parcelacija se izvede na podlagi načrta
parcelacije, ki je prikazana tudi v grafičnem delu državnega
lokacijskega načrta.
(5) Oznake, navedene v drugem odstavku tega člena,
četrtem odstavku 8. člena, prvem in četrtem odstavku 22. člena, drugem odstavku 25. člena in drugem odstavku 32. člena
so oznake ureditev iz grafičnega dela lokacijskega načrta.
4. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– območje jezovne zgradbe in bazena hidroelektrarne
Krško;
– območje ureditve nadvišanj, vključno z rekultivacijo
zemljišč;
– območja ureditev izlivnih delov vodotokov in ureditev
regulacij;
– območja zadrževalnikov plavin;
– območje rekreacijskih ureditev in dostopov do vode;
– območja novogradenj, prestavitev in rekonstrukcij prometne infrastrukture, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in naprav;
– območja rušitev objektov;
– območja nadomestnih gradenj objektov;
– območja sanacij in varovanj objektov s pasivnimi
ukrepi ter drugih okoljevarstvenih ukrepov.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA ENERGETSKO
INFRASTRUKTURO
5. člen
(jezovna zgradba, ureditev podslapja in poglabljanje
spodnje struge)
(1) Jezovno zgradbo sestavljata pregrada in strojnica.
Jezovna zgradba se uredi v koritu reke Save v km 751.575.
(2) Desni del jezovne zgradbe predstavlja strojnica s
tremi agregati s skupnim instaliranim pretokom 500 m³/s.
(3) Levi del jezovne zgradbe predstavlja pet pretočnih
polj širine po 15 m, ki so med seboj ločena s stebri širine
3 m. Pretočna polja so sestavljena iz natočnega dela, preliva,
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podslapja s protitočnim naklonom dna in utrditve dna za podslapji ter so opremljena s hidromehansko opremo.
(4) Poglabljanje spodnje struge se v delu, ki zagotavlja
povečanje energetskega učinka hidroelektrarne, uredi v skladu z opisom iz četrtega odstavka 8. člena te uredbe.
6. člen
(transformator)
Omrežni transformator se namesti v polzaprti transformatorski prostor v podaljšku strojnice. Transformator
45 MVA, 117/6,3 kV se izvede s kombiniranim naravnim in
prisilnim zračnim hlajenjem, s klasičnimi izvodi, tako da se
lahko nadomešča z rezervnim transformatorjem za verigo
hidroelektrarn na Savi.
7. člen
(stikališče)
Stikališče 110 kV se postavi v zaprti prostor v podaljšku
strojnice, poleg prostora omrežnega transformatorja. Stikališče se uredi v s plinom izolirani oklopljeni izvedbi in ima tri
polja. Proti transformatorju se izvedejo prevodni izolatorji
plin-zrak, obe 110-kV izvodni polji se izvedeta za kabelski
priključek.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA VODNO
INFRASTRUKTURO
8. člen
(bazen in poglabljanje spodnje struge)
(1) Bazen ima površino 117 ha in prostornino 6,31 milijona m³, od katere je ob zajezitvi na koti 164,00 m nadm.
viš. in najvišji dovoljeni denivelaciji 1 m koristnega volumna
za 1,18 milijona m³. Bazen zavzema del savske struge med
pregrado hidroelektrarne Krško in pregrado hidroelektrarne
Blanca.
(2) V spodnjem delu bazena od Brestanice do pregrade
se zajezitev oblikuje v obstoječem dolinskem volumnu med
naravnim desnim bregom, železniškim nasipom na levem
bregu in pregrado. V zgornjem delu bazena se razen na
najnižjih področjih Pijavškega polja zajezitev ustvari v okviru
obstoječega volumna rečne struge. Pregradni profil se zaradi
neprepustne temeljne hribine tesni le do minimalne potrebne
globine.
(3) V zgornjem delu bazena vzdolž Pijavškega polja se
izvedejo poglobitve desne polovice korita Save.
(4) Poglabljanje spodnje struge v delu, ki zagotavlja zniževanje gladin visokovodnih valov se uredi tako, da se struga dolvodno od jezovne zgradbe poglobi do kote 151,00 m
nadm. viš. in v padcu poteka na približno 2,050 km dolgem
odseku do okoli 50 m gorvodno od obstoječega cestnega
mostu. Poglabljanje struge vključuje tudi širitev struge v
obsegu do 20 m, ki se izvede na levem bregu Save. Na
desnem bregu Save se na odseku med profiloma Save
P99A in P100C obstoječi podporni zid deloma nadgradi s
50–70 cm visoko polno betonsko ograjo, deloma pa se poruši
in izvede na novo za zagotovitev zadostne pretočne sposobnosti najožjega savskega profila in varnosti pred stoletnimi
vodami v mestnem jedru Krškega. Obstoječi podporni zid
se nadgradi s polno betonsko ograjo višine 50–70 cm nad
niveleto obstoječega pločnika med P99A in P100 v dolžini
370 m, izvedba novega podpornega zidu, ki je prav tako
nadgrajen z betonsko ograjo, višine 50–70 cm, je predvidena
med P100 in pribl. P100C v dolžini 340 m. Na odseku novega
podpornega zidu se na dolžini 280 m zviša niveleta obstoječe
ceste za največ 0,5 m glede na obstoječe terenske pogoje.
Predvidena neto širina hodnika za pešce na rekonstruiranem
odseku ceste je 1,55 m.
(5) Obstoječa dostopa do Save na območju podpornega
zidu se ohranita, prav tako dostop po obrežni poti pod obsto-
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ječi most. Uredijo se tudi dostopi s stopnicami na novo bermo
pod podpornim zidom, na katerega se namesti ograja.
9. člen
(zavarovanje brežin na območju bazena)
(1) Zavarovanje brežin se izvede na pretežnem delu
območja bazena. Na odsekih, na katerih tik ob brežini Save
potekajo ceste ali železnica, se za zagotovitev trajne varnosti in stabilnosti prometnic v potrebnem obsegu izvede
klasična skalometna ali druga mehansko ali hidravlično
enakovredna zaščita brežin Save ter železniškega in cestnega nasipa, ki sega do višine 1,00 m nad koto zajezitve.
Na odsekih, kjer je odločilna le zahtevana kota obratovalne
gladine – 1,00 m, se izvedejo lažje sonaravne ureditve z
vegetacijsko zaščito in deloma ohranitvijo obstoječih brežin.
Na nekaterih odsekih se v celoti ohranja obstoječe stanje
brežin Save.
(2) Zaradi vodnogospodarskih ureditev se za nasipi uredijo bazeni za zbiranje zalednih voda ob potoku Štegina in
Presladolskem potoku, pri Spodnjem gradu Brestanica ter ob
križišču obvoznice Krško pri Tovarniški ulici. Vode iz bazenov
se odvajajo v vodotoke z gravitacijskim odtokom s povratno
loputo in prečrpavanjem ob visokih vodah.
(3) Območja, načini zavarovanja in urejanja brežin ter
lokacije bazenov zalednih voda so razvidni iz grafičnega dela
državnega lokacijskega načrta.
10. člen
(urejanje pritokov Save)
(1) Ureditve levih pritokov Save: Suhi graben, Kladje,
Žekovec, Bobnič, Škocjanski potok, Presladolski potok, Petelinski graben, Leskovški potok, neimenovani potok, Potok
v Dobravi, Brestanica, Sremič, Zahoč.
(2) Ureditve desnih pritokov Save: Štegina, Pijavški
potok, Ledinski graben, Penk, Dvoriški potok, neimenovani
potok, Zelenec, Gunški potok, Pleterski potok, Čretež.
(3) Na pritokih, navedenih v prvem in drugem odstavku,
se izvedejo ureditveni ukrepi na izlivnih delih, na nekaterih
pritokih pa se gorvodno uredijo zadrževalniki plavin. Brežine
pritokov se urejajo sonaravno, s prevladujočo uporabo naravnih materialov kot so kamen, les in vegetativna zaščita
z avtohtono vegetacijo. Vse ureditve vodotokov morajo biti
načrtovane tako, da bodo zagotavljale poplavno varnost tangiranih naselij pred 100-letnimi visokimi vodami. Predvideni
zadrževalniki plavin ne smejo onemogočati gorvodne in dolvodne migracije.
(4) Prav tako se uredijo zadrževalniki plavin na Dovškem potoku in njegovem desnem pritoku, ki morajo biti
usklajeni s projektno dokumentacijo – PGD PZI »Urejevanje
Dovškega potoka v območju pločnika Podlipa–šola, km Dovškega potoka 0,105.00–0,451.00«, št. projekta 188/04 (Dolenjska projektiva, d.o.o., Novo mesto, marec 2004) in PZI
»Rekonstrukcija cest Podlipa–OŠ Brestanica«, št. projekta
02058-00 (Savaprojekt, d.d., Krško, maj 2005).
(5) Ureditve pritokov so razvidne iz grafičnega dela
državnega lokacijskega načrta.
11. člen
(ribji prehod in drstišča)
(1) Ribji prehod se izvede na desnem bregu Save ob
boku hidroelektrarne in se zaključi v spodnji vodi. Brežine
se izvedejo z manjšimi padci in se nad nivojem zajezitve v
okviru izvedbenih možnosti (pomanjkanje prostora) zatravijo
in sonaravno uredijo, izvede se razgibano dno z uporabo naravnega kamna. Pri načrtovanju in izvajanju ribjega prehoda
sodeluje strokovnjak za ribe in ribje prehode. Objekt je treba
redno in ustrezno vzdrževati.
(2) Drstišča se uredijo nad izlivnimi deli Štegine, Presladolskega potoka in Petelinskega grabna. Ti potoki se na
območjih drstišč uredijo sonaravno, s čim bolj razgibanimi
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strugami, s primerno globino in hitrostjo vode ob najnižjem
vodostaju s tem, da se omogočata gorvodna in dolvodna
migracija vodnih živali. Pri načrtovanju drstišč sodeluje strokovnjak za ribe.
V. USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
12. člen
(oblikovanje objektov jezovne zgradbe)
(1) Jezovno zgradbo sestavljajo strojnica, pretočna polja in kratek priključni nasip na levem bregu.
(2) Levi del jezovne zgradbe predstavljajo predvsem
pretočna polja, desni del pa strojnica. Gorvodno od strojnice
in pretočnih polj potekata progi žerjava in čistilnega stroja,
dolvodno od strojnice pa druga žerjavna proga. Proga žerjava na gorvodni strani se izteče na ploščadih na obeh bregovih, obe preostali progi pa le na desnem bregu.
(3) Strojnica je locirana ob desnem bregu prečno na
tok reke v smeri sever–jug in se višinsko prilagaja kotama
vzhodne in zahodne ploščadi in nivoju vode. Dimenzije in
notranja struktura objekta se prilagodijo tehnološkemu procesu proizvodnje električne energije; dimenzije objekta znašajo
približno 85 m × 20 m z višino 40 m. Ob desnem bregu je
nadkrita montažna ploščad, na katero sta priključena prostora za zaprto stikališče in transformator.
(4) Pri oblikovanju objekta se uveljavijo načela kakovostnega in sodobnega arhitekturnega oblikovanja tovrstnih
tehnoloških objektov. Arhitekturno oblikovanje temelji na
ustreznem razmerju vseh delov oziroma volumnov objekta
(podolžen, pravokoten), enostavnosti in čistosti arhitektonskih oblik, na ustreznem oblikovanju streh in strešnih vencev
(oblikujejo se ravne strehe, poudarijo se horizontalni strešni
venci). Oblikuje se kakovostna vertikalna in horizontalna
členitev fasade objekta z ustreznim izborom fasadnih materialov, barv in struktur (omet, kovina ali beton). Oblikovanje
objekta se uskladi s tipologijo krajine in objektom hidroelektrarne Blanca ter z oblikovanjem mostu obvoznice dolvodno
od jezovne zgradbe. Izbira materialov omogoča čim lažje
vzdrževanje fasade in drugih delov objekta.
(5) Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za
jezovno zgradbo in premostitev Save ter za rekonstrukcijo mostu preko potoka Brestanice morajo vsebovati načrt
arhitekture.
13. člen
(oblikovanje prometnih objektov in obcestnega prostora)
(1) Vozišča glavne in regionalne ceste ter parkirišča se
izvedejo v asfaltu, poljske in večnamenska pot pa v makadamu. Rekonstrukcije prometnih površin se čim bolj prilagajajo
obstoječim trasam in reliefu.
(2) Obcestni prostor rekonstruirane glavne ceste in obvoznice Krškega se ureja upoštevajoč značilnosti obstoječega krajinskega vzorca v obvodnem prostoru Save, predvsem
pa zasaditve avtohtonih hidrofilnih vrst drevnine v nepravilni
razmestitvi, ki povzema značilnosti naravne zaraščenosti.
Oblikovanje nasipov se izvede z blagimi zaokrožitvami na
stiku z obstoječim terenom.
(3) Za izvedbo krožnega križišča in rekonstrukcije glavne ceste nad jezovno zgradbo na desnem bregu Save se
izvede približno 20 m globok vkop v dolomitno pobočje z
ustreznim zavarovanjem brežine, in sicer delno kot pilotna
stena, delno kot brežina, utrjena s slopi, in delno kot skalna brežina, členjena z vmesnimi bermami. Pri oblikovanju
skalnih brežin se čim bolj ohranja naravni lom skale, kjer je
to tehnično izvedljivo in ustrezno. Za ozelenitev teh vkopnih
brežin se izvedejo bioinženirski ukrepi v smislu spodbujanja naravne sukcesije, kot so izvedba biotorkreta, uporaba
rastne pulpe in setev travne mešanice s primesjo semena
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avtohtonih lesnatih rastlin. Nad zgornjim robom vkopa se
predvidi zasaditev plezalk in prevešavih rastlin. Oblikovanje
reliefa in zasaditve na tem delu glavne ceste in obvoznice se
izvajajo v skladu z načrtom krajinske arhitekture in z ugotovitvami projektantskega nadzora, ki mora biti zagotovljen med
gradnjo na celotnem odseku.
(4) Oblikovanje mostu čez Savo se načrtuje v skladu z
načeli sodobnega oblikovanja, kot je čim bolj vitka in inženirsko inovativna konstrukcija. Oblikovanje mostu, skupaj z
ograjami, svetilkami in drugo urbano opremo, se načrtujejo
usklajeno z oblikovanjem objektov in drugih zunanjih ureditev
na jezovni zgradbi ter naj bo enostavno, sodobno. Elementi
urbane opreme se predvidijo v betonski ali kovinski izvedbi,
v svetlosivih ali temnosivih barvnih tonih. Zahteva se zlasti
pozorno oblikovanje objekta, ki bo upoštevalo vidni stik in
neposredno bližino mestnega jedra Krškega.
(5) Nov most za pešce čez potok Brestanica, neposredno ob Spodnjem gradu, se oblikuje enostavno, po načelih
sodobnega oblikovanja, v leseni izvedbi.
(6) Oblikovanje drugih premostitev čez pritoke Save se
izvede z upoštevanjem lokalnih značilnosti tovrstnih objektov,
s prednostno uporabo lesa in kovine ter enostavnih oblik in z
lahkimi konstrukcijami. Premostitve za poljske, vzdrževalne
in večnamenske poti ter pešpoti na območjih, ki so redno pod
vplivom visokih voda Save, se izvedejo kot brvi, brez ograj.
(7) Visokovodna zaščitna betonska ograja ob mestnem
jedru Krškega se oblikuje z upoštevanjem oblikovnih značilnosti mestnega jedra: enostavna betonska konstrukcija,
obložena z naravnim kamnom in transparentnim kovinskim
zaključkom.
(8) Protihrupni ograji ob obvoznici se izvedeta v betonu
ali kovini; uporabijo se peščene, bež in tople sive ali zelenosive barve. Zgornji robovi protihrupnih ograj se izvedejo
zvezno, vzporedno z niveleto ceste.
14. člen
(krajinska ureditev obvodnega prostora in urbanistično
oblikovanje)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, načrtovane s tem državnim lokacijskim načrtom, mora
vsebovati načrt krajinske arhitekture. Načrt mora vsebovati
predvsem oblikovalske rešitve v zvezi s preoblikovanjem
reliefa in zasaditev, rešitve v zvezi z urejanjem obcestnih prostorov, ureditev za rekreacijo in dostopov do vode, kmetijskih
površin ter rešitve v zvezi z urejanjem vodotokov in drobne
urbane opreme. Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, načrtovane s tem državnim
lokacijskim načrtom, se upoštevajo pogoji za arhitekturno in
krajinsko oblikovanje, navedeni v tem in v 15. členu.
(2) Oblikovanje reliefa: nadvišanja terena v obvodnem
prostoru Save se izvedejo z nasipi, visokimi vsaj 1,5 m nad
koto zajezitve. Brežine Save se na odsekih, kjer niso potrebne utrditve, ohranjajo v obstoječem stanju, na odsekih,
kjer ni prostorske stiske, se urejajo sonaravno, s pretežno
vegetacijskimi zaščitami, na preostalih odsekih pa s klasično
težko zaščito. Brežine pritokov se razen izjem, pri katerih so
zaradi neposredne bližine pozidave in cest v naseljih potrebne izvedbe klasičnih regulacij, urejajo sonaravno. Brežine ob
rekreacijskih območjih in nadomestnih habitatih se ohranjajo
v obstoječem stanju, kjer pa to ni mogoče, se utrdijo z vegetacijsko zaščito in blagimi nagibi. Na izlivnih delih pritokov
Save se oblikujejo zalivi, rokavi in plitvine ter pragovi maksimalne višine 20 cm. Ureditve so razvidne iz grafične priloge
državnega lokacijskega načrta.
(3) Zasaditev vegetacije: na vrhovih novo oblikovanih
brežin Save in pritokov ter brežin nadvišanj terena se zasadi
lesnata vegetacija. Površine ob vodotokih, ki se urejajo, se
zatravijo; na teh površinah in na območjih nadvišanj kmetijskih zemljišč se z upoštevanjem krajinskega vzorca območja
zasadijo drevesa in grmovnice v gručah in v obliki mejic. Za
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vse zasaditve in vegetacijsko zaščito brežin se uporabljajo
avtohtone hidrofilne, deloma tudi plodovite vrste dreves in
grmovnic. Zasaditve se izvajajo takoj po končanih zemeljskih
delih. Odstranitev vegetacije se izvede samo v nujnem obsegu, postopoma na manjših odsekih.
(4) Ureditev kmetijskih površin na območjih nadvišanja
terena, ki so prikazana v grafičnem delu državnega lokacijskega načrta, vključuje izvedbo nasipov, ki se zvezno speljejo v ohranjene kmetijske površine na obrobju posega. Pri
vzpostavljanju novih kmetijskih površin se smiselno upošteva
prejšnji vzorec parcelne strukture, in sicer dimenzije in oblike
ter smer ureditve posameznih parcel in okvirna shema poti
ter zasaditev mejic.
(5) Ureditve na območju Spodnjega gradu: ob izvedbi
nadvišanja terena in sanacije objekta Spodnji grad se zagotovi medsebojno usklajeno oblikovanje ureditev objekta,
parkirnih in parkovnih površin, premostitev potoka in zunanja
ureditev ob objektu, ki se oblikovno uskladi z dediščinskimi
vrednostmi objekta in njegovo prihodnjo namembnostjo ter z
ureditvami na levem bregu potoka.
(6) Pri gradnji priključnega daljnovoda se zagotovi sanacija poškodovanih tal in zatravitev ter zasaditev grmovnic
ob stebrih.
(7) Na območju urejanja s tem državnim lokacijskim načrtom se na območju naselij Brestanica in Krško ter zaselka
Sotelsko, zunaj poselitvenih območij pa v sklopu gradbenih
parcel obstoječih objektov, dovolijo: vzdrževanje obstoječih
objektov, izvedba frčad in strešnih oken, nadzidave za največ
eno etažo. Dozidave in nadomestne gradnje so dovoljene ob
zagotavljanju najmanj 5 m odmikov od sosednjih objektov in
z upoštevanjem obstoječe gradbene linije fasad ob cestah ter
v najmanj taki oddaljenosti od vodotokov, kot je uveljavljena
pri bližnjih obstoječih objektih. Strehe naj bodo dvokapne,
naklona 35° do 45°, s kritino opečne ali rjave barve, smeri slemen pa usklajene z obstoječo pozidavo in praviloma
vzporedne s plastnicami. Fasade prizidkov in nadomestnih
gradenj ter prenove fasad se izvedejo v toplih svetlih barvah
in usklajeno s fasadami obstoječih objektov. Dovolijo se spremembe namembnosti objektov za stanovanja in storitvene
dejavnosti.
(8) Na območju Tovarniške ulice na Vidmu so znotraj
meje državnega lokacijskega načrta dovoljeni vzdrževanje
obstoječih objektov, izvedba frčad in strešnih oken, nadzidave za največ eno etažo. Dopustne so gradnje novih objektov,
nadomestne gradnje in dozidave, vse ob zagotavljanju 5 m
odmikov od sosednjih objektov ter ob upoštevanju gradbene
linije vzdolž Tovarniške ulice in dovoljene gradbene linije
vzdolž obvoznice. Strehe naj bodo dvokapne, naklona 35° do
45°, s kritino opečne rjave barve, smeri slemen pa usklajene
z obstoječo pozidavo. Fasade prizidkov in nadomestnih gradenj ter prenove fasad se izvedejo v toplih svetlih barvah in
usklajeno s fasadami obstoječih objektov. Pri novogradnjah
naj bodo etažnost in višine ter smeri slemen, oblikovanje
streh ter fasad usklajeni z obstoječimi objekti. Dovoljene so
spremembe namembnosti obstoječih objektov za poslovne,
obrtne in storitvene dejavnosti.
(9) Na območju kmetije Gunte 8 se v sklopu določene gradbene parcele dopustita gradnja objektov za potrebe
kmetijske in gostinske dejavnosti ter ureditev parkirišča. Novogradnje morajo biti vzdolžne, pritlične z mansardo, smeri
slemena usklajene z obstoječo pozidavo, strehe pa dvokapne, naklona 35° do 45°, s kritino opečne ali rjave barve.
Morebitne terase, nadstreški in dozidave se oblikujejo z
enostavnimi linijami in ravnimi strehami. Fasade novogradenj
se izvedejo v toplih svetlih barvah in usklajeno s fasadami
obstoječih objektov. Novogradnje niso dovoljene bližje Savi,
kot so obstoječi objekti.
(10) Na območjih poselitve v tem državnem lokacijskem
načrtu se dovolijo investicijsko vzdrževalna dela in gradnja
enostavnih objektov, kot so pomožni objekti za lastne potrebe, kmetijsko-gozdarski objekti, medsosedske in igriščne
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ograje ter sajenje žive meje pod pogojem, da ureditve niso
v nasprotju z javnimi interesi in da z njimi soglašajo organi
in organizacije, katerih delovno področje zadevajo ta vzdrževanja in gradnje ter so skladne s predpisanimi pogoji za
tovrstne enostavne objekte. Pri gradnji navedenih enostavnih
objektov ni dovoljeno približevanje objektov k brežini Save.
(11) Na delu proizvodnega območja se Sadjarstvu Blanca dopušča gradnja objektov za potrebe kmetijske dejavnosti
s tem, da novogradnje niso dovoljene bližje Savi, kot so
obstoječi objekti. Novogradnje se oblikovno prilagajajo obstoječi pozidavi.
(12) Gradbene parcele obstoječim objektom znotraj
meje državnega lokacijskega načrta se določajo glede na
namembnost, velikost objekta, oblikovanost zemljišča, lego
sosednjih objektov, potek komunalne infrastrukture, ki je v
javni in zasebni lasti ter na sanitarno tehnične zahteve in
požarno-varnostne odmike od sosednjih objektov. Gradbene
parcele ne smejo segati na parcele energetskih in vodnogospodarskih ureditev ter cestnega sveta, ki so določene s tem
državnim lokacijskim načrtom.
15. člen
(odvzemi in deponije ter zasipi površin zaradi dviga
podtalnice)
(1) Gorvodno in dolvodno od jezovne zgradbe ter z
območja jezovne zgradbe se iz struge Save in njenih obrežij
na mestih predvidenih razširitev in poglobitev struge odkoplje
material v skupni količini okoli pribl. 660.000 m3.
(2) Zaradi ohranitve ali izboljšanja kmetijske pridelave
po vzpostavitvi zajezitve se izvede nadvišanje terena. S
tem se sanirajo kmetijske površine gorvodno od pregrade
hidroelektrarne Krško na območju Pijavšega polja, Gunškega
polja, Roženskega polja za železniškim nasipom ter Dolenje
Leskovškovega polja. Debelina nadvišanja se prilagodi konfiguraciji terena, tako, da bo zagotovljena končna zgornja kota
konsolidiranih tal v višini 1,5 m nad koto normalne (statične)
obratovalne gladine. Nadvišanja se izvedejo približno do kote
165,50 m nadmorske višine.
16. člen
(ureditev rekreacijskih površin in dostopov do vode)
(1) V sklopu ureditev obvodnega prostora za ureditev
rekreacijskih površin na lokacijah pri Guntah in Rožnem se
dopustijo ukrepi za rekreacijske dejavnosti, kot so na primer
ureditev poti, dostopov do vode, privezov za čolne, čolnarn
in pristanov ter namestitev urbane opreme. Pri Spodnjem
gradu v Brestanici se omogoči ureditev parkovne površine in
parkirišč za železniško postajo.
(2) Pešpoti in dostopi do vode se uredijo kot večnamenske poti na levem bregu Save od potoka Kladje do Dolenjega
Leskovca in na desnem bregu na Pijavškem ter Gunškem
polju. Na obvodni ravnici na levem bregu Save pod jezovno
zgradbo pa se uredi večnamenska pot, od novega mostu
prek Save do križišča Tovarniške ulice. Večnamenska pot
je povezana z lokalno cesto Brestanica –Videm ob izlivnem
delu potoka Zahoč in pri hiši Sotelsko 5, s podhodoma
pod obvoznico in obstoječima prepustoma pod železniško
progo.
(3) Dostopi do vode se uredijo tudi na desnem bregu
Save dolvodno od jezovne zgradbe (na območju starega
mestnega jedra Krškega). Na obstoječih lokacijah dostopov
do reke se uredijo novi dostopi, kjer prostor to dopušča tudi
pešpoti, na odseku, kjer pa je predviden zid, se izvede s kamnom obložena berma za dostop do vode. Ureditev stopnic
se izvede tudi na območju zidu.
(4) Pri izvedbi ureditev se uporabljata avtohtoni saditveni in predvsem naravni gradbeni material. Drobna urbana
oprema se na teh območjih glede oblikovanja in materialov
medsebojno uskladi in mora biti enostavna za vzdrževanje
ter slediti sodobnim oblikovalskim pristopom.
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(5) Ureditve dostopov do vode in območja dopustnih rekreacijskih ureditev so razvidne iz grafičnega dela državnega
lokacijskega načrta.
17. člen
(ureditev dostopov do vode za potrebe namakanja)
Za potrebe namakanja kmetijskih površin se z večnamenske poti na Pijavškem polju uredijo dostopi do vode na
obrežju Save, kjer se lahko namestijo premični agregati: v km
755.110, km 755.410, km 755.850, km 756.150, km 756.600,
km 756.950, km 757.490, km 757.820, km 758.230 in na desnem bregu Save na Arškem polju ter na levem bregu Save
dolvodno od objektov Sadjarstva Blanca.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA DRUGE
DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE –
PROMETNE, ENERGETSKE, TELEKOMUNIKACIJSKE,
VODOVODNE TER KOMUNALNE
18. člen
(navezava na cestno omrežje)
Jezovna zgradba se naveže na cestno omrežje prek
cestnega priključka z glavne ceste G1-5 na območju pregradnega objekta z elementi, ki omogočajo prevoz materiala in
opreme med gradnjo in obratovanjem hidroelektrarne.
19. člen
(rekonstrukcija glavne ceste in gradnja obvoznice
s premostitvijo Save)
(1) Glavno cesto G1-5 je zaradi vpliva zajezne gladine
in gradnje pregradnega objekta hidroelektrarne Krško treba rekonstruirati na odseku Brestanica–Krško z ureditvijo
normalnega prečnega profila 8,5 m, upoštevajoč računsko
hitrost 70 km/h.
(2) Rekonstrukcija G1-5 v prvem delu iz smeri Brestanice obsega nadvišanje ceste za 1,5 m nad koto zajezitve,
od km 0,450 do km 1,650. Os nivelete ceste sledi trasi
obstoječe, zaradi dviga nivelete pa je pomaknjena proti pobočju. Cestni priključek za kamnolom Gunte se rekonstruira
in prilagodi rekonstruirani glavni cesti. Cestni priključek do
stavbišča hiše na parc. št. *921, k.o. Krško, se izvede prek
priključka za kamnolom Gunte in interne ceste.
(3) V drugem delu od km 1,650 do km 1,950 na območju
pregradnega objekta rekonstrukcija obsega deviacijo in nadvišanje nad koto zajezitve Save za 1,5 m. Os rekonstruirane
ceste se pomakne proti strmemu pobočju do 15 m. Vkopne
brežine se ustrezno zavarujejo, da se dosežeta potrebna
stabilnost in zaščita.
(4) Zaradi ureditve tranzitnega prometa iz smeri Sevnice je načrtovana gradnja obvoznice Krško od km 1,950
do km 4,050. Obvoznica prečka reko Savo z mostom približno 100 m dolvodno od jezu in poteka po levem bregu
do priključka na obstoječo cesto za Nuklearno elektrarno
Krško. Trasa obvoznice poteka vzporedno z železniško
progo Zidani Most–Dobova, na razdalji najmanj 8 m od osi
najbližjega tira.
(5) V sklopu gradnje obvoznice je načrtovana gradnja
trikrakega krožnega križišča na desnem bregu reke Save
zaradi navezave obstoječe ceste v staro mestno jedro Krško.
Zunanji premer krožišča znaša 40 m, notranji premer otoka
25 m, vozišče pa je široko 7,5 m. Upoštevana je hitrost vožnje 40 km/h.
(6) Prečkanje reke Save se izvede z mostom dolžine
približno 150,50 m. Načrtovan je gredni most na stebrih,
širine skupnega prečnega profila približno 12,30 m in omo-

Uradni list Republike Slovenije
goča poleg prometa motornih vozil tudi pešpromet čez most
na gorvodni strani ter kolesarski promet na dolvodni strani.
Spodnji rob mostne konstrukcije je načrtovan minimalno 1,0
m nad Q100.
(7) Obvoznica se priključuje na obstoječo cesto Tovarniške ulice v klasičnem štirikrakem križišču s pasovi za levo
zavijanje na obvoznici iz smeri hidroelektrarne in na kraku
Tovarniške ulice. Zaradi ureditve novega križišča je treba
prestaviti obstoječa cestna priključka, urejena do obstoječih
objektov.
(8) Za potrebe gradbišča se na levem bregu uredi cestni
priključek iz obvoznice Krško, ki se po končani gradnji uporablja za potrebe vzdrževanja.
(9) Odsek glavne ceste G1-5 na območju mesta Krško
po vzpostavitvi prometa po obvoznici izgubi značaj glavne
ceste. Zaradi ureditve območja Zatona se odsek sedanje
G1-5 od konca obstoječega podpornega zidu v Krškem do
obstoječega cestnega mostu Krško prestavi ob Savo, na vrh
novo urejene brežine. Zgornji del prestavljenega odseka se
izvede na novem podpornem zidu, spodnji pa na nasutem
terenu. Od gorvodnega konca rekonstruiranega odseka do
križišča z Dalmatinovo ulico se niveleta ceste ob rekonstrukciji vzpostavi na koti 159.80 in se v omenjenem križišču
praktično izenači z obstoječo. Od tu naprej dolvodno se
niveleta postopoma dvigne do kote obstoječega križišča pri
mostu. Za izboljšanje izrabe prostora se na območju starega
mestnega jedra Krško vozišče obstoječe ceste G1-5 (bodoče
mestne ceste) zoži, predvidijo se ukrepi za umirjanje prometa
in ob vozišču uredijo parkirišča in avtobusna postajališča za
potrebe mesta.
(10) Odvodnjavanje zalednih meteornih voda glavne
ceste in obvoznice Krško se izvede s sistemom odprtih jarkov in ploščastih ali krožnih prepustov direktno v recipient.
Na prečkanjih obvoznice s potoki in jarki se uredijo prepusti.
Onesnažene vode z vozišč se odvodnjavajo prek koritnic in
požiralnikov v meteorno kanalizacijo ter speljejo prek peskolovov in lovilcev olj ter maščob v recipient v skladu s predpisi,
ki urejajo odvajanje padavinskih vod z javnih cest in odpadnih
vod v vode in javno kanalizacijo. Vgradijo se lovilci olj, katerih
velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je skladno s
standardom SIST EN 858-2.
(11) Rekonstrukcija glavne ceste in trasa obvoznice s
premostitvijo Save sta razvidni iz grafičnega dela državnega
lokacijskega načrta.
20. člen
(objekti – mostovi na pritokih Save)
(1) Zaradi vodnogospodarskih ureditev izlivnih delov
potokov ter zaradi rekonstrukcije glavne ceste G1-5, gradnje
obvoznice Krško ter drugih poti se uredijo novi in rekonstruirajo obstoječi prepusti in mostovi na potokih na levem bregu:
Suhi graben, Kladje, Žekovec, Bobnič, Škocjanski potok,
Presladolski potok, Petelinski graben, Leskovški potok, neimenovani potok, Potok v Dobravi, Brestaniški potok, Sremič
in Zahoč. Na desnem bregu se uredijo prepusti in mostovi
na potokih: Štegina, Pijavški potok, Ledinski graben, Penk,
Dvoriški potok, neimenovani potok, Gunški potok in Pleterski
potok. Mostovi in prepusti na pritokih morajo biti oblikovani
tako, da bodo premostili struge v celoti, ne smejo povzročiti
lokalnih zožitev struge, svetla odprtina pa mora zagotoviti
prevodnost 100-letnih visokih voda z varnostno višino, ki praviloma ne sme biti manjša kot 50 cm nad koto gladine Q100.
(2) Obstoječi most čez potok Brestanica se rekonstruira zaradi celovite sanacije objekta, tudi ureditve struge na
območju mostu.
(3) V okviru sanacije Spodnjega gradu v Brestanici in
ureditve površin v bližini železniške postaje se čez Brestaniški potok zgradi most za pešce.
(4) Ureditve mostov in prepustov na potokih, ki se izvajajo v okviru rekonstrukcij prometne infrastrukture, so razvidne iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
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21. člen
(zaščita železniškega nasipa in objektov)
(1) Glavna proga I. reda Zidani Most–Dobova se zaradi
vpliva zajezne gladine po potrebi zaščiti z ustreznimi ukrepi
na naslednjih odsekih železniške proge: od km 469 + 970 do
km 471 + 600; od km 471 + 775 do km 472 + 920 in od km
473 + 640 do km 473 + 765. Na odseku od km 474 + 390
do km 473 + 765 in od km 472 + 985 do km 472 + 455 se
stabilnost železniškega nasipa zagotovi z zaščitnim obrežnim
nasipom s krono širine 3 do 5 m na koti približno 164.60.
(2) Zaradi vpliva zajezne gladine in visokih voda se sanira ali uredi 21 objektov v sklopu železniške proge (prepusti,
podvozi, podhodi, mostovi). Obstoječ podhod pri Spodnjem
gradu Brestanica se zaradi dviga zajezne gladine zasuje.
Ureditve so prikazane v grafičnem delu državnega lokacijskega načrta.
(3) Zaradi gradnje obvoznice se na območju severozahodno od Tovarniške ulice v dolžini približno 200 m odstrani
slepi odstavni tir.
(4) Pred posegom v progovni oziroma varovalni progovni pas se na podlagi izdelanih projektnih rešitev pridobijo
potrebna soglasja upravljavca železniške infrastrukture v
skladu z zakonom, ki ureja področje varnosti v železniškem
prometu.
22. člen
(lokalne in dovozne ceste, večnamenske poti, pešpoti
in poljske poti)
(1) Lokalna krajevna cesta LK 193350 na Kantalon v
Brestanici se zaradi vpliva zajezne gladine rekonstruira v
dolžini približno 0,120 km. Rekonstrukcija ceste obsega dvig
nivelete do 3 m in prestavitev osi od brega potoka Brestanica
ter ureditev cestišča skupne širine 4 m.
(2) Cesta ob desnem bregu potoka Štegina se zaradi
vodnogospodarskih ureditev rekonstruira v dolžini približno
0,200 km. Rekonstrukcija obsega dvig nivelete ceste.
(3) Ob ureditvi zadrževalnika plavin na Pijavškem potoku se nadviša makadamska pot ob levem bregu potoka v
dolžini približno 90 m in uredi nov prepust.
(4) Izvedejo se rekonstrukcija oziroma investicijskovzdrževalna dela na lokalni cesti 191091 Brestanica–Videm.
Ob rekonstrukciji prepustov Zahoč in Sremič ter drugih prepustov se razširi vozišče lokalne ceste. Vozišče ceste se
razširi tudi na mestih, ki predstavljajo zožitve cestišča.
(5) Zaradi gradnje obvoznice Krško in ureditve križišča
na Tovarniški ulici se ob vznožju nasipa obvoznice na novo
uredi dovozna cesta širine 3,5 m v Ribiško ulico. Dostop do
Vipapovih vodnjakov in transformatorske postaje ter do vode
se uredi z obvoznice Krško v križišču Tovarniške ulice.
(6) Ob gradnji infrastrukturnih vodov za potrebe hidroelektrarne Krško se ob Valvasorjevem nabrežju zgradi
pločnik.
(7) Večnamenske poti (vzdrževalna, kolesarska, pešpot
in poljska pot) se uredijo na levem bregu Save na območju
od potoka Kladje do Dolenjega Leskovca ter od Sotelskega
do križišča na Tovarniški ulici in na desnem bregu Save na
območju Pijavškega in Gunškega polja ter ob Brestaniškem
potoku v Kantalonu. Izvedejo se v makadamu, širine 3,0 m
in potekajo deloma po obstoječih poljskih poteh, deloma pa
se uredijo na novo.
(8) Kolesarski promet se z večnamenskih poti spelje
na obstoječe omrežje cest in poti. Večnamenska pot v makadamski izvedbi, široka 3,0 m, se uredi na levem bregu
Save pod jezovno zgradbo do križišča na Tovarniški ulici.
Pešdostop do levega brega in nadomestnega habitata se
uredi pod obstoječim železniškem in novem, razširjenem
cestnem prepustu na izlivnem odseku potoka Zahoč in pri
stanovanjski hiši Sotelsko 5. Vzdrževalna pot na desnem
bregu Save se uredi dolvodno od mostu obvoznice Krškega
in poteka po bermi desne brežine ter podpornega zidu na
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območju Zatona vse do obstoječega cestnega mostu, kjer
se priključi na obstoječo obrežno pot.
(9) Na Pijavškem in Gunškem polju se zaradi nadvišanja terena in zagotovitve dostopov do vode za potrebe namakanja uredijo nove poljske poti, široke 3 m, ki se izvedejo
v makadamu. Podrobnejša mreža poljskih poti bo izdelana
ob komasacijah, ki pa niso predmet tega državnega lokacijskega načrta.
23. člen
(komunalni, infrastrukturni, energetski in telekomunikacijski
vodi, naprave in objekti – skupne določbe)
(1) Za potrebe gradnje in delovanja hidroelektrarne Krško se zagotovijo nove navezave na komunalne, energetske
in telekomunikacijske vode ter naprave.
(2) Zaradi gradnje hidroelektrarne Krško se prestavijo,
zamenjajo oziroma zaščitijo komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave ter objekti. Projektiranje in gradnja
teh objektov in naprav potekata v skladu s projektnimi pogoji
posameznih upravljavcev teh objektov in naprav.
(3) Na območju tega državnega lokacijskega načrta so
dopustna tudi druga križanja komunalnih vodov z ureditvami
hidroelektrarne Krško in druga umeščanja ali rekonstrukcije
infrastrukturnih vodov in objektov, ki niso določeni s to uredbo, pod pogojem, da se k tem rešitvam predhodno pridobi
soglasje investitorja oziroma upravljavca hidroelektrarne.
24. člen
(vodovod)
(1) Objekt hidroelektrarne se priključi na vodovodno
omrežje z novim priključnim vodom iz načrtovanega povezovalnega vodovoda Rore–Brestanica. Trasa načrtovanega
povezovalnega vodovoda poteka od vodovoda Pod goro
ob glavni cesti G1-5, prek novega mostu čez Savo, prečka
glavno železniško progo in poteka ob trasi lokalne ceste Brestanica–Videm do vodovodnega sistema Brestanica. Trasa je
načrtovana v dolžini približno 1620 m. Prečkanje železniške
proge se izvede na mestih obstoječih prepustov. Za potrebe
gradbišča se izvede ločeni priključek.
(2) Trasa obstoječega vodovoda, ki poteka med železniško progo in Savo v naselju Sotelsko, in napaja dva
obstoječa objekta, se zaradi vpliva zajezne gladine ukine.
Za napajanje objekta nasproti čistilne naprave Brestanica in
objekta Sotelsko 27 se zgradita nova priključka iz obstoječega vodovoda, ki poteka ob lokalni cesti.
(3) Ob ureditvi zadrževalnika plavin na Pijavškem potoku se zadevna trasa vodovoda za naselje Gornje Pijavško
prestavi ob obstoječo cesto.
(4) Na obstoječih črpališčih pitne vode Arto in Rore se
zagotovi izvajanje monitoringa in ob morebitnih vplivih izvedejo dodatni zaščitni ukrepi.
(5) Od črpališča pitne vode Arto do kmetije Arto 3A poteka pod strugo potoka Štegina vodovodna cev. Pri sanaciji
struge potoka in izvedbi nasipa je treba ugotoviti točno lokacijo in višinski potek vodovodne cevi ter jo zavarovati pred
morebitnim pretrganjem.
(6) Zaradi gradnje obvoznice Krško je načrtovana prestavitev dveh Vipapovih vodnjakov tehnološke vode in trase
povezovalnega tehnološkega cevovoda. Vodnjaka in povezovalni cevovod se prestavijo med brežino Save in traso
obvoznice Krško.
(7) Ureditve vodovodnega omrežja so razvidne iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
25. člen
(kanalizacija)
(1) Odpadne komunalne vode iz objekta hidroelektrarne
se odvajajo v neprepustno greznico in odvažajo na najbližjo
centralno čistilno napravo. Onesnažene padavinske vode iz
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platojev, urejenih ob objektu hidroelektrarne, se pred izpustom v recipient speljejo skozi lovilce olj in maščob.
(2) V fazi projektiranja kanalizacije mesta Krško je treba upoštevati (lokacijsko dovoljenje, št. 351-307/2002-307
z dne 26. 6. 2002, in št. 351-147/2003 z dne 24. 5. 2005)
načrtovane ureditve s to uredbo, ki zahtevajo prestavitev
zadrževalnega bazena z razbremenilnikom ZB 1 na levem
bregu in delno uskladitev poteka trase kanalizacije v Zatonu
na desnem bregu zaradi rekonstrukcije glavne ceste G1-5.
Zadrževalni bazen na desnem bregu se predvidi na suhi strani nove ceste. Po zahodni strani ceste se predvidi tudi novi
kanalizacijski kolektor od zadrževalnega bazena dolvodno
do pribl. profila P101-db, kjer se uredi prehod na vodno stran
nove ceste in nadaljuje pod obstoječim cestnim mostom čez
Savo dolvodno.
(3) Zgradijo se zbirni cevovodi meteornih in zalednih
voda iz urejenih površin ob potoku Štegina in Presladolskem
potoku, ob Spodnjem gradu Brestanica ter ob obvoznici Krško (pri križišču Tovarniške ulice), ki se končajo v retenzijskih
bazenih.
(4) Zaradi vpliva zajezne gladine Save se za objekte
v naselju Gunte načrtuje gradnja kanalizacije za odpadne
vode. Za objekt Gunte 8 je načrtovana gradnja čistilne naprave 60 PE, za Gunte 6 pa 5 PE. Zaradi vpliva visokih voda se
za objekt Arto 3a načrtuje gradnja čistilne naprave 5 PE.
(5) Zgradijo se čistilne naprave: Rožno-200 PE, Pijavško-250 PE in Dolnji Leskovec-100 PE. Dehidrirano blato iz
čistilnih naprav se odvaža na regijsko kompostarno, greznične gošče pa na centralno čistilno napravo Brestanica.
(6) Zgradijo se kanalizacijski kolektorji odpadnih komunalnih voda:
– Kantalon – čistilna naprava Brestanica v dolžini približno 660 m;
– za Šutno v Brestanici v dolžini približno 450 m;
– Zasavska cesta – kolektor Brestanica v dolžine približno 540 m, na katerega se priključijo tudi odpadne komunalne vode Spodnjega gradu Brestanica;
– za naselje Dolnji Leskovec, skupne dolžine približno
860 m;
– za naselje Rožno, dolžine približno 500 m;
– za naselje Pijavško, dolžine 3300 m in
– za naselje Sotelsko, dolžine približno 2815 m.
(7) Ureditve kanalizacijskega omrežja so razvidne iz
grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
26. člen
(priključni 110 kV daljnovod)
Hidroelektrarna Krško se vzanka v obstoječe elektroenergetsko omrežje s priključnim 110 kV dvosistemskim daljnovodom, ki poteka iz severovzhodne smeri do obstoječega
110 kV distribucijskega daljnovoda Brestanica–Krško. Trasa
priključnega daljnovoda poteka čez elektrarniško dvorišče
in naprej po konstrukciji novega mostu obvoznice ter pod
železniško progo do končnega dvosistemskega stebra, s
katerim oba kabelska sistema preideta v prostozračni daljnovod. Trasa od novega stebra poteka po strmem gozdnatem
robu, prečka 2×20 kV daljnovod Sremič–Roto 1 in se vzanka
v obstoječi 110 kV daljnovod. Na priključnem mestu se namesti nov daljnovodni steber za potrebe vzankanja. Celotna
dolžina trase je približno 1000 m, od tega je kabelske izvedbe
v dolžini približno 440 m.
27. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za potrebe gradnje in lastno porabo hidroelektrarne
Krško se zagotovi navezava na obstoječe srednjenapetostno
elektroenergetsko omrežje.
(2) Za potrebe napajanja gradbišča se položi 20 kV kablovod iz transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: TP)
Valvasorjeva do nove TP Gradbišče, ki se zgradi na levem
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bregu Save. Trasa kablovoda poteka ob trasi glavne ceste,
nato po novi mostni konstrukciji prečka Savo in se priključi v
TP Gradbišče. V končni fazi se po odstranitvi gradbišča 20
kV kabel položi po levem bregu Save od novega mostu ob
obvoznici Krško do obstoječe TP Papiroti. Gradbiščna 20 kV
TP se po končani gradnji odstrani.
(3) Za potrebe lastne rabe hidroelektrarne se zagotovi
20 kV priključek iz prestavljenega 20 kV kablovoda razdelilne
TP Brestanica–TP Gunte–TP Valvasorjeva. Trasa kablovoda
prečka glavno cesto in se priključi na 20 kV transformator
lastne rabe, ki je nameščen v sklopu strojnice. Trasa priključnega kablovoda je dolga približno 90 m.
(4) Obstoječi daljnovod 20 kV Sevnica–Brestanica, ki
poteka v vplivnem območju hidroelektrarne Krško, med glavno cesto in Savo, na desnem bregu, se kablira z izjemo ob
potoku Štegina, kjer se izvede le prestavitev stebrov daljnovoda. Od mesta, kjer se prične kabliranje po Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca (Uradni list
RS, št. 61/05 in 101/05), se trasa nadaljuje v smeri Krškega
do Arškega polja, vzporedno z glavno cesto v dolžini približno
850 m. Na Arškem polju se izvede prestavitev daljnovoda
na dveh stebrih ob glavni cesti v dolžini približno 250 m. Do
Pijavškega polja daljnovod poteka po obstoječi trasi do novega odcepnega daljnovodnega stebra. Nato se zgradi nov
daljnovod (odcep Rožno) do obstoječega stebra na desnem
bregu v dolžini približno 310 m. Obstoječa razdelilna postaja
(RP) Gornje Pijavško se obnovi, obstoječi daljnovod pa kablira do Brestanice. Od razdelilne postaje kablovod poteka
vzporedno z glavno cesto, v dolžini približno 725 m, do nove
kabelske TP Gornje Pijavško, ki se zgradi v naselju. Iz TP
Gornje Pijavško trasa kablovoda poteka v smeri Brestanice,
v dolžini približno. 1680 m do nove kabelske 20 kV TP Spodnje Pijavško, ki se zgradi v naselju. V naselju, od glavne
ceste do 20 kV TP, trasa kablovoda poteka ob krajevni cesti.
Naprej v smeri Brestanice do obstoječega 20 kV kablovoda
20 kV Gunte–Brestanica trasa kablovoda poteka vzporedno
z glavno cesto v dolžini 2250 m. Obstoječi 20 kV daljnovod
Sevnica–Brestanica in jamborski TP Gornje in Spodnje Pijavško se demontirata.
(5) 20 kV kablovod razdelilna TP Brestanica–TP Gunte–TP Valvasorjeva–razdelilna TP Krško DES se zaradi
prestavitve glavne ceste začasno izvede kot prostozračni
daljnovod od Gunškega polja do TP Valvasorjeva ob spodnji
strani glavne ceste.
(6) Ob prestavitvi glavne ceste se izvede nov 20 kV kablovod od brestaniškega mostu do TP Valvasorjeva v dolžini
približno 3170 m. Trasa novega kablovoda poteka na zgornji
strani ceste do TP Gunte, nato do TP hidroelektrarna Krško
in se naveže v TP Valvasorjeva. Zaradi zahtevnega terena se
vzdolž objekta hidroelektrarne Krško izvede nova kabelska
kanalizacija, dolga približno 720 m, v katero se poleg energetskega položijo tudi telefonski kablovodi.
(7) Zaradi gradnje obvoznice Krško se prestavi obstoječa zidana TP Vipap in trasa napajalnega 6 kV kablovoda.
Transformatorska postaja se zgradi zahodno od trase obvoznice, priključni napajalni kablovod dolg približno 360 m, pa
položi med Savo in obvoznico.
(8) Nizkonapetostni (v nadaljnjem besedilu: NN) elektro
kabel, ki preko TP Vipap napaja črpalke v Vipapovih vodnjakih, se zaradi obvoznice Krško prestavi tako, da poteka med
cesto in Savo.
(9) Z gradnjo obvoznice Krško bo tangirano NN elektroomrežje, prek katerega se napajata dva poslovna objekta
ob Tovarniški ulici. Za objekta se izvede novo kabliranje.
Kablovod se položi v skupno kabelsko kanalizacijo z 20 kV
kablovodom, ki je načrtovan iz smeri novega mostu do TP
Papiroti. Kabelska kanalizacija je načrtovana vzporedno s
traso obvoznice Krško v dolžini približno 255 m.
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(10) Uredi se priključitev črpališč retenzijskih bazenov
zalednih voda ob potoku Štegina in Presladolskem potoku,
Spodnjem gradu Brestanica in ob novem križišču Tovarniške
ulice na NN elektroomrežje.
(11) Uredi se javna razsvetljava novega mostu in krožišča, prestavljene ceste v mestnem jedru Krško in na delu
rekonstruirane ceste v Kantalonu.
(12) Uredi se priključitev čistilnih naprav pri objektih Arto
3A, Gunte 6 in 8 ter čistilnih naprav Rožno, Dolnji Leskovec
in Pijavško na NN omrežje.
28. člen
(plinovod)
Obstoječe mestno plinovodno omrežje v križišču obvoznice Krško pri Tovarniški ulici se prestavi v dolžini približno
163 m zunaj območja novega križišča na Tovarniški ulici. Ob
rekonstrukciji glavne ceste G1-5 v Zatonu, na odseku od km
2,900 do 3,850, je treba ustrezno zaščititi oziroma prestaviti
plinovod PE-160 v dolžini približno 307 m.
29. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Za potrebe objekta hidroelektrarne Krško se izvede
navezava na javno telefonsko omrežje z zemeljskim kablovodom iz smeri TP Valvasorjeva. Trasa kablovoda poteka ob
glavni cesti, vzporedno z 20 kV kablovodi, delno v kabelski
kanalizaciji.
(2) Trasa obstoječega telefonskega omrežja, ki poteka
med Brestanico in starim mestnim jedrom Krško, se prestavi
ob traso 20 kV kablovodov.
(3) Zaradi ureditve križišča obvoznice Krško na Tovarniški ulici je treba obstoječe telefonske kablovode zaščititi
ali prestaviti. Na območju rekonstrukcije glavne ceste G1-5
v Zatonu je treba prestaviti obstoječe telekomunikacijsko
omrežje.
(4) Za tehnološke potrebe bo elektrarna povezana z
elektroenergetskim telekomunikacijskim omrežjem z optičnim kablom v kombinirani strelovodni vrvi na priključnem
110 kV daljnovodu.
30. člen
(signalnovarnostni telekomunikacijski kabli Slovenskih
železnic)
(1) Obstoječi signalnovarnostni telekomunikacijski kabli,
napajalni NN elektrokabli Slovenskih železnic in telefonski
kablovodi, ki so pod vplivom zajezne gladine, se na novo
položijo v kanalete. Kanalete v skupni širini 1 m se zgradijo
vzporedno z linijo železniških drogov. Navedeni kablovodi
se izvedejo ob ureditvi železniškega nasipa gorvodno od
železniške postaje Brestanica v dolžini približno 450 m in
dolvodno dolžine približno 1100 m.
(2) Trase kablovodov so prikazane v grafičnem delu
državnega lokacijskega načrta.
(3) Signalnovarnostni telekomunikacijski kabli v prepustih se ob izdelavi prepustov izkopljejo in položijo v kabelske
cevi pod novi prepust ali položijo v cevi na obstoječem premostitvenem objektu.
31. člen
(kabelska televizija)
Pri posegih v omrežje kabelske televizije na območju
urejanja Brestaniškega potoka je treba izvesti zaščite kablov
z obbetoniranjem ali gradnjo nove kabelske kanalizacije.
Zaradi rekonstrukcije glavne ceste G1-5 v Zatonu se prestavi
kablovod kabelske televizije na dolžini približno 200 m.
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE, TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
TER ZAGOTAVLJANJA OBRAMBNIH POTREB
IN VARSTVA PRED NARAVNIMI NESREČAMI
32. člen
(posegi v obstoječe objekte)
(1) Zaradi načrtovanih ureditev se porušijo naslednji
objekti:
– gospodarski objekt pri hiši Kantalon 3 (k.o. Brestanica, parc. št. *153/2),
– stanovanjski objekt z gospodarskima poslopjema
Kantalon 4 (k.o. Brestanica, parc. št. *175, 485/2, 497/5),
– pomožna objekta pri stanovanjskem objektu Kantalon
1 (k.o. Brestanica, parc. št. *152/2 in 484),
– stanovanjski objekt Cesta izgnancev 14 (k.o. Brestanica, parc. št. *19, 8, 9, 555/1),
– stanovanjski objekt Cesta izgnancev 16 (k.o. Brestanica, parc. št. *20, 11 in 559),
– garaža ob Spodnjem gradu v Brestanici (k.o. Brestanica, parc. št. 555/4),
– stanovanjski objekt s pomožnima objektoma Dolnji
Leskovec 1 (k.o. Dolnji Leskovec, parc. št. 600/3 in 998; k.o.
Rožno, parc. št. 621/1),
– drvarnica in lesena lopa pri stanovanjskem objektu
Rožno 7 (k.o. Rožno, parc. št. 268/3, 268/1 in 269),
– pomožni objekt pri stanovanjskem objektu Gunte 8 in
zasuje se klet stanovanjskega objekta (k.o. Krško, parc. št.
205/2, 205/1 in 205/6),
– zasuje se klet ob stanovanjskem objektu Gunte 6 (k.o.
Krško, parc. št. *514 in 198/4),
– pomožni objekt na levem bregu Save (med profiloma
95 in 96) (k.o. Videm, parc. št. 274 in 354/1),
– več pomožnih objektov ob Ribiški in Tovarniški ulici
(k.o. Videm, parc. št. 396/3, 28/2, 343/2, 396/2, 396/1, *153,
28/4, *152, 28/4 in 28/3; k.o. Stara vas, parc. št. 193/4),
– stanovanjski objekt Tovarniška ulica 5 in pomožni
objekt (k.o. Videm, parc. št. *151, 265),
– Vipapova vodnjaka (V 2 in V 4) (k.o. Stara vas, parc.
št. *517 in 189/53; k.o. Videm, parc. št. 28/5),
– transformatorska postaja Vipap (k.o. Videm, parc. št.
154, 28/1 in 396/1),
– jamborski transformatorski postaji 20 kV Zgornje in
Spodnje Pijavško (k.o. Veliki Trn, parc. št. 2752/1, in k.o.
Krško, parc. št. 1131/1),
– slepi odstavni tiri med stacionažo železniške proge km
468 + 200 in km 468 + 400 (k.o. Videm, parc. št. 355/10).
(2) Zaradi porušitev se zagotovijo nadomestne gradnje
za objekte:
– garaža pri stanovanjskem objektu Gunte 8 (k.o. Krško,
parc. št. 206/2), velikosti približno 10 × 15 m, višine – pritličje,
streha – simetrična dvokapnica, naklona 35° do 40° ali ravna
ali enokapnica, fasada v svetlih toplih barvah, omet ali les,
kritina v mat izvedbi in temnih toplih tonih, betonski ali opečni
zareznik ali pločevina pri enokapnici ali ravni strehi, oblikovno
poenoteno s stanovanjskim objektom,
– gospodarski objekt pri stanovanjskem objektu Rožno
7 (k.o. Rožno, parc. št. 268/3, 268/1, 268/4 in 269) velikost
približno 4 × 10 m, višine – pritličje, streha – simetrična
dvokapnica ali ravna ali enokapnica, fasada v svetlih toplih
barvah, omet ali les, kritina v mat izvedbi in temnih toplih
tonih, betonski ali opečni zareznik ali pločevina pri enokapnici ali ravni strehi, oblikovno poenoteno s stanovanjskim
objektom,
– Vipapova vodnjaka (V 2 in V 4) (k.o. Stara vas, parc.
št. 798/6; k.o. Videm, parc. št. 396/1),
– transformatorska postaja Vipap (k.o. Videm, parc. št.
396/2 in 28/6),
– zidani transformatorski postaji 20/0,4 kV Zgornje in
Spodnje Pijavško (k.o. Veliko Trn, parc. št. 2752/1, in k.o.
Krško, parc. št. 1131/1).
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(3) Na območju obvoznice, od novega mostu do križišča
v Tovarniški ulici, se izvede aktivna protihrupna zaščita stanovanjske pozidave ob Cesti 4. julija in Tovarniški ulici.
(4) Zaradi vplivov dviga gladine Save in podtalnice se
glede na obseg vpliva zagotovi sanacija, kleti, tlakov ali pritličij naslednjih objektov:
– Gunte 8 (k.o. Krško, parc. št. 205/1 in 205/6),
– Gunte 6 (k.o. Krško, parc. št. *514 in 198/4),
– Spodnji grad v Brestanici (k.o. Brestanica, parc. št.
*16/1, *16/2, 1, 555/2 in 555/4),
– Kantalon 1 (k.o. Brestanica, parc. št. *152/1),
– pomožni objekt Slovenskih železnic nasproti čistilne
naprave Brestanica (k.o. Brestanica, parc. št. 590/2),
– Sotelsko 27 (k.o. Videm, parc. št. *159).
(5) Zaradi vplivov dviga gladine Save in podtalnice se
zagotovi varovanje objektov s pasivnimi ukrepi:
– Arto 3a: nasip terena, gradnja male čistilne naprave;
– Zgornje Pijavško 2: kanalizacija;
– Rožno 7: nasip terena, gradnja zaščitnega zidu, kanalizacija;
– Rožno 5: kanalizacija;
– Zasavska cesta 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 in 20: kanalizacija;
– Kantalon 1: nasip terena, kanalizacija;
– pomožni objekt Slovenskih železnic nasproti čistilne
naprave Brestanica: kanalizacija;
– Sotelsko 27: kanalizacija;
– objekti starega mestnega jedra Krško: zaščitni zid in
dvig nivelete ceste;
– objekt Dolnji Leskovec 1: nasip terena, zaščitni zid in
kanalizacija;
– Spodnji grad v Brestanici: nadvišanje terena, kanalizacija in tesnilna zavesa;
– objekt Cesta prvih borcev 2, Brestanica: zaščitni zid;
– Gunte 8 in 6: mali čistilni napravi.
(6) Porušitve objektov, nadomestne gradnje, sanacije
objektov in objekti, varovani s pasivnimi ukrepi, so razvidni
iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
(7) Za nadomestitev nepremičnin in škode na nepremičninah se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov zagotovijo ustrezne nadomestne nepremičnine oziroma plača
odškodnina.
(8) Nadomestne gradnje za nadomestitev porušenih
objektov, ki niso opredeljene v drugem odstavku tega člena,
niso predmet tega državnega lokacijskega načrta.
(9) Stavbnim zemljiščem, ki pripadajo objektom, ki se
porušijo, se ukine status stavbnega zemljišča.
33. člen
(tla)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim
manjše površine. Za začasne prometne in gradbene površine
ter deponije se uporabijo infrastrukturne površine in površine,
na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, od materialov pa le tisti,
za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S prometnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih
materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh
površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je
treba preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne
površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upoštevajo
določbe 35. člena te uredbe. Predvidijo se nujni ukrepi za
odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive
snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(3) Izvajalec zemeljskih del za sanacijo kmetijskih površin izdela v skladu z usmeritvami Poročila o vplivih na okolje
za hidroelektrarno Krško, ki ga je izdelal Imos Geateh, d.o.o.,
Ljubljana, št. projekta PVO-159/05, in je v obvezni prilogi državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: Poročilo
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o vplivih na okolje), tehnološki elaborat – projekt o ravnanju
in uporabi rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani, deponira
in uporabi za sanacijo degradiranih tal ter za urejanje novih
kmetijskih površin na območjih nadvišanja terena za urejanje
nasipov, zelenih rekreacijskih površin in obcestnih prostorov
rekonstruiranih cest ter obvodnih prostorov Save in izlivnih
delov pritokov. Sanacije površin se začnejo že med gradnjo.
Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kakovostnim
materialom. Odstranjevanje plasti tal naj poteka postopno, na
manjših površinah.
(4) Deponije se izvedejo tako, da se ohranita rodovitnost
in količina prsti, pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in
živice. Višina deponiranega materiala na območjih nadvišanj
kmetijskih zemljišč ne sme presegati 3 m, pri čemer debelina
plasti živice ne sme presegati 1,5 m, nagib brežine pa ne sme
preseči 2 : 3. Na odkriti del tal se na matično podlago, ki se
oblikuje z naklonom proti Savi, vgradi material, pridobljen s
poglabljanjem struge oziroma z drugim ustreznim nasipnim
materialom. Nadvišanja se izvajajo v plasteh, katerih debeline se opredelijo glede na značilnosti nasipnega materiala
in mehanizacije. Plasti nadvišanja se izvedejo v naklonu
5–10 ‰ v smeri proti reki.
(5) Prevažanje po deponiranem materialu ni dopustno.
Deponije se zaščitijo pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi. Odstranjene plasti obdelovalnih tal se čim prej razprostrejo nazaj na nadvišan teren; če bi bila vgradnja zaključnih
plasti preložena za daljši čas, se deponirani material poseje
s travno-deteljno mešanico. Zgornja zaključna plast se po
vgradnji podrahlja, pri čemer je pomembno, da je zemljišče
suho do globine 1 m. Z ureditvami zaključnega sloja tal se
prepreči odnašanje prsti ob deževju in izpiranje v vode.
(6) Vsa dela morajo potekati v obdobju, ko tla niso preveč razmočena. Pri izvedbi del mora biti zagotovljen nadzor
pedologa. Med gradnjo se vodi evidenca o mestih in količinah
odstranjene prsti in lokacijah za deponiranje ter o nadaljnji
uporabi za sanacijo.
(7) Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost
v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
34. člen
(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč in gozdov)
(1) Investitor mora omogočiti dostop do kmetijskih in
gozdnih zemljišča med gradnjo in po njej. Omogočiti mora
obdelovanje kmetijskih zemljišč, ki niso predmet preurejanja,
in gospodarjenje z gozdom ter dostop do sosednjih gozdnih
zemljišč pod enakimi pogoji kot doslej.
(2) Posegi na kmetijska zemljišča se med gradnjo kar
najbolj omejijo.
(3) Po končani gradnji mora investitor čim prej vzpostaviti prejšnje stanje oziroma rekultivirati poškodovana tla. Na
vplivnem območju posegov mora zagotoviti izvedbo kmetijskih prostorsko-ureditvenih posegov in dopustiti posege
na kmetijska zemljišča, ki jih omogoča zakon o kmetijskih
zemljiščih, s katerimi bodo na prizadetih zemljiščih ponovno
vzpostavljene možnosti za kmetijsko rabo na površinah, ki
bodo med gradnjo začasno izvzete iz kmetijske rabe, ter
izdelati preusmeritvene sanacijske načrte za izbrane kmetije
na območju vpliva gradnje hidroelektrarne.
(4) Na površinah, na katerih bodo izvedena nadvišanja
terena, je treba predhodno odstraniti živico in jo skladno z določili 33. člena te uredbe nato razgrniti na nasipane površine
ter rekultivirati za potrebe kmetijske pridelave.
(5) V skladu z 19. členom te uredbe se uredijo dostopi
do vode za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč.
(6) Načrtovane sanacije in morebitne nadomestitve
kmetijskih zemljišč se zagotovijo v skladu z usmeritvami iz
kmetijske študije »Posledice izgradnje HE Krško na ekonomičnost kmetijske proizvodnje«, ki jo je izdelala Biotehniška
fakulteta Univerze v Ljubljani, v marcu 2005.
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(7) Odvečni odkopni material, ki bi nastal pri gradnji,
se ne sme odlagati v gozd. Pred posekom brežine mora biti
skupaj z zavodom, krajevno pristojnim za gozdove, določena
površina za posek in evidentirana lesna masa. Po končani
gradnji je treba sanirati morebitne poškodbe na gozdnem
drevju in gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah, iz
gozda pa odstraniti ves neporabljen material.
(8) Pred posekom brežine mora biti skupno s krajevno
pristojnim delavcem Zavoda za gozdove Slovenije določena
površina za posek in evidentirana lesna masa.
(9) Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati predpisi in navodila, ki urejajo področje sečnje, ravnanja s sečnimi
ostanki, spravila in zlaganja gozdnih lesnih sortimentov ter
varstva pred požari v naravnem okolju.
35. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)
(1) Zaradi gradnje hidroelektrarne Krško se vodni režim,
posebno režim odtoka visokih voda, ne sme poslabšati. Zato
investitor zagotovi potrebne ureditve na vodotokih. Naravne
struge obstoječih vodotokov se kar najbolj ohranijo.
(2) Ureditve Save in njenih pritokov se izvedejo tako,
da se bistveno ne spremenijo narava vodotoka, to je pretok
vode in njegova dinamika, kemijska sestava in temperatura
vode ter kakovost vode, raznovrstnost habitatov in biološka
raznovrstnost. Ureditve pritokov in delov brežin Save, na
katerih ni potrebna klasična težka zaščita, se izvedejo sonaravno. Obstoječe brežine se kar najbolj ohranijo, ureditve
pa izvedejo v zemeljski izvedbi, stabilizacije strug z lesenimi,
na območju premostitvenih objektov pa s kamnitimi talnimi
pragovi. Na območju objektov se struge ustrezno zavarujejo
s tlakom iz lomljenca in vegetacijo. Brežine se zatravijo in na
zgornjih delih zasadijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi
vrstami.
(3) Odvodnjavanje vod s cestnih površin se uredi tako,
da ne pride do onesnaženja tal, podzemne vode, stoječe
površinske vode ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Na
območjih rekonstrukcije glavne ceste ter ureditve dostopne
ceste, parkirišč in manipulativnih površin hidroelektrarne Krško se odvodnjavanje uredi prek lovilcev olj in maščob, tako
da se v strugo Save in pritokov spušča le čista padavinska
voda oziroma voda, ki po kakovosti ustreza predpisom in
navodilom, ki določajo, katere snovi se štejejo za nevarne
in škodljive snovi, in v skladu s predpisi, ki urejajo področje
emisij snovi in toplote pri odvodnjavanju voda v vode in javno
kanalizacijo. Na sistem odvodnjavanja ne sme biti priključen
noben iztok sanitarno-fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) vod.
(4) Preprečiti je treba splakovanje delovnega orodja,
spuščanje betonskega mleka ali cementnih odpadkov v vode.
Prav tako je treba preprečiti odtekanje naftnih derivatov, ki
se uporabljajo za delovanje delovnih strojev in prevoznih
sredstev.
(5) Manipulativne površine (ploščadi), na katerih se izvajajo pretakanje goriv in manjša popravila tehničnih naprav,
se opremi s koalescentnimi filtri, tako da ni možno neposredno odtekanje odpadnih in izcednih vod v tla, podzemne
vode, stoječe površinske vode ali vode, namenjene pripravi
pitne vode. Gradnja utrjene ploščadi, opremljene z začasnimi
zbirnimi kanali in zbirnikom vod ter lovilcev olj (možni ukrepi
za ravnanje z odpadnimi vodami), se predvidi že v okviru
programa gradbenih del.
(6) Ob razlitju nevarnih tekočin je treba onesnaženi material odstraniti in odložiti na ustrezno odlagališče. Izvajalci
in vzdrževalci hidroelektrarne Krško in prometnic pripravijo
načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje ob razlitju polutantov
(goriva, olja in druge za vodne vire škodljive suspenzije), ki
ga potrdi ustrezna služba ministrstva, pristojnega za okolje
in prostor, ločeno za čas gradnje in obratovanja.
(7) Načrt vključuje način obveščanja ustreznih strokovnih služb o morebitni nezgodi, predvidene ukrepe za pre-
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prečevanje vdora nevarnih snovi v podtalnico, ukrepe za
odstranitev sedimenta in izbor lokacije za odlaganje kontaminiranega sedimenta. Med gradnjo se vodi evidenca nevarnih
snovi, ki se uporabljajo na gradbišču.
(8) Z gradbeno-tehničnimi rešitvami investitor zagotovi
maksimalno zaščito pred izlitjem polutantov s cestišča. Za
čas gradnje se izdela elaborat ekološke ureditve gradbišča,
ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(9) Vrednost pretoka pod pregrado hidroelektrarne Krško do gradnje hidroelektrarne Brežice zagotavlja količino
in kakovost vode, da ne pride do čezmernega preraščanja
substrata s perifitonskimi algami, prevelikih sprememb v fizikalno-kemijskih parametrih vode glede na naravno stanje in
negativnih sprememb v vodnem in obvodnem ekosistemu.
36. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Na celotnem območju gradbišča, prevoznih in manipulativnih površinah se zagotovita zbiranje in odstranjevanje
odpadne embalaže, ki vsebuje ostanke hidroizolacijskih materialov ter drugih škodljivih in nevarnih materialov.
(2) Gradbeni odpadki se odstranjujejo, prevažajo in odlagajo skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. V
projektni dokumentaciji je treba izdelati načrt gospodarjenja
z gradbenimi odpadki za objekte, ki se rušijo in obsegajo prek
100 m2 ter določiti odlagališča odpadkov zunaj poplavnih
območij.
(3) Investitor mora za predvidene izkope pripraviti načrt
uporabe zemljine in oceno kakovosti zemljine.
(4) Odpadki, primerni za reciklažo, vključno s plavjem,
se vračajo v predelavo, komunalni odpadki pa se zbirajo in
odvažajo po navodilih pooblaščene organizacije na obravnavanem območju na pristojno odlagališče.
(5) Izvajalec del mora pred začetkom del skleniti s pristojno organizacijo pogodbo za čiščenje, odvoz in zbiranje
odpadnega mulja iz usedalnika, čistilnih naprav in lovilcev
olj. Pred začetkom del se na površinah, ki bodo poplavljene,
in na območju, ki bo prizadeto z dvigom podtalnice, divja
odlagališča sanirajo, tako da se odloženi odpadki odstranijo
in premestijo na urejeno pristojno odlagališče.
(6) Po končani gradnji se odstranijo vsi odpadki, nastali
med gradnjo, in odložijo na ustrezno urejeno odlagališče.
37. člen
(ohranjanje narave)
(1) Celotno območje urejanja se pred gradnjo fotodokumentira v skladu z navodili službe, pristojne za ohranjanje
narave.
(2) Za varovanje flore in favne ter biotopov in zagotovitev čim večje pestrosti vodnih in obvodnih biotopov se uporabljajo določbe 11., 13., 14., 16. in 35. člena te uredbe.
(3) Na desnem bregu Save se ob jezovni zgradbi v skladu z 11. členom te uredbe izvede ribji prehod. Nad izlivnimi
deli potoka Štegina, Presladolskega potoka in Petelinskega
grabna pa se v skladu z istim členom uredijo drstišča. Pri
načrtovanju in izvajanju ribjega prehoda ter drstišč mora
sodelovati strokovnjak za ribe in ribje prehode.
(4) Nadomestni habitati: na vzhodnem delu Pijavškega
polja ob Dvoriškem potoku se uredi kompleks plitvih mlak s
položnimi in poraslimi brežinami, ki se občasno vzdržujejo.
Na Pijavškem polju se severno od zaselka Gorenje Pijavško
na obstoječem terenu uredita dve plitvi gramoznici s strukturirano obalo in poraslimi položnimi brežinami. Izlivni del
Dvoriškega potoka na vzhodnem delu Pijavškega polja se v
prvi dvoletni fazi prepusti naravni sukcesiji, po dveh letih se
dovoli izmenično enostransko čiščenje kanala po odsekih
s košnjo, ki se izvaja v drugi polovici julija ali kasneje. Ob
izlivu Presladolskega potoka se uredi večnamenska mrtvica
s spremenljivim vodnim režimom. Na območju med Sotel-

Uradni list Republike Slovenije
skim in Krškim se na ravnici na levi strani Save uredi plitva
gramoznica razgibanih oblik in s peščeno-prodnato steno.
Brežine mlak, gramoznic in mrtvice se zasadijo z obrežno in
močvirsko vegetacijo. Na območjih z manjšimi posegi v brežino Save se uredi bogato zaraščen obrežni pas z visokimi
steblikami, vrbovjem in gozdom, kot nadomestni habitat pa
se urejajo in vzdržujejo tudi travniške površine z vmesnimi
mejicami. Naravni habitati ne smejo biti uničeni pred gradnjo
nadomestnih habitatov, če pa to ni mogoče, mora gradnja
potekati v fazah, ki omogočajo vsakokratne migracije posameznih populacij. Pri načrtovanju in vzpostavljanju nadomestnih habitatov naj sodelujeta tudi strokovnjak za kačje
pastirje in dvoživke.
(5) Pri urejanju brežin Save in pritokov se upoštevajo
naslednje zahteve:
– pri izvajanju posegov se kar najbolj ohranjajo obstoječe brežine Save in pritokov, vključno z obvodno vegetacijo,
– na območjih s predvidenimi kamnitimi oblogami se
brežine zatravijo, na zgornjih delih brežin pa se zasadijo hidrofilne vrste dreves in grmovnic in plodovite vrste iz družin
rožnic,
– pri oblikovanju brežin se zagotavlja razgibanost, podobna naravni, z različnimi nakloni in z zveznimi prehodi v raščeni teren ter z vgradnjo kamnov ali skal različnih velikosti,
– ruša, humus in preostali rastlinski material, odstranjen
z območij, poraščenih z invazivnimi tujerodnimi vrstami, se
ne uporabljajo za rekultivacijo površin,
– na območjih, kjer je to tehnično izvedljivo in dopustno,
se visokorasla drevnina sadi tudi na spodnjih delih brežin,
– pritoki Save se urejajo le v nujnem obsegu, kar najbolj
s sonaravnimi ukrepi in uporabo naravnih materialov,
– predvideni zadrževalniki plavin ne smejo onemogočati
gorvodne in dolvodne migracije,
– čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in
rastlin, tako da se posegi v habitatih izvajajo takrat, ko ni obdobje razmnoževanja, vzrejanja mladičev in prezimovanja,
– na območjih, kjer bo treba odstraniti obvodno vegetacijo ali omejke, se zagotovi ustrezna nadomestitev vegetacije,
– priporočljivo je, da se izvajanje del začne v jesenskem
času,
– po končani gradnji se poškodbe naravnih habitatov,
nastale zaradi izvajanja del, sanirajo tako, da je funkcija
poškodovanega habitata čim bolj podobna ali enaka funkciji
habitata pred poškodbo.
(6) V ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta se gensko ali kako drugače biotehnološko spremenjeni
organizmi ne sproščajo v naravo.
(7) Prehajanje živali pod cestami vzdolž bazena se zagotovi s prepusti na mestih križanj ceste s potoki.
(8) Med gradnjo se prepreči izcejanje kakršnih koli snovi, ki so strupene ali škodljive za vodni živelj. Zemeljska dela
se izvajajo tako, da se ne ustvarjajo začasne ali trajne mrtvice oziroma ribje pasti.
(9) Za preprečitev svetlobnega onesnaževanja se dela
med gradnjo opravljajo podnevi, ponoči pa le v izjemnih primerih in na omejenem območju.
(10) Izvajalec mora izvajati posege tako, da so kar najbolj prilagojeni življenjskemu ciklu živali, kakor je določeno v
Poročilu o vplivih na okolje. Odvažanje proda in poglabljanje
struge ter povečevanje naravne kalnosti naj se, kolikor je to
mogoče, ne izvajajo v življenjsko pomembnih obdobjih.
(11) Na območjih naravnih vrednot ali v njihovi neposredni bližini se ob morebitnih posegih, ki bi jih lahko kakor koli ogrozili zaradi evidentiranja novih naravnih vrednot
in njihovega ohranjanja, zagotovi naravovarstveni nadzor
območne službe, pristojne za varstvo narave. Zagotovi se
občasen naravovarstveno-geološki nadzor nad zemeljskimi
deli. O morebitnih posebnostih ali najdbi se obvestiti ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, oziroma območna služba,
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pristojna za varstvo narave. Zagotovi se naravovarstveno
ukrepanje ob odkritju najdb, za katere se upravičeno domneva, da imajo lastnosti naravnih vrednot in ohranitev na
novo odkritih naravnih vrednot v skladu s predpisi, ki urejajo
področje ohranjanja narave, in v skladu z Naravovarstvenimi
smernicami za pripravo državnega lokacijskega načrta za
hidroelektrarno Krško in v Predhodnem mnenju, ki ga je v
postopku priprave državnega lokacijskega načrta dal Zavod
Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: Naravovarstvene smernice).
(12) Pri izdelavi projektne dokumentacije, ki mora biti
pripravljena v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve
objektov, in pri izvedbi vseh del morajo sodelovati biologi, ki
predložijo tudi usmeritve za izvedbo sonaravnih ureditev in
blažitev vplivov gradnje na biocenozo.
(13) Pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor se
upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ki so navedeni v Naravovarstvenih smernicah
za državni lokacijski načrt za Hidroelektrarno Krško (ZRSVN,
OE Ljubljana, april 2004), in predhodna mnenja, ki so priloga
temu odloku in se hranijo pri investitorju ter navajajo posebno
varstveno območje SI 3000054 Ajdovska jama–Brestanica
(območje Natura 2000), naravni vrednoti 8003 Povšen graben in 7998 Ledinski graben ter ekološko pomembna območja: Sava od Radeč do državne meje (63700), Brestanica
(65800) in Ajdovska jama (33300).
(14) Investitor obvesti območno službo, pristojno za varstvo narave, o začetku pripravljalnih in zemeljskih del ter zagotovi naravovarstveni nadzor pri gradnji na tem območju.
(15) Ribiško gospodarjenje v bazenu se uskladi z novimi razmerami, kar se opredeli v ribiško-gojitvenih načrtih.
(16) Izvajalec vsaj štirinajst dni pred začetkom posegov
v vodotoke obvesti ribiški družini Sevnica in Brestanica,
predloži terminski načrt gradnje, in jima omogoči dostop do
gradbišča ter nadzor nad spremembami v vodnem in obvodnem prostoru.
(17) Investitor mora morebitno škodo na vodnem življu
poravnati prizadeti ribiški družini. O nadomestnih ukrepih
se investitorji, Zavod za ribištvo Slovenije, Ribiška zveza
Slovenije in pristojne ribiške družine dogovorijo s posebnim
sporazumom.
38. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) Celotno območje urejanja se pred gradnjo dokumentira (fotografije in druga dokumentacija) v skladu z navodili
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
(2) Zagotovi se rezervatno varstvo arheološke dediščine na celotnem ureditvenem območju. Investitor na celotnem
območju načrtovanih ureditev zagotovi izvedbo predhodnih
arheoloških raziskav po metodologiji ASE – Arheologija na
savskih elektrarnah – ki jo podrobneje določi pristojna služba
za varstvo kulturne dediščine. Prav tako zagotovi izvedbo
intenzivnih površinskih in podpovršinskih pregledov, geofizikalnih meritev in analize posnetkov iz zraka povsod tam, kjer
je bila z ekstenzivnim arheološkim pregledom ugotovljena
potrebna izvedba naknadnih pogojev in ukrepov. Zagotovi
se izvedba zaščitnih arheoloških izkopavanj potencialno odkritih arheoloških najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi
postopki in posebnimi tehničnimi rešitvami, če bi bile te zahtevane na podlagi arheoloških raziskav. Območja morajo biti
pregledana in zemljišča sproščena pred začetkom gradnje.
Zagotovi se stalen arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi
deli, predvidenimi s to uredbo.
(3) Kadar se na novo najde kulturna dediščina, se pred
pripravo projektne dokumentacije zaprosi za izdajo kulturnovarstvenih pogojev.
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(4) Gradbišče, deponije, gradbiščne poti, obvozne poti
in druge ureditve se ne načrtujejo in ne urejajo na območjih
kulturne dediščine. V primerih, ko dela potekajo v neposredni
bližini Spodnjega gradu v Brestanici (EŠD 9237), spomenika
v Penku (EŠD 5760), Rožnega – arheološko najdišče Sv.
Kancijan (EŠD 12068) in cerkev Sv. Kancijana (EŠD 2902)
ter Krškega – mestno jedro (EŠD 15931), se med gradnjo
fizično zavaruje kulturna dediščina, z ureditvami v vidnem
stiku pa se zagotovijo kakovostni ambienti posameznih spomenikov in pogledi na posamezne objekte.
(5) Ureditev objektov in prostora Spodnjega gradu v
Brestanici se izvedeta na osnovi idejnega projekta IDP številka IBKK – A200/019A, ki ga je izdelal: IBE, d.d., Ljubljana,
v avgustu 2006. Vidni del betonskega zidu s tesnilno zaveso
se obloži z naravnim kamnom. Tlak znotraj tesnilne zavese
in tlak v atriju se ne sme izvesti do fasad objekta; ob fasadah
se izdela kinete v širini približno 60 cm, ki se jih zasuje s
prodniki.
(6) Investitor krije stroške površinskih pregledov, morebitnih arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora.
(7) Investitor pravočasno obvesti pristojno službo za
varstvo kulturne dediščine o začetku del, da je mogoče zagotoviti konservatorski nadzor in način predstavitve preostalih
elementov kulturne dediščine v prostoru.
39. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Za zaščito pred hrupom se kot osnovni ukrep za
zmanjšanje emisije hrupa na viru izvede preplastitev cestišča
obvoznice z absorpcijsko oblogo.
(2) Kot ukrepa aktivne zaščite se izvedeta protihrupni
ograji. Ob Cesti 4. julija se na parapetnem zidu med železnico in lokalno cesto izvede obojestranska absorpcijska
ograja v dolga približno 287 m in visoka od 2,5 do 3,0 m, ob
Tovarniški ulici pa absorpcijska ograja višine 2,5 m v dolžini
približno 200 m.
(3) Za zmanjšanje hrupa v okolju se med gradnjo uporablja sodobna gradbena mehanizacija, ki je opremljena s
certifikati o zvočni moči in ne presega s predpisi določenih
mejnih vrednosti. Pri prevozu se uporabljajo čim manj hrupna
vozila. Delovne naprave se ob neuporabi izklapljajo. Deponije materiala ob betonarnah se umestijo tako, da predstavljajo
dodatno protihrupno zaščito objektov, izpostavljenih proti
najhrupnejšim delom betonarn. Vsa hrupna dela se izvajajo
samo med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa brez potrebe
ne obratujejo v prostem teku.
40. člen
(varstvo pred vibracijami)
V objektih v neposredni bližini načrtovanih posegov je
priporočljivo opraviti kontrolne meritve tresljajev med obratovanjem najtežje gradbene mehanizacije. Med izvajanjem
minerskih del v gradbeni jami in spodnji strugi se izvajajo kontrolne meritve pospeškov tal v bližini stanovanjskih
objektov.
41. člen
(varstvo zraka)
Pred zajezitvijo bazena se odstranijo vegetacijski pokrov in površinske humusne plasti tal s tistega območja
poplavitve, na katerem niso pomembni za naravno protierozijsko zaščito in za ohranjanje habitatov. Med gradnjo se
onesnaženje zraka zmanjša z ustreznim vzdrževanjem in
upravljanjem delovnih strojev in prometnih vozil. Zagotovi se
vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter prepreči
raznašanje materialov z gradbišča.
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42. člen
(rešitve in ukrepi za zagotovitev obrambnih potreb
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Investitor energetskih ureditev izdela načrt ukrepov
za primer porušitve jezovne zgradbe. Investitor energetskih
ureditev izdela oceno ogroženosti in načrt zaščite in reševanja pred začetkom obratovanja hidroelektrarne. Pri načrtovanju objektov se izdela in upošteva študija o ogroženosti
zaradi morebitne porušitve jezu oziroma poplavnega vala in
upoštevajo posledice porušitve pregrade, morebitne možne
okvare ali napake pri obratovanju zapornic ali posledice izjemno visokih voda ter predvidijo ustrezni ukrepi.
(2) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega lokacijskega načrta ne sme poslabšati. Za
zaščito pred požarom med gradnjo se na gradbišču uredi
hidrantna mreža. Požarna voda se zagotovi iz lastnega vodovodnega sistema iz reke Save.
(3) Med obratovanjem se v hidroelektrarni Krško zagotovi protipožarni sistem s hidrantno mrežo in gasilnimi
aparati. Dostop do bazena za dodatno črpanje požarne vode
se zagotovi na območju dostopov do vode za potrebe namakanja, na rekreacijskih območjih in na posebej za ta namen
urejenih dostopih. Manipulativne površine za intervencijska
vozila in druge potrebe gašenja požara ter za varen umik ljudi
in premoženja se zagotovijo na ploščadi ob jezovni zgradbi
ter ob posameznih rekreacijskih ureditvah. Na območju jezovne zgradbe se zagotovijo razmere za varen umik ljudi
ob nesreči.
(4) Zagotovijo se potrebni odmiki med objekti. Pri izvedbi elektroenergetskih objektov in naprav se upoštevajo
zadostni odmiki objektov od vodnikov.
(5) Dostopi do vode, ki se urejajo za potrebe namakanja
kmetijskih zemljišč na desnem bregu, in večnamenska pot pri
Rožnem na levem bregu se uredijo tudi za potrebe črpanja
požarne vode.
43. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Vodi 110 kV daljnovoda se oddaljijo od stanovanjskih
objektov, kar se zagotovi tudi z ustrezno višino stebrov in
manjšimi povesi vzdolž daljnovodne trase.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
44. člen
(etape)
(1) Prostorska ureditev se izvaja postopno na celotnem
območju gradnje, delitev na manjše, zaključene funkcionalne celote je možna glede na izbrano tehnologijo gradnje.
Najprej se izvede priprava gradbišča objekta hidroelektrarne
s pripadajočo prometno, energetsko, vodovodno in drugo
komunalno infrastrukturo. Prometna infrastruktura vključuje
tudi gradnjo krožišča in mostu obvoznice s tistimi nujnimi
elementi, ki omogočajo uporabo obeh objektov med gradnjo
jezovne zgradbe. Sledijo izkop prve gradbene jame, v kateri
se zgradijo štiri pretočna polja in priključni nasip, izkop druge
gradbene jame, v kateri se zgradita peto pretočno polje in
objekt strojnice ter vzporedno urejanje bazena in dolvodnih
brežin, ki mora biti končano sočasno z vzpostavitvijo zajezitve oziroma z začetkom poskusnega obratovanja. Po
tem mejniku se izvajajo le še tista zaključna dela, ki niso v
neposredni zvezi z obratovanjem objekta hidroelektrarne Krško (rekultivacije kmetijskih zemljišč, zapolnjevanje notranjih
deponijskih prostorov). Dela se v okviru tehničnih možnosti
terminsko uskladijo z zahtevami Poročila o vplivih na okolje
glede čim večjega varovanja naravnega okolja z upoštevanjem vegetacijskega obdobja rastlin, ribjega drsta in drugih
živalskih razvojnih ciklov.
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(2) Pred dvigom vode v bazenu na obratovalno gladino
in začetkom obratovanja hidroelektrarne Krško se zagotovijo
dokončne ureditve vseh objektov in naprav, potrebnih za njeno delovanje, in vse ureditve, ki so potrebne zaradi vplivov,
tudi sanacije odlagališč odpadkov na območju predvidenih
ureditev ter morebitno preureditvijo protipoplavnih zaščit za
objekte, ki se nahajajo dolvodno od hidroelektrarne Krško.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
45. člen
(monitoring)
(1) Investitor zagotovi celosten načrt monitoringa med
gradnjo in obratovanjem hidroelektrarne, ki ga določa Poročilo o vplivih na okolje.
(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo
točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to
mogoče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja.
Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja (tla, površinske
in podzemne vode, zrak, hrup, živali in rastline) se zagotovi
vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena
informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja morajo omogočati kontinuirano pridobivanje
podatkov. Monitoring se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo
področje prvih meritev in obratovalnih monitoringov hrupa
ter pogoje za njihovo izvajanje, in usmeritvami, določenimi
v Poročilu o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni.
Investitor mora poskrbeti za dostopnost podatkov.
(3) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor
dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.
46. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča je omejena na območje ureditve in se opredeli v projektu ekološke ureditve gradbišča.
Gradbišče na območju jezovne zgradbe se pri obeh gradbenih jamah loči od korita s posebnim betonskim zidom, pri
čemer tok reke pri prvi gradbeni jami ostaja v sedanji strugi,
med gradnjo druge gradbene jame pa teče po štirih že zgrajenih pretočnih poljih. Obe gradbeni jami pred vdorom vode
ščitijo betonski objekti in nasipi, prečno se izvedejo nasipi,
vzdolž struge pa betonski objekti. Pred gradnjo objektov se
vsaka gradbena jama zatesni, voda pa se izčrpa. Velik del
gradbiščne infrastrukture zaradi omejenega prostora ostane
na gradbišču hidroelektrarne Blanca in od tam služi tudi za
potrebe gradnje hidroelektrarne Krško.
(2) Delovno območje hidroelektrarne Krško se zavaruje
z zaščitno ograjo višine 2,20 m.
(3) Gradbiščni objekti se uredijo v bližini jezovne zgradbe. Dovozna cesta do gradbišča na desnem bregu se izvede
z obstoječe glavne ceste G1-5 in po rekonstrukciji z njene
rekonstruirane trase, na levem bregu pa s trase načrtovane
obvoznice Krško, ki se do konca gradnje hidroelektrarne
Krško uporablja le kot gradbiščna cesta.
(4) Za pranje blata s koles vozil, ki zapuščajo gradbišče,
se ob dovozni cesti uredi bazen oziroma ploščad, ki jo bo mogoče uporabiti za pretakališče goriva za vse delovne stroje
na gradbišču pri obeh gradbenih jamah in bo opremljena s
hidranti in priključkom na meteorno kanalizacijo. Bazen oziroma ploščad se po končani gradnji odstrani.
(5) Na gradbišču se uredi razsvetljava, s katero se
doseže približno enaka razporeditev svetlobe od 30 do
100 luxov. Po gradnji se mreža odstrani.
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(6) Med gradnjo se odpadna voda iz objekta na jezovni
zgradbi odvaja na montažno čistilno napravo z iztokom očiščenih vod v Savo. Meteorne vode s parkirišč in platojev se
preko lovilcev olj po meteorni kanalizaciji odvedejo v Savo.
Zagotovljena mora biti takšna organizacija gradbišča, da
preprečuje vsakršno onesnaževanje vode, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih
nevarnih snovi. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv,
olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena
pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.
(7) Skladišče vnetljivih snovi se uredi v tipskem kontejnerju, opremljenem z lovilno posodo prostornine vsaj
200 l, nameščenim ob gradbiščni ograji in obdanim z varnostno ograjo.
(8) Manjše deponije polizdelkov se uredijo na deloviščih
ob mestih vgrajevanja, delno pa v priročnem skladišču v
okviru glavnega gradbišča. Morebitno deponiranje polizdelkov zunaj meja delovišč izvajalec uskladi s projektantom,
izvajalcem nadzora in lokalno skupnostjo.
(9) Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe
komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti. Prevoz
materiala naj, kolikor je le mogoče, ne poteka skozi naselja.
(10) Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih
te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo
tudi:
– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in
pešprometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– zagotovitev posnetka stanja obstoječih cest in drugih
površin, po katerih bo potekal gradbiščni promet oziroma
po katerih se bodo izvajale preusmeritve prometa med gradnjo,
– zagotovitev dostopov do bivalnih, kmetijskih in drugih
objektov in zemljišč,
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi morebiti služile obvozu ali prometu med gradnjo pred začetkom del, po končani
gradnji pa sanacija vseh poškodb,
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in
drugih objektov, po končani gradnji pa sanacija poškodb,
– ob nezgodah zagotovitev takojšnjega ukrepanja ustrezno usposobljenih delavcev.
47. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor posamezne ureditve pripravi ustrezne razmejitve in preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbi za primopredajo vseh prometnih in vodnogospodarskih ureditev, ureditev komunalnih, energetskih in
telekomunikacijskih vodov ter drugih naprav, ki jih v skladu
s predpisi, ki urejajo te ureditve in naprave, ne bo prevzel v
upravljanje.
(2) Po končani gradnji morajo upravljavci tiste infrastrukture, ki ni hidroelektrarna Krško (prometne in vodnogospodarske ureditve, komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave in vodi ter drugi vodi in naprave), le-to
prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
(3) Po gradnji obvoznice Krško se nadomeščena državna cesta G1-5 prenese med občinske ceste, še prej pa se
odpravijo poškodbe, povzročene z gradnjo.
48. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
(1) Razmejitev financiranja investicij med upravljavci
vodne, državne, lokalne in energetske infrastrukture se določi v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št.
20/04 – uradno prečiščeno besedilo), Koncesijsko pogodbo
za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (št.
354-01-61/97 z dne 8. 7. 2002) ter aneksom št. 1 (z dne
26. 11. 2004) in določbami te uredbe.
(2) Koncesionar, Holding slovenske elektrarne, d.o.o.,
je investitor objektov energetskih ureditev ter drugih ureditev,
določenih v »Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za
hidroelektrarno Krško,« ki ga sprejme Vlada Republike Slo-
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venije, na osnovi in skladno z določbami Zakona o pogojih
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje
Save (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) in Koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega
potenciala spodnje Save (št. 354-01-61/97 z dne 8. 7. 2002)
ter aneksom št. 1 (z dne 26. 11. 2004).
(3) Koncedent, Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada
Republike Slovenije, kot investitor ureditev vodne infrastrukture ter ureditev državne in lokalne infrastrukture zagotovi
sredstva za izvedbo teh ureditev iz državnega proračuna in
okoljskih dajatev in strukturnih skladov EU oziroma zagotovi
vključitev teh ureditev v razvojne načrte javnih podjetij, katere
potrjuje ministrstvo, pristojno za energijo.
(4) Posamezni pooblaščeni upravljavci in investitorji
oziroma soinvestitorji ureditev vodne, državne in lokalne
infrastrukture so za:
– gradnjo krožišča na G1-5 pri hidroelektrarni Krško,
gradnjo mostu v dolžini 150,50 m in gradnjo obvoznice od
mostu do km 4 + 050: Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za promet, Direkcija
Republike Slovenije za ceste, Holding Slovenske elektrarne,
d.o.o., in Občina Krško (soinvestitorji, skladno s sporazumom
z dne 14. 11. 2005);
– gradnjo povezovalnega vodovoda Rore–Brestanica:
Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., in Občina Krško (soinvestitorja);
– gradnjo priključnega vodovoda hidroelektrarne: Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., (soinvestitor);
– gradnjo pločnika na Valvasorjevem nabrežju: Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., in Občina Krško (soinvestitorja);
– prestavitev ceste G1-5 na območju Zatona in ureditev parkirišč v Starem mestnem jedru Krško: Občina Krško
(upravljavec in soinvestitor);
– ureditev lokalne ceste Videm–Sotelsko–Brestanica:
Občina Krško (upravljavec in soinvestitor), Ministrstvo za
okolje in prostor – INFRA, d.o.o. (soinvestitor) in Holding
Slovenske elektrarne, d.o.o., (soinvestitor);
– nadvišanje polj in sanacija kmetijskih zemljišč: Ministrstvo za okolje in prostor – INFRA, d.o.o. (soinvestitor),
Holding Slovenske elektrarne, d.o.o (soinvestitor);
– poseg na lokalni cesti v Kantalon: Ministrstvo za okolje in prostor – INFRA, d.o.o. (soinvestitor), Občina Krško
(upravljavec);
– sanacijske ukrepe na železnici: Ministrstvo za okolje
in prostor – INFRA, d.o.o. (soinvestitor), Holding Slovenske
elektrarne, d.o.o (soinvestitor); Slovenske železnice (upravljavec);
– priključni 110 kV daljnovod: javno podjetje za prenos
električne energije (investitor in upravljavec);
– prestavitve distribucijskega elektroomrežja: Ministrstvo za okolje in prostor – INFRA, d.o.o. (soinvestitor) in
javno podjetje za distribucijo električne energije (soinvestitor
in upravljavec);
– javno razsvetljavo: Ministrstvo za okolje in prostor
– INFRA, d.o.o. (soinvestitor), Občina Krško (soinvestitor in
upravljavec);
– prilagoditve obstoječega distribucijskega plinovodnega omrežja: Adriaplin, d.o.o. (upravljavec in investitor);
– prestavitve in zavarovanje obstoječega vodovodnega
in kanalizacijskega omrežja: Ministrstvo za okolje in prostor
– INFRA, d.o.o. (soinvestitor), Občina Krško/Kostak Krško
(soinvestitor in upravljavec);
– gradnjo javne kanalizacije in malih komunalnih čistilnih naprav: Občina Krško (investitor s sredstvi investicijskega
transfera Ministrstva za okolje in prostor in upravljavec);
– prestavitve telefonskega omrežja: Ministrstvo za okolje in prostor – INFRA, d.o.o. (investitor), Telekom Slovenije,
d.d. (upravljavec);
– prestavitve vodov kabelske televizije: Ministrstvo za
okolje in prostor – INFRA, d.o.o. (investitor), ANSAT, d.o.o.
(upravljavec);
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– poglabljanje spodnje struge: Ministrstvo za okolje in
prostor – INFRA, d.o.o. (soinvestitor), Holding Slovenske
elektrarne, d.o.o (soinvestitor);
– vodnogospodarske ureditve: Ministrstvo za okolje in
prostor – INFRA, d.o.o. (soinvestitor), Holding Slovenske
elektrarne, d.o.o (soinvestitor).
(5) Sredstva za ureditev vodne infrastrukture in državne
ter lokalne infrastrukture se zagotovijo skladno s Programom
izvedbe infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Krško iz
drugega odstavka tega člena.
49. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih te uredbe, so obveznosti investitorjev tudi:
– ureditev dostopov do zemljišč in objektov, ki v državnem lokacijskem načrtu niso opredeljeni, so pa utemeljeni in
zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank;
– obvestiti vse zainteresirane o vseh dejstvih, povezanih z gradnjo (trajanje, motnje in podobno) ter z načrtovanimi
rešitvami in ukrepi za preprečevanje motenj in jih po potrebi
z njimi uskladiti;
– izdelati obratovalni pravilnik za hidroelektrarno Krško
pred tehničnim pregledom in pred izdajo uporabnega dovoljenja. Pri pripravi obratovalnega pravilnika mora koncesionar
vključevati tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost;
– sanirati poškodbe na infrastrukturnih objektih, napravah in drugih objektih, nastale zaradi gradnje in obratovanja
hidroelektrarne Krško;
– izvajati revitalizacijo kmetijskih zemljišč ob udeležbi
kmetijskih strokovnjakov;
– če se pri izvajanju del opazi neznana elektroenergetska naprava, takoj ustaviti dela in o tem obvestiti upravljavca
omrežja.
X. IZDELAVA PROJEKTOV ZA PRIDOBITEV
GRADBENEGA DOVOLJENJA IN DOVOLJENA
ODSTOPANJA
50. člen
(izdelava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja)
Pri projektiranju objektov hidroelektrarne Krško in javne
infrastrukture je treba upoštevati gladine 100-letne visoke
vode Save, 3290 m3/s.
51. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so
dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to
uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju tehnoloških (hidroenergetskih), vodnogospodarskih, prometnih,
inženirsko-geoloških, hidroloških, geomehanskih, seizmičnih
in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše
s tehnološkega (hidroenergetskega), vodnogospodarskega,
oblikovalskega, prometno-tehničnega, ekonomsko-finačnega
ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Skladno z odstopanji
od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, se prilagodijo tudi
gradbene parcele.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi
morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno
področje spadajo ta odstopanja.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja
morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od navedenih, ki
so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja
odstopanja so dopustna v skladu z določbami prvega in
drugega odstavka tega člena. Za lociranje pomembnejših
objektov se uporabijo koordinate Gauss-Kruegerjevega geodetskega sistema.

Uradni list Republike Slovenije
52. člen
(gradnja enostavnih objektov)
Na območju državnega lokacijskega načrta se v skladu
s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, dovoli gradnja naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti.
XI. NADZOR
53. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor.
XII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
54. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje
državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da
so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski
akti:
– Odlok o Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana
Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št.
7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95,
11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02,
90/02, 99/02, 116/02 in 79/04);
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana
Občine Sevnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Sevnica za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št.
10/88 in 20/89 ter Uradni list RS, št. 20/94, 102/00, 36/02 in
87/04);
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01 in
15/05);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04 in 38/05);
– Odlok o ureditvenem načrtu Brestanica–Trg (Uradni
list RS, št. 6/96);
– Odlok o lokacijskem načrtu Centralna čistilna naprava
Brestanica (Uradni list RS, št. 6/02);
– Odlok o ureditvenem načrtu Staro mestno jedro Videm (Uradni list RS, št. 16/02);
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm
Krško (Uradni list RS, št. 2/92);
– Odlok o ureditvenem načrtu staro mestno jedro II
– Krško (Uradni list RS, št. 63/93 in 39/05);
– Odlok o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij
III, IV in V zgodovinskega jedra Krško (SDL, št. 8/86; Uradni
list RS, št. 63/93 in 62/01).
55. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-61/2006/13
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2006-2511-0170
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o zneskih nadomestil za privatno in
drugo lastno reproduciranje

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o avtorski
in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o zneskih nadomestil za privatno in drugo
lastno reproduciranje
1. člen
S to uredbo se določa višina zneskov nadomestil za
privatno in drugo lastno reproduciranje, ki se izvrši pod pogoji
iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni
list RS, št. 44/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem
besedilu: ZASP), in jih imetnikom avtorske in sorodnih pravic
plačujejo zavezanci iz prvega odstavka 38. člena ZASP.
2. člen
Nadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje varovanih
del, ki se plačuje pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za
tonsko in vizualno snemanje, znaša za posamezno napravo,
ki po deklaraciji proizvajalca omogoča:
1. analogno reproduciranje avdio in/ali vizualnih del ter
je temu namenjena, in sicer:
a) naprava za tonsko snemanje:
– kasetofon,
– magnetofon in
– druga podobna naprava
120 SIT;
b) naprava za vizualno snemanje:
– videorekorder in
– druga podobna naprava
900 SIT;
2. digitalno reproduciranje avdio in/ali vizualnih ter pisanih del, in sicer:
a) naprava, ki je izključno namenjena reproduciranju
avdio in/ali vizualnih del:
– zapisovalnik avdio CD,
– zapisovalnik avdio/video DVD,
– zapisovalnik MD (minidisk) in
– druga podobna naprava
1500 SIT;
b) naprava, ki ni izključno namenjena reproduciranju
avdio in/ali vizualnih del:
– računalniška enota CD,
– računalniška enota DVD in
– druga podobna naprava
200 SIT.
3. člen
Nadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje varovanih del, ki se plačuje pri prvi prodaji ali uvozu novih praznih
nosilcev zvoka ali slike, znaša za posamezen prazni nosilec
zvoka in/ali slike, ki po deklaraciji proizvajalca omogoča:
1. analogni zapis avdio in/ali vizualnih del ter je temu
namenjen, in sicer:
– avdiokaseta,
– videokaseta,
– magnetofonski trak in
– drug podoben nosilec:
a) v trajanju do 180 minut 	
23 SIT,
b) v trajanju nad 180 minut
46 SIT;
2. digitalni zapis avdio in/ali vizualnih ter pisanih del,
in sicer:
a1) nosilec, ki je izključno namenjen reproduciranju avdio in/ali vizualnih del:
– avdio CD,
– video DVD,
– MD (minidisk) in
– drug podoben nosilec
za vsakih začetih 90 minut snemalnega časa 32 SIT;
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a2) nosilec z integrirano spominsko enoto in predvajalnikom, ki je izključno namenjen reproduciranju avdio in/ali
vizualnih del:
– za nosilce do vključno 2 GB zmogljivosti 1000 SIT,
– za nosilce nad 2 GB zmogljivosti
2000 SIT;
b) nosilec, ki ni izključno namenjen reproduciranju avdio
in/ali vizualnih del:
– podatkovni CD,
– podatkovni DVD,
– računalniški trdi disk,
– spominska kartica (na primer: CF, SD, SDHC),
– nosilec z integrirano spominsko enoto in predvajalnikom, ki ni izključno namenjen reproduciranju digitalnih avdio
in/ali vizualnih del (na primer: mobilni telefon, dlančnik), in
– drug podoben nosilec
za vsakih začetih 1 GB zmogljivosti
8 SIT, vendar
ne več kot 4000 SIT.
4. člen
(1) Nadomestilo za fotokopiranje, ki se plačuje pri prvi
prodaji ali uvozu novih naprav za fotokopiranje, znaša za posamezno napravo, ki po deklaraciji proizvajalca omogoča:
– fotokopiranje ali fotokopiranju podobno tehniko reproduciranja (faks, tiskalnik, fototiskalnik in druge podobne
naprave) z učinkom:
a) do 3 kopije/strani na minuto 	
500 SIT
b) do 12 kopij/strani na minuto
2000 SIT
c) od 13 do 36 kopij/strani na minuto
3000 SIT
d) od 36 do 72 kopij/strani na minuto
5000 SIT
e) nad 72 kopij/strani na minuto
7000 SIT
f) optični bralnik (skener) ne glede na učinek 500 SIT.
(2) Pri napravah iz tega člena, ki omogočajo izdelavo
kopij izključno v črno-beli tehniki, znaša nadomestilo polovico
zgoraj določenega zneska.
5. člen
Nadomestilo za fotokopiranje, ki se plačuje od fotokopij,
narejenih za prodajo, in sicer mesečno glede na njihovo verjetno število, znaša za vsako fotokopijo, narejeno za prodajo
fizičnim osebam: 	
1 SIT.
6. člen
(1) Nadomestilo iz 2. in 3. člena te uredbe se plačuje za
vsako posamezno napravo ali nosilec ne glede na to, ali se
lahko uvozi ali proda samostojno ali kot del druge naprave.
(2) Za naprave in nosilce iz 2., 3. in 4. člena te uredbe,
ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v različne tarifne razrede,
se višina nadomestila odmeri po tisti od tarif, ki je najvišja.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati
Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno
reproduciranje (Uradni list RS, št. 63/98).
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-24/2006/10
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2006-2111-0031
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center
Republike Slovenije za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja

Na podlagi petega odstavka 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. člena Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike
Slovenije za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(namen ustanovitve)
Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: zavod) se ustanovi zato, da bosta zagotovljeni
opravljanje strokovno-tehničnih in administrativnih nalog za
izvajanje programov Evropskih skupnosti za izobraževanje
in usposabljanje ter zagotavljanje študijske mobilnosti, ki jih
opravlja kot javno službo.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
(ustanoviteljstvo)
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada
Republike Slovenije.
Zavod je pravna oseba javnega prava, ki z vpisom v
sodni register pridobi pravno in poslovno sposobnost.
3. člen
(ime zavoda)
Ime zavoda: Center Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja.
Skrajšano ime: CMEPIUS.
Ime zavoda v angleškem jeziku: Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and
Training Programmes.
Skrajšano ime v angleščini: CMEPIUS.
4. člen
(sedež zavoda)
Poslovni sedež zavoda: Ob železnici 16, Ljubljana.
5. člen
(žig zavoda)
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat
premera 20 mm z grbom Republike Slovenije v njuni sredini.
Na obodu sta izpisana ime in sedež zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
(javna služba)
Dejavnosti, ki jih zavod opravlja kot javno službo, so v
skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
(Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
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L 75.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja,
L 75.110 Splošna dejavnost javne uprave,
O 92.511 Dejavnost knjižnic.
7. člen
(druge dejavnosti)
Dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za
katero je zavod ustanovljen, so razvrščene:
DE 22.110 Izdajanje knjig,
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike,
DE 22.150 Drugo založništvo,
K 72.400
Omrežne podatkovne storitve,
K 72.300
Obdelava podatkov,
K 74.841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K 74.843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
8. člen
(naloge zavoda)
Naloge zavoda v okviru dejavnosti, za katere je ustanovljen, so:
1. Opravljanje nalog Nacionalnih agencij za programe
Skupnosti:
1.1. naloge nacionalnih agencij programov Socrates in
Leonardo da Vinci oziroma novega programa Vseživljenjsko
učenje in
1.2. druge naloge Evropske komisije s področja izobraževanja in usposabljanja.
2. Tehnično-strokovna podpora študijski izmenjavi študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na podlagi državnih, dvostranskih, regionalnih in drugih programov
mobilnosti in štipendiranja za izobraževanje, za katero sta
vsebinska nosilca ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, ter
ministrstvo, pristojno za šolstvo:
2.1. dejavnosti, ki jih izvaja kot nacionalna agencija
programa CEEPUS, in dejavnosti, ki jih izvaja kot nacionalna
agencija za dvostranske in druge izmenjave mednarodnih
štipendij;
2.2. dejavnosti v zvezi s programom štipendiranja zamejskih Slovencev in potomcev Slovencev po svetu;
2.3. vzpostavitev in vzdrževanje nacionalne in mednarodne ponudbe mobilnosti in sodelovanja pri projektih, objava
ponudbe tujih štipendij;
2.4. štipendiranje izobraževanja, namenjenega pedagoškim delavcem iz zamejstva.
3. Tehnično-strokovna podpora dejavnostim ministrstva,
pristojnega za šolstvo, namenjenim Slovencem v zamejstvu
in po svetu.
4. Druge naloge:
4.1. podporne dejavnosti za vsa navedena programska
področja;
4.2. priprava in izdaja publikacij ter drugega informacijskega gradiva;
4.3. organizacija in izvedba konferenc, seminarjev, delavnic in drugih srečanj;
4.4. izdelava analiz in strokovnih podlag za programska
področja.
Zavod izvaja strokovno-tehnične in administrativne naloge mobilnostnih programov in štipendiranja, ki jih financirata ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, in ministrstvo,
pristojno za šolstvo, v sorazmernem deležu glede na naloge,
ki jih zavod opravlja za posamezno ministrstvo.
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IV. ORGANI IN NOTRANJA ORGANIZACIJA
9. člen
(organi)
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Zavod lahko ima tudi druge organe za posamezna strokovna področja, ki jih opredeli s statutom.
10. člen
(sestava sveta zavoda)
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavlja šest članov,
od katerih:
– štiri člane imenuje ustanovitelj, od tega dva na predlog
ministrstva, pristojnega za šolstvo, enega na predlog ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, in enega na predlog
ministrstva, pristojnega za finance,
– enega člana predstavnika uporabnikov,
– enega člana izvolijo delavci zavoda.
Mandat članov sveta zavoda je štiri leta z možnostjo
ponovnega imenovanja. Predsednika sveta zavoda izvolijo
člani sveta zavoda med seboj.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike
Slovenije, način izvolitve predstavnika delavcev zavoda pa
se določi z njegovim statutom.
Predstavnika uporabnikov imenuje Vlada Republike
Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo, s
predhodnim soglasjem ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, in ministrstva, pristojnega za finance.
Svet zavoda je konstituiran, če je imenovana oziroma
izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče
direktor zavoda.
11. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
Svet zavoda:
– sprejme statut zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda v skladu z zakoni, tem
sklepom in statutom,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z
ustanoviteljem,
– sprejema petletni program dela in razvoja zavoda ter
letne delovne programe,
– spremlja uresničevanje petletnega programa dela
in razvoja zavoda in letnih delovnih programov, sprejema
finančni načrt ter ustrezna poročila o izvajanju teh programov,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča o gospodarskih in materialnih zadevah,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih,
– daje direktorju zavoda usmeritve in navodila za delo,
– na predlog direktorja sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest in
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno
s predpisi oziroma s tem sklepom.
Petletni program dela in razvoja zavoda, poročilo o
izvajanju petletnega programa dela in razvoja zavoda, letne
delovne programe, finančni načrt in letno poročilo sprejema
svet zavoda v soglasju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo,
ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo, in ministrstvom,
pristojnim za finance.
Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza
prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega
poročila. Letno poročilo mora biti pripravljeno v skladu s
finančnimi predpisi in navodili ministrstva, pristojnega za
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finance, ter podrobnejšimi navodili ministrstva, pristojnega za
šolstvo, in ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo.
12. člen
(imenovanje direktorja)
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s
soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja je štiri leta, po njihovem poteku pa je
lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje te pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj
tri leta pri podobnih vodstvenih delih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno obvlada vsaj enega od delovnih jezikov Evropske unije.
Podrobnejši postopek imenovanja direktorja se določi
s statutom zavoda.
13. člen
(razrešitev direktorja)
Glede razrešitve direktorja veljajo določbe Zakona o
zavodih.
14. člen
(pristojnosti in odgovornost direktorja)
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
ga predstavlja in zastopa in je odgovoren za zakonitost
njegovega dela.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka direktor:
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravi predlog petletnega programa dela in razvoja
zavoda in letnih delovnih programov,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– sprejema splošne akte, za katere ni pristojen drug
organ po zakonu ali tem sklepu,
– organizira in usklajuje delovni postopek,
– skrbi za izvajanje sklepov sveta zavoda,
– pripravi poročilo o delu in poslovanju zavoda,
– skrbi za materialno in finančno poslovanje,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev,
– odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev,
– pripravi predlog sistemizacije delovnih mest,
– opravlja druga dela v skladu s predpisi, tem sklepom
in statutom.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in
ustanovitelju.
15. člen
(strokovni svet)
Strokovni svet je posvetovalni organ, ki obravnava
vprašanja, povezana s strokovnim delom zavoda, in pripravlja strokovne podlage za petletni program dela in razvoja
zavoda. Oblikuje se tako, da so zastopane vse dejavnosti
zavoda.
Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve in
trajanje mandatov strokovnega sveta se uredijo s statutom.
16. člen
(notranja organizacija)
Notranjo organizacijo zavoda določata statut in splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
zavoda.
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V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA
17. člen
(ustanovitveno premoženje)
Za opravljanje dejavnosti uporablja zavod premoženje
v obsegu, ki ga je upravljal Center za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja in ga izkazuje v
bilanci na dan 31. decembra 2005.
18. člen
(viri financiranja)
Prihodki zavoda so:
– sredstva iz proračuna Republike Slovenije,
– sredstva iz proračuna Evropske unije,
– prihodki, pridobljeni s prodajo storitev na trgu,
– dotacije in darila,
– drugi prihodki, skladno s predpisi.
19. člen
(sredstva za izvajanje javne službe)
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda.
Obseg in višina sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja
zavodu iz državnega proračuna oziroma si jih pridobi iz
evropskega proračuna za izvajanje javne službe po tem
sklepu, se določita z letno pogodbo o financiranju zavoda na
podlagi letnega delovnega programa in finančnega načrta.
20. člen
(razpolaganje s sredstvi)
Zavod samostojno razpolaga z denarnimi sredstvi, ki si
jih pridobi za izvajanje javne službe, s prodajo proizvodov in
storitev na trgu in iz drugih virov ter z drugimi sredstvi oziroma nepremičninami, ki si jih pridobi z darili in volili ali kako
drugače, vendar v skladu z namenom oziroma voljo darovalca ter v okviru veljavnega delovnega programa.
21. člen
(obseg odgovornosti zavoda)
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti do višine denarnih sredstev, s katerimi razpolaga pri izvajanju svoje dejavnosti ne glede na njihov vir.
Za obveznosti zavoda iz lastne dejavnosti jamči zavod
s prihodki iz lastne dejavnosti.
22. člen
(obseg odgovornosti ustanovitelja)
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda, ki so
povezane z izvajanjem javne službe, do višine sredstev, ki jih
zagotavlja zavodu v skladu z 19. členom tega sklepa.
23. člen
(poraba presežka prihodkov)
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
Zavod uporablja presežek prihodkov nad odhodki za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
24. člen
(kritje primanjkljaja)
O pokrivanju primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
25. člen
(nadzor nad delom)
Delo zavoda nadzirata ministrstvo, pristojno za šolstvo,
in ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
Finančno poslovanje zavoda nadzira ministrstvo, pristojno za finance, oziroma računsko sodišče.
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Zavod mora:
– pripraviti letni delovni program, finančni načrt ter letno poročilo o izvajanju letnega delovnega programa ter jih
predložiti ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, ministrstvu,
pristojnemu za visoko šolstvo, in ministrstvu, pristojnemu
za finance;
– pripraviti računovodske izkaze v skladu z Zakonom
o računovodstvu in jih predložiti ministrstvu, pristojnemu za
finance;
– pripraviti petletni program dela in razvoja zavoda in
poročilo o izvajanju petletnega programa dela in razvoja
zavoda ter ju predložiti ministrstvu, pristojnemu za šolstvo,
ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, in ministrstvu,
pristojnemu za finance.
26. člen
(vodenje poslovanja)
Zavod vodi knjigovodske in druge poslovne evidence
oziroma drugo dokumentacijo o poslovanju z javnimi in drugimi sredstvi kot posredni proračunski porabnik v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakonom o javnih financah, Zakonom o finančnem poslovanju
podjetij in Zakonom o računovodstvu ter predpisi, izdanimi
na njihovi podlagi.
Zavod ima en transakcijski račun pri organizaciji, ki
opravlja plačilni promet za pravne osebe javnega prava.
VI. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
27. člen
(javnost dela)
Delo zavoda je javno. Direktor ali oseba, ki jo pooblasti,
obvešča javnost o delu zavoda.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili novinarjem in drugim predstavnikom javnosti ter zainteresiranim
kandidatom.
Način zagotavljanja poslovne tajnosti se uredi s statutom zavoda.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(konstituiranje sveta zavoda)
Svet zavoda se v skladu s tem sklepom na novo konstituira najpozneje v šestdesetih dneh po uveljavitvi tega
sklepa.
Z dnem konstituiranja sveta zavoda preneha mandat
članom upravnega odbora zavoda.
29. člen
(uskladitev statuta)
Spremembe in dopolnitve statuta zavoda morajo biti
sprejete najpozneje v šestdesetih dneh po konstituiranju
sveta zavoda v skladu s tem sklepom.
30. člen
(pravno nasledstvo zavoda)
Zavod ohranja svoj status pravne osebe javnega prava,
tako kot je bil vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani 20. 6. 2003 s sklepom številka Srg 2003/03198
(številka registrskega vložka 1/37998/00), z vsemi pravicami
in obveznostmi, ki jih je imel do uveljavitve tega sklepa.
31. člen
(vpis sprememb v sodni register)
Na podlagi tega sklepa se Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki je kot javni
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zavod vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom, številka Srg 2003/03198 z dne 20. 6. 2003,
pod številko registrskega vložka 1/37998/00, vpiše z imenom
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.
32. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega ustanovitvenega akta)
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS,
št. 91/02).
33. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-159/2006/5
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2005-3311-0091
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
4441.

Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na
regionalni ravni

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS,
št. 93/05) izdaja minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko

PRAVILNIK
o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni
ravni
1. člen
Ta pravilnik določa način vodenja evidence subjektov
spodbujanja razvoja na regionalni ravni (v nadaljnjem besedilu: subjekt) iz 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05; v nadaljnjem
besedilu: zakon), minimalne pogoje za opravljanje nalog
subjekta ter obvezne elemente akta o ustanovitvi subjekta
in pogodbe o izvajanju njegovih nalog, ki so v javnem interesu.
2. člen
(1) Subjekti se vpisujejo v evidenco pri Službi Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko (v nadaljnjem besedilu: služba).
(2) V evidenco pri službi se lahko vpiše le en subjekt iz
vsake razvojne regije.
(3) Zahtevek za vpis v evidenco subjekt predloži službi
na podlagi sklepa pristojnega organa zveze občin ali sveta
regije, ko izpolni pogoje iz 3. člena tega pravilnika.
(4) Za vpis v evidenco je treba predložiti:
– akt o ustanovitvi subjekta,
– pogodbo med zvezo občin ali svetom regije in subjektom, ki ureja medsebojna razmerja, ter
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena tega pravilnika z obrazložitvijo.
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(5) Služba preveri izpolnjevanje pogojev in potrdi ali
zavrne vpis v evidenco subjektov najpozneje v štirih tednih
po predložitvi dokumentov iz prejšnjega odstavka.
(6) Služba lahko kadar koli preveri izpolnjevanje pogojev za vpis v evidenco subjektov. Če ugotovi, da pogoji niso
izpolnjeni, izbriše subjekt iz evidence in o tem obvesti svet
regije ali pristojni organ zveze občin.
(7) V evidenco pri službi se na zahtevo subjekta vpisujejo tudi območna razvojna partnerstva, ki so ustanovljena v
skladu z določbami 31. člena zakona.
3. člen
(1) Subjekt izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco, če
ima ustrezno usposobljeno osebje ter ustrezne prostore in
opremo za opravljanje nalog iz prvega odstavka 30. člena zakona. Zagotavljati mora tudi pogoje za vključitev v
informacijski sistem službe v skladu s tretjim odstavkom
30. člena zakona.
(2) Za izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka
mora subjekt redno zaposlovati ustrezno usposobljeno osebje za vodenje, administrativna opravila in opravljanje nalog
na vsakem od vsebinskih področij dela. Strokovni sodelavci
subjekta so se dolžni udeleževati usposabljanja, ki ga organizira služba v okviru letnega programa usposabljanja.
(3) Služba ugotavlja, ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjih
odstavkov, na podlagi predloženega poročila in po potrebi z
ogledom na sedežu subjekta.
4. člen
Obvezni elementi akta o ustanovitvi so:
– ime ali naziv in naslov ustanoviteljev ali družbenikov,
pri čemer mora lastniški delež občin znašati najmanj 51%,
– ime subjekta, naslov, pravna oblika organizacije,
– registrirane dejavnosti,
– osnovni kapital, osnovni vložki, poslovni deleži,
– način povečanja osnovnega kapitala,
– financiranje,
– upravljanje (ustanoviteljske pravice, organi družbe ali
zavoda),
– način poročanja,
– zastopanje v pravnem prometu.
5. člen
Pogodba, ki določa medsebojna razmerja med zvezo
občin ali svetom regije in subjektom ter izvajanje nalog subjekta, ki so v javnem interesu, mora vsebovati naslednje
elemente:
– naziv in naslov zveze občin ali sveta regije ter ime in
naslov subjekta,
– opredelitev območja razvojne regije, za katero bo subjekt opravljal naloge spodbujanja regionalnega razvoja,
– podrobnejšo opredelitev razvojnih nalog iz 30. člena
zakona, ki jih bo opravljal subjekt,
– opredelitev višine, načina in terminskega načrta
financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev (dokazila, preverjanje namenske porabe sredstev, obveščanje
o morebitnih spremembah),
– opredelitev načina in časovnega okvira poročanja
svetu regije in regionalnemu razvojnemu svetu.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne
razvojne agencije (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00, 44/01,
59/03, 110/04 in 93/05 – ZSRZ-1).
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7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-25/2006/9
Ljubljana, dne 26. septembra 2006
EVA 2005-1536-0028
dr. Ivan Žagar l.r.
Minister
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko

4442.

Pravilnik o hrambi podatkov o elektronskih
komunikacijah policije in o dostopu do
policijskih zbirk podatkov

Na podlagi 57. člena Zakona o policiji (Uradni list RS,
št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo in 78/06) in 103. člena
Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št.
43/04) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o hrambi podatkov o elektronskih komunikacijah
policije in o dostopu do policijskih
zbirk podatkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja hramba podatkov, ki se
obdelujejo zaradi telefonskih in radijskih komunikacij v informacijsko-telekomunikacijskem sistemu policije (v nadaljnjem
besedilu: ITSP), o izmenjavi sporočil interne elektronske pošte policije (v nadaljnjem besedilu: EPP), o uporabi interneta
uporabnikov, registriranih v domeni policija.si (v nadaljnjem
besedilu: policijski internetni uporabnik), ter hramba podatkov
o dostopu do podatkov policijskih evidenc in drugih zbirk podatkov policije (v nadaljnjem besedilu: policijski podatki). Ta
pravilnik ureja tudi snemanja klicev na telefonsko številko 113
in govornih radijskih komunikacij ITSP ter snemanje vsebine
drugih komunikacij, ki jih na podlagi 12. člena tega pravilnika
s pisno odredbo določi generalni direktor policije.
Shranjeni podatki in posnetki iz prejšnjega odstavka
se uporabljajo za identificiranje, registriranje in reševanje
klicev v sili, ki jih prejme policija, ter da se policiji, organom,
pristojnim za nadzor nad njenim delovanjem, in drugim organom, pooblaščenim z zakonom, omogoči rekonstrukcija ter
preverjanje zakonitosti in strokovnosti postopkov in ukrepov,
ki jih je v zvezi s posamezno nalogo izvedla policija.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
1. »prometni podatki« pomenijo podatke o prometu, ki
se obdelujejo zaradi prenosa komunikacij v okviru ITSP, in
podatke o dostopu do policijskih podatkov;
2. »hramba prometnih podatkov« pomeni neposredno
in avtomatsko zapisovanje prometnih podatkov v dnevnike
posameznih servisov ITSP;
3. »snemanje vsebine komunikacije« pomeni zapis
vsebine klica na telefonsko številko 113, vsebine govorne
radijske komunikacije uporabnika ITSP, ali vsebine drugih
komunikacij, ki jih je na podlagi 12. člena tega pravilnika s
pisno odredbo določil generalni direktor;
4. »strokovna služba« pomeni notranjo organizacijsko
enoto generalne policijske uprave, pristojno za informatiko
in telekomunikacije;
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5. »vodja notranje organizacijske enote policije« pomeni vodjo notranje organizacijske enote generalne policijske
uprave ali direktorja policijske uprave.
II. SHRANJEVANJE PODATKOV
3. člen
V okviru ITSP se hranijo naslednji podatki:
a) pri številki 113 in določenih številkah v internem telefonskem omrežju policije:
1. klicna številka kličočega in klicanega priključka, ki se
lahko izpiše v poljubni dolžini glede na števke (cifre);
2. začetek, konec in trajanje zveze v obliki datum in
čas;
3. čas vzpostavljanja neuspešne zveze v obliki datum
in čas (glede na čas zveze);
4. govorna, faksimilna ali ostala komunikacija;
5. posredovan klic (glede na način vzpostavitve);
b) pri radijski komunikaciji:
1. identifikacijska številka radijskega terminala;
2. čas klica (čas sprejema ali oddaje klica);
3. govorna ali statusna komunikacija in vrsta statusa;
4. podatki, potrebni za ugotovitev lokacije radijskega
terminala;
c) pri EPP:
1. vrsta akcije (brisanje, prvo odpiranje, odpiranje, posredovanje, pošiljanje, tiskanje, uvrščanje v SPIS);
2. datum in čas akcije;
3. naziv EPP predala;
4. polno ime uporabnika iz EPP imenika uporabnikov;
5. ime in priimek podpisnika uradnega sporočila;
6. datum in čas podpisa uradnega sporočila;
7. podatki o pošiljatelju (predal, ime in priimek);
8. seznam prejemnikov;
9. datum in čas pošiljanja;
10. EPP ID dokumenta;
11. šifra dokumenta;
12. zadeva dokumenta;
13. stopnja tajnosti;
d) pri uporabi interneta s strani policijskega internetnega uporabnika:
1. dodeljeno uporabniško ime;
2. ime in organizacijsko enoto uporabnika ITSP, ki mu
je bil v času komunikacije dodeljen naslov internetnega protokola, uporabniško ime ali telefonska številka;
3. uporabniško ime ali telefonska številka prejemnika
internetnega telefonskega klica;
4. ime uporabnika in uporabniško ime namembnega
prejemnika komunikacije;
5. datum in čas prijave ter odjave z internetnega dostopa, temelječega na določenem časovnem pasu, skupaj
s statičnim ali dinamičnim IP naslovom, ki ga je strokovna
služba dodelila komunikaciji, ter uporabniško ime policijskega
internetnega uporabnika;
6. datum in čas prijave ter odjave z internetnih storitev
elektronske pošte uporabnika domene policija.si ali internetne telefonije ITSP glede na določen časovni pas;
7. internetna storitev, ki jo je uporabil uporabnik ITSP;
8. uporabniško ime in telefonska številka, dodeljeni za
vsako komunikacijo ITSP, s katero se vstopa v javno telefonsko omrežje;
9. kličoča telefonska številka za klicni dostop uporabnika ITSP do infrastrukture ITSP;
10. digitalni naročniški vod ali druga končna točka uporabnika te komunikacije v okviru ITSP;
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e) pri dostopu do policijskih podatkov, obdelovanih na
infrastrukturi ITSP:
1. ime uporabnika in uporabniška skupina ITSP;
2. datum in čas prijave in odjave uporabnika;
3. logičen naslov računalniškega terminala oziroma računalniške delovne postaje;
4. uporabljen način dostopa do policijskega podatka;
5. vsebina zahtevka za dostop do policijskega podatka;
6. opis aktivnosti na policijskem podatku, ki je bil uporabniku predstavljen kot odgovor na njegov zahtevek (npr.
gledanje, vnašanje, spreminjanje ali brisanje podatka).
Podatki iz točk a), b), c) in d) se hranijo dve leti od datuma komunikacije, podatki iz točke e) pa obdobje, predpisano
za hrambo policijskih podatkov.
III. SNEMANJE VSEBINE GOVORNIH KOMUNIKACIJ
ITSP
4. člen
Policija snema vse klice na telefonsko številko 113 in
vse govorne komunikacije v radijskih omrežjih ITSP. Policija
snema tudi klice na telefonske številke ITSP, ki jih na podlagi
12. člena tega pravilnika s pisno odredbo določi generalni
direktor policije.
Podatki o sredstvih ITSP (o telefonskem priključku oziroma radijskem kanalu), katerih komunikacije se snemajo, se
vodijo v razvidu komunikacij.
Razvid iz prejšnjega odstavka vodi strokovna služba.
Kopijo razvida hrani operativno-komunikacijski center generalne policijske uprave (v nadaljnjem besedilu: OKC GPU),
kopijo razvida za območje posamezne policijske uprave pa
tudi operativno-komunikacijski center policijske uprave (v
nadaljnjem besedilu: OKC PU).
5. člen
Komunikacije iz prejšnjega člena se snemajo na snemalno napravo, nameščeno v OKC GPU, OKC PU in v drugih
organizacijskih enotah policije, ki jih določi generalni direktor
policije ali oseba, ki jo pooblasti.
Za zagotovitev izvajanja prvih nujnih ukrepov policije ob
prejemu klica v sili se posnetki komunikacij na telefonsko številko 113 za največ 24 ur hranijo tudi na strežniku lokalnega
informacijskega sistema OKC GPU ali OKC PU. Po preteku
časa hrambe se podatki izbrišejo.
6. člen
Priključitve komunikacij na snemalne naprave in vzdrževanje snemalnih naprav izvaja strokovna služba.
Če so v vzdrževanje snemalnih naprav vključeni zunanji
izvajalci, lahko vzdrževalna dela, ob izpolnjevanju pogojev
iz predpisov, ki v policiji urejajo varovanje osebnih, tajnih in
drugih zaupnih podatkov, izvajajo le pod nadzorom delavca
strokovne službe.
7. člen
Vodje notranjih organizacijskih enot policije, v katerih
so nameščene snemalne naprave, določijo delavce, ki so
odgovorni za delovanje snemalnih naprav, za ravnanje s spominskimi mediji, ki se uporabljajo za snemanje, in za vodenje
dnevnika snemalne naprave.
8. člen
Tehnična izvedba in namestitev snemalnih naprav mora
omogočati neprekinjeno snemanje priključenih komunikacij.
Spominski mediji s posnetki komunikacij (v nadaljnjem
besedilu: posnetki) morajo biti označeni z identifikacijsko
številko, ki se vodi v dnevniku snemalnih naprav, hraniti pa
se morajo skladno s predpisi, ki v policiji urejajo varovanje
osebnih in tajnih podatkov.
Posnetki se hranijo eno leto, nato se izbrišejo.
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9. člen
Kadar je treba zaradi učinkovite takojšnje izvedbe določene naloge policije neodložljivo rekonstruirati ali preveriti
ukrepe oziroma postopke, ki jih je v zvezi s to nalogo policija
že izvedla, lahko vodja notranje organizacijske enote policije,
ki upravlja s snemalno napravo, ali oseba, ki jo pooblasti,
izjemoma pisno odredi poslušanje posnetka, vezanega na
določeno nalogo. Tako odrejeno poslušanje posnetka lahko
obsega največ 12-urno časovno obdobje, merjeno od trenutka odredbe.
10. člen
V nujnih primerih, kadar je treba zaradi neodložljive
rekonstrukcije in preverbe vsebine določene komunikacije
ali postopkov in ukrepov, ki jih je pri izvrševanju posamezne
naloge izvedla policija, zaradi poslušanja ali izdelave kopije
posnetka uporabiti spominski medij, nameščen na snemalno
napravo, zaradi česar bi bilo snemanje prekinjeno, je treba
pred prekinitvijo snemanja vključiti rezervne zmogljivosti snemalne naprave.
Ukrep iz prejšnjega odstavka lahko odredi vodja notranje organizacijske enote policije, ki upravlja s snemalno
napravo, ali oseba, ki jo je pooblastil.
11. člen
Notranja organizacijska enota policije, v kateri je nameščena snemalna naprava, vodi dnevnik snemalne naprave.
Dnevnik snemalne naprave vsebuje podatke o začetku
snemanja (datum in čas, najmanj do sekunde natančno),
identifikacijski oznaki spominskega medija, času prekinitve
snemanja zaradi zamenjave spominskega medija ali napake, času prekinitve snemanja zaradi servisiranja ter podatke
o okvarah snemalne naprave in obveščanju vzdrževalne
službe.
Če se izvaja poslušanje posnetka na podlagi 9. člena
tega pravilnika ali izdela kopijo posnetka na podlagi 13. člena
tega pravilnika, je potrebno v dnevnik snemalne naprave
zapisati datum in čas poslušanja ali kopiranja posnetka,
dolžino poslušanega ali kopiranega posnetka, ime in priimek
osebe, ki je odredila poslušanje ali kopiranje posnetka, ter
kdo je poslušanje ali kopiranje posnetka izvršil. Prav tako
je potrebno v dnevnik snemalne naprave napisati datum in
čas trajanja odredbe iz 10. člena tega pravilnika ter navesti
lokacijo rezervne snemalne naprave.
IV. SNEMANJE VSEBINE DRUGIH KOMUNIKACIJ ITSP
12. člen
Kadar je treba zaradi ugotavljanja zakonitosti in strokovnosti izvršenih nalog policije omogočiti kasnejše preverjanje
postopkov in ukrepov, ki jih bo pri izvrševanju posamezne
naloge izvedla policija, se lahko izjemoma snema tudi druge
komunikacije ITSP.
Snemanje drugih komunikacij na predlog vodje notranje
organizacijske enote policije pisno odredi generalni direktor
policije ali oseba, ki jo pooblasti. Odredba o snemanju mora
vsebovati razloge in utemeljitev snemanja, podatke o informacijskem ali telekomunikacijskem servisu ITSP, na katerem
se bo izvajalo snemanje vsebine klicev, podatke o notranji
organizacijski enoti policije, ki bo upravljala s snemanjem,
podatke o obsegu in času snemanja, času hrambe posnetkov, načinu uporabe ter načinu oziroma obliki seznanitve
uporabnikov informacijskih ali telekomunikacijskih servisov
o odrejenem snemanju.
Odredba iz prejšnjega odstavka lahko velja največ eno
leto, iz tehtnih razlogov pa jo lahko generalni direktor policije
na predlog vodje notranje organizacijske enote policije podaljša, vsakič za eno leto. Vsako podaljšanje mora biti pisno
utemeljeno.
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Razvid komunikacij in vodenje dnevnikov snemanj komunikacij, vsebovanih v odredbi iz prejšnjega odstavka, vodi
v skladu s tem pravilnikom notranja organizacijska enota
policije, ki je bila odrejena za izvajalko snemanja.
V. REKONSTRUKCIJA KOMUNIKACIJ, SPOROČIL EPP,
UPORABE INTERNETA IN DOSTOPA DO
POLICIJSKIH PODATKOV
13. člen
Kadar je treba zaradi ugotavljanja zakonitosti in strokovnosti izvršenih nalog policije ali zaradi varstva zakonitih
interesov posameznikov oziroma drugih oseb rekonstruirati
ali preveriti postopke in ukrepe, ki jih je v okviru posamezne
naloge izvedla policija, lahko notranja organizacijska enota
policije, pristojna za zaščito podatkov, izpiše shranjene prometne podatke iz 3. člena tega pravilnika ali izdela kopijo
posnetka govorne komunikacije, sporočila EPP oziroma uporabe interneta. Izpis prometnih podatkov ali kopije posnetka
pisno odredi generalni direktor policije, oseba, ki jo je pisno
pooblastil, ali druga oseba, pooblaščena z zakonom. Generalni direktor policije pisno odredbo izda na predlog vodje
notranje organizacijske enote policije.
Kopija oziroma izpis iz prejšnjega odstavka se uporablja
in hrani skladno s pravili postopka, po katerem se obravnava
zadeva, zaradi katere je bila odrejena izdelava kopije ali
izpisa.
VI. VARSTVO OSEBNE INTEGRITETE
UPORABNIKOV ITSP
14. člen
Prometni podatki in posnetki, ki se hranijo po določilih
tega pravilnika, morajo biti varovani tako, da so dostopni
samo pooblaščenim osebam in da je vsak dostop do teh
podatkov oziroma posnetkov pisno evidentiran.
Postopki in ukrepi shranjevanja ter varovanja prometnih
podatkov in posnetkov vsebine komunikacij morajo biti opisani v posebnem delu informacijske varnostne politike policije
in objavljeni na spletni strani policije.
15. člen
Uporabniki telefonske številke 113 ali drugih servisov
ITSP, katerih prometni podatki se po določilih tega pravilnika
hranijo oziroma snema vsebina komunikacij, morajo biti pred
uporabo teh servisov opozorjeni na shranjevanje prometnih
podatkov oziroma snemanja vsebine komunikacije.
Osebe, ki telefonsko številko 113 kličejo iz javnih komunikacijskih omrežij, se na izvajanje ukrepov iz prejšnjega
odstavka opozori tako, da se v javnih telefonskih imenikih
objavi obvestilo o razlogih za hrambo prometnih podatkov in
snemanje vsebine komunikacije ter roku hrambe podatkov
in posnetkov.
Delavce policije – uporabnike servisov ITSP iz prvega
odstavka tega člena se na izvajanje ukrepov iz prvega odstavka tega člena opozori z obvestilom v internih telefonskih
in radijskih imenikih ITSP, v navodilih o uporabi EPP in
interneta ter navodilih o dostopu do policijskih podatkov ali z
obvestilom, ki ga posamezniku pred uporabo sporoči servis
ITSP. Delavci policije s pisno izjavo potrdijo, da so seznanjeni
s hrambo prometnih podatkov oziroma snemanjem komunikacij v ITSP.
Druge uporabnike servisov ITSP iz prvega odstavka
tega člena se na hrambo prometnih podatkov oziroma snemanje vsebine komunikacije opozori z obvestilom, ki ga
posamezniku pred uporabo sporoči servis ITSP, v primeru
spletne strani policije ali internetne elektronske pošte domene policija.si pa z obvestilom na spletni strani policije.

Uradni list Republike Slovenije
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Policija mora hrambo prometnih podatkov in snemanje
vsebine komunikacij ITSP z določbami tega pravilnika uskladiti najkasneje tri mesece po njegovi uveljavitvi.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 007-553/2006/22
Ljubljana, dne 29. septembra 2006
EVA 2006-1711-0016
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

4443.

Navodilo za obračun in nakazovanje dodatne
koncesijske dajatve

Na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov,
izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov
(Uradni list RS, št. 79/06) izdaja minister za finance

NAVODILO
za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske
dajatve
1. člen
Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, obračunavajo
dodatno koncesijsko dajatev na obrazcu, ki je kot priloga 1
sestavni del tega navodila.
2. člen
Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, predložijo obračun dodatne koncesijske dajatve pristojnemu davčnemu
organu do 18. v mesecu za pretekli mesec, če je to dela prost
dan, pa prvi naslednji delovni dan.
3. člen
Obračunana sredstva dodatne koncesijske dajatve se
nakaže na dan predložitve obračuna pristojnemu davčnemu
organu, in sicer na:
– podračun številka 01100-1006238554 s sklicem na
številko odobritve: model 19 davčna številka – 08834 – za
pravne osebe,
– prehodne podračune davčnih organov – za fizične
osebe, ki opravljajo dejavnost.
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-85/2006/6
Ljubljana, dne 15. septembra 2006
EVA 2006-1611-0128
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA 1

OBRAýUN DODATNE KONCESIJSKE DAJATVE
ZA MESEC ______________________
PODATKI O ORGANIZACIJI, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA
ZAýASNIH IN OBýASNIH DEL DIJAKOM IN ŠTUDENTOM:
Firma oziroma ime in priimek: ………………………………………………………………………..
Naslov:.........................................................................……………………………………………..
Davþna številka:

OSNOVA

STOPNJA

ZNESEK ZA PLAýILO

(1)

(2)

(3)

2%

_____________________________
Kraj, datum

________________________

Žig in podpis odgovorne osebe

(1) Osnova se izkazuje v tolarjih brez stotinov, od 1. januarja 2007 dalje pa v evrih, zaokroženo na dve
decimalni mesti.
(2) Stopnja dodatne koncesijske dajatve je 2 %.
(3) Znesek dodatne koncesijske dajatve se izkazuje v tolarjih brez stotinov, od 1. januarja 2007 dalje
pa v evrih, zaokroženo na dve decimalni mesti.
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Odločba o pooblastitvi Kmetijskega inštituta
Slovenije za opravljanje kemijskih analiz
za potrebe inšpekcijskega nadzora nad
prometom mineralnih gnojil

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o mineralnih gnojilih (Uradni list RS, št. 29/06) izdaja ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODLOČBO
o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije
za opravljanje kemijskih analiz za potrebe
inšpekcijskega nadzora nad prometom
mineralnih gnojil
I.
Za opravljanje kemijskih analiz za potrebe inšpekcijskega nadzora nad prometom mineralnih gnojil na ozemlju
Republike Slovenije se:
– za mineralna gnojila iz prvega odstavka 4. člena Zakona o mineralnih gnojilih (Uradni list RS, št. 29/06) in
– za mineralna gnojila iz drugega odstavka 4. člena
Zakona o mineralnih gnojilih (Uradni list RS, št. 29/06)
pooblasti: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17,
Ljubljana.
II.
Izrek te odločbe se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 3434-20/2006/3
Ljubljana, dne 16. maja 2006
EVA 2006-2311-0165
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

BANKA SLOVENIJE
4445.

Sklep o poročanju o medbančnih depozitih

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o poročanju o medbančnih depozitih
1. V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve
pojmov:
• 'Sodelujoča država članica' pomeni državo članico, ki
je sprejela euro v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske
skupnosti.
• 'Sodelujoča nacionalna centralna banka' pomeni vsako nacionalno centralno banko sodelujoče države članice
(v nadaljevanju sodelujoča NCB).
• 'Kreditne institucije v sodelujočih državah članicah'
so:
– kreditne institucije, kakor so opredeljene v točki (a)
člena 4 (1) Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (preoblikovano) (UL L
177/2006), ki niso sodelujoče NCB;

Uradni list Republike Slovenije
– podružnice, kakor so opredeljene v členu 4 (3) iste
direktive, ki niso sodelujoče NCB; vključene so tudi podružnice kreditnih institucij, ki nimajo registriranega sedeža v
sodelujoči državi članici.
• 'Delovni dan sistema TARGET' je vsak dan, razen
sobot, nedelj, 1. januarja, Velikega petka, Velikonočnega ponedeljka, 1. maja, 25. decembra in 26. decembra.
• 'Delovni dan Banke Slovenije' je delovni dan sistema
TARGET, razen 2. januarja, 8. februarja, 27. aprila, 2. maja,
25. junija, 15. avgusta, 31. oktobra in 1. novembra.
POROČILO O MEDBANČNIH DEPOZITIH
2. Obvezniki za posredovanje poročila o medbančnih
depozitih Banki Slovenije so banke in hranilnice v Republiki
Sloveniji, kot so opredeljene v 14.a členu Zakona o Banki
Slovenije (v nadaljevanju obvezniki poročanja).
3. Poročilo mora vsebovati podatke o nezavarovanih medbančnih depozitih v eurih, ki jih je obveznik poročanja dal ali
prejel od kreditnih institucij v sodelujočih državah članicah.
4. Obveznik poročanja mora Banki Slovenije najkasneje
do 8. ure na delovni dan Banke Slovenije poročati o nezavarovanih medbančnih depozitih iz 3. točke tega sklepa, ki jih
je sklenil od vključno dneva, ko je poslal zadnje poročilo o
medbančnih depozitih.
V primeru, da v obdobju, za katero mora poročati,
obveznik poročanja ni sklenil nezavarovanih medbančnih
depozitov, Banki Slovenije ne posreduje poročila o medbančnih depozitih.
5. Guverner Banke Slovenije z navodilom določi natančnejšo vsebino poročila in način poročanja.
6. Obveznik poročanja mora zagotoviti, da so podatki, ki
jih posreduje, pravilni in da jih posreduje v predpisanih rokih.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 34/04, 135/04 in 38/06).
8. Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu (Uradni list RS,
št. 75/04 in 83/04) in Navodilo za izdelavo poročila o deklariranih aktivnih in pasivnih obrestnih merah bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 43/04).
9. Zadnje poročilo o depozitnem trgu obvezniki poročanja pošljejo 3. 1. 2007 za 29. 12. 2006 v tolarjih. Zadnje poročilo o deklariranih aktivnih in pasivnih merah bank in hranilnic
pošljejo obvezniki poročanja za mesec december 2006, in
sicer najkasneje peti delovni dan v decembru 2006.
10. Ta sklep začne veljati 1. 1. 2007.
Ljubljana, dne 4. oktobra 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

SODNI SVET
4446.

Akt o spremembi Akta o določitvi števila
sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih
sodiščih v Republiki Sloveniji

Na podlagi 38. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04 in 72/05) je Sodni svet
Republike Slovenije na 40. seji dne 21. 9. 2006 sprejel
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AKT
o spremembi Akta o določitvi števila sodniških
mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih
v Republiki Sloveniji

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

I
Akt o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih
in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 35/94, 55/94, 40/96, 62/96 – popravek, 68/96, 71/97,
27/98, 50/98, 52/98, 65/98, 74/99, 17/00, 28/00, 81/00 in
47/01, 87/02, 95/02 in 6/03 – popravek, 92/03, 6/04, 23/04,
66/04, 63/06 in 96/06) se spremeni tako, da se skladno s
prvim odstavkom 38. člena Zakona o sodiščih poveča število
sodniških mest na:
– Okrožnem sodišču v Kranju za 1 sodniško mesto,
tako da ima Okrožno sodišče v Kranju odslej predsednika
in 21 sodnikov,
– Okrožnem sodišču v Murski Soboti za 2 sodniški
mesti, tako da ima Okrožno sodišče v Murski Soboti odslej
predsednika in 15 sodnikov,
– Okrajnem sodišču v Domžalah za 1 sodniško mesto,
tako da ima Okrajno sodišče v Domžalah odslej predsednika
in 11 sodnikov,
– Okrajnem sodišču v Kranju za 5 sodniških mest, tako
da ima Okrajno sodišče v Kranju odslej predsednika in 20 sodnikov,
– Okrajnem sodišču v Murski Soboti za 1 sodniško
mesto, tako da ima Okrajno sodišče v Murski Soboti odslej
predsednika in 16 sodnikov.

Na podlagi 33. člena Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 70/00 – ZpolS-A in 78/06),
je Državna volilna komisija na 21. seji dne 3. oktobra 2006
sprejela

II
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.

4447.

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom
k vložitvi kandidatur na prosto mesto
podpredsednika Okrožnega sodišča v Kranju

Na podlagi četrtega odstavka 62. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04
in 72/05) je Sodni svet Republike Slovenije, Tavčarjeva 9,
Ljubljana, na 40. seji dne 21. 9. 2006 sprejel

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto:
– podpredsednika Okrožnega sodišča v Kranju.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom
svoje strokovne dejavnosti in opisom organizacijskih izkušenj po izvolitvi v sodniško funkcijo ter program dela
sodišča.
Prijavo naj kandidati v 30-ih dneh od objave poziva
v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na naslov:
Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9, Ljubljana,
p.p. 639.
Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.

4448.

Sklep o imenovanju volilne komisije II. volilne
enote za volitve poslancev v Državni zbor
Republike Slovenije

SKLEP
o imenovanju volilne komisije II. volilne enote za
volitve poslancev v Državni zbor
Republike Slovenije
V volilno komisijo II. volilne enote, ki obsega, po stanju
na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Ajdovščina, Ilirska
Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana,
Tolmin (sedež: Postojna), se imenujejo:
za predsednika:
Danilo Ukmar, roj. 1949
Tržaška 16,
6230 Postojna
za namestnika predsednika:
Tomaž Smrtnik, roj. 1955
Poštni vrt 6,
1370 Logatec
za članico:
mag. Bojana Urh, roj. 29. 3. 1973
Dolnje Vreme 29
6217 Vremski Britof
za namestnika članice:
Jožef Uršič, roj. 18. 10. 1950
Žagarjeva ulica 3
5220 Tolmin
za člana:
Borut Olenik, roj. 21. 5. 1975
Kolodvorska 33
6230 Postojna
za namestnico člana:
Aleksandra Prijatelj, roj. 5. 3. 1964
Orlek 14
6210 Sežana
za članico:
Margareta Srebotnjak Borsellino, roj. 14. 8. 1960
Log 9
6230 Postojna
za namestnico članice:
Katjuša Bizjak, roj. 18. 8. 1977
Opekarniška cesta 4
5290 Šempeter
Št. 3-3/00-1/06
Ljubljana, dne 3. oktobra 2006
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik DVK
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
4449.

Sklep o podrobnejših merilih za oceno
izpolnjevanja pogojev za pridobitev
kvalificiranega deleža v borzi in postopku,
pogojih, dokumentaciji in načinu obveščanja
v zvezi z izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža v borzi

Na podlagi četrtega odstavka 220. člena in četrtega
odstavka 220.a člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev
(Uradni list RS, št. 51/06 – ZTVP-1-UPB2) Agencija za trg
vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o podrobnejših merilih za oceno izpolnjevanja
pogojev za pridobitev kvalificiranega deleža
v borzi in postopku, pogojih, dokumentaciji in
načinu obveščanja v zvezi z izdajo dovoljenja
za pridobitev kvalificiranega deleža v borzi
Predmet sklepa
1. člen
Ta sklep določa podrobnejša merila za oceno izpolnjevanja pogojev osebe, ki želi postati imetnik kvalificiranega
deleža v borzi, in podrobnejši postopek, pogoje, dokumentacijo in način obveščanja v zvezi z izdajo dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža v borzi.
Podrobnejša merila za oceno izpolnjevanja pogojev
osebe, ki želi postati imetnik kvalificiranega deleža v borzi
2. člen
(1) Merila za oceno izpolnjevanja pogojev vlagatelja
zahteve, ki je fizična oseba, so:
– strateška usmeritev glede naložbe v borzo, ki bo zagotavljala stabilno in varno poslovanje borze in omogočala
vzpostavitev učinkovitega načina preprečevanja zlorab trga
finančnih instrumentov ter nadzor Agencije;
– razkritje strukture virov financiranja nakupa kvalificiranega deleža z navedbo višine posameznih postavk v
virih financiranja;
– rezidentstvo države, ki izpolnjuje zahteve na področju preprečevanja pranja denarja;
– morebitni sklenjeni dogovori vlagatelja zahteve z
drugimi osebami ali družbami, ki same ne izpolnjujejo meril
za pridobitev kvalificiranega deleža v borzi;
– opravljanje vodstvene ali nadzorne funkcije vlagatelja zahteve oziroma večinsko lastništvo ali večinski delež
vlagatelja zahteve ali z njim povezane osebe v družbi, ki
je bila v zadnjih petih letih pravnomočno obsojena zaradi prekrška, gospodarskega prestopka oziroma kaznivega
dejanja s področja gospodarstva, v času, ko je bilo storjeno
kaznivo ravnanje;
– opravljanje vodstvene ali nadzorne funkcije vlagatelja zahteve oziroma večinsko lastništvo ali večinski delež
vlagatelja zahteve ali z njim povezane osebe v družbi, v
dvanajstih mesecih pred uvedbo postopka prisilne poravnave, likvidacije, stečaja ali drugih postopkov, kot posledice plačilne nesposobnosti te družbe, ki so bili uvedeni v
zadnjih petih letih;
– opravljanje dejavnosti ali poslov vlagatelja zahteve
oziroma ravnanja, ki jih je storil vlagatelj zahteve, zaradi
katerih bi bilo lahko ogroženo poslovanje borze.
(2) Merila za oceno izpolnjevanja pogojev vlagatelja
zahteve, ki je pravna oseba, so:
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– strateška usmeritev glede naložbe v borzo, ki bo zagotavljala stabilno in varno poslovanje borze in omogočala
vzpostavitev učinkovitega načina preprečevanja zlorab trga
finančnih instrumentov ter nadzor Agencije;
– vpliv financiranja pridobitve kvalificiranega deleža
na finančno stabilnost vlagatelja zahteve in njenih odvisnih
družb;
– razkritje finančnega stanja vlagatelja zahteve in finančnega stanja odvisnih družb z navedbo virov financiranja nakupa kvalificiranega deleža;
– rezultati poslovanja vlagatelja zahteve in njenih obvladujočih in odvisnih družb v revidiranih konsolidiranih in
nekonsolidiranih izkazih v zadnjih treh letih;
– višina osnovnega kapitala vlagatelja zahteve in
oseb, ki ga obvladujejo (najmanj 180 mio SIT oziroma
750.000 EUR);
– sedež vlagatelja zahteve v državi, ki izpolnjuje zahteve na področju preprečevanja pranja denarja. Kolikor je
vlagatelj zahteve odvisna družba, tudi sedež obvladujoče
družbe oziroma sedeži skupine oseb, ki ga obvladujejo,
v državi, ki izpolnjuje zahteve na področju preprečevanja
pranja denarja. Kolikor vlagatelja zahteve obvladuje fizična
oseba oziroma med seboj povezanih več fizičnih oseb, tudi
rezidentstvo teh fizičnih oseb v državah, ki izpolnjujejo zahteve na področju preprečevanja pranja denarja;
– morebitni sklenjeni dogovori vlagatelja zahteve ali
njegove odvisne oziroma obvladujoče družbe z drugimi
fizičnimi osebami ali družbami, ki same ne izpolnjujejo meril
za pridobitev kvalificiranega deleža v borzi;
– uvedba postopka prisilne poravnave, likvidacije, stečaja ali drugega postopka nad vlagateljem zahteve kot posledica plačilne nesposobnosti vlagatelja zahteve v zadnjih
petih letih;
– izdaja kakršnegakoli sankcijskega ukrepa v zadnjih
petih letih zoper vlagatelja zahteve s strani Banke Slovenije,
Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije za zavarovalni nadzor oziroma stanovskih združenj s področja zavarovalništva in financ, borze, družbe, ki opravlja dejavnost
klirinškodepotne družbe, oziroma primerljivih institucij in
stanovskih združenj iz držav članic ali tujine;
– odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti v zadnjih petih letih vlagatelju zahteve;
– pravnomočna zavrnitev zahteve za opravljanje investicijskih storitev, storitev družb za upravljanje skladov ali
storitev kreditnih institucij vlagatelju, v zadnjih petih letih;
– kaznovanost vlagatelja zahteve v zadnjih petih letih
zaradi prekrška, gospodarskega prestopka oziroma kaznivega dejanja s področja gospodarstva, in kazen še ni bila
izbrisana;
– obstoj pravnomočne sodne odločbe zoper vlagatelja
zahteve o plačilu dolga, ki ga še ni plačal.
Postopek, pogoji in način obveščanja
3. člen
(1) Za postopek v zvezi z izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borzi se smiselno uporabljajo
določbe 82. in 83. člena ZTVP-1.
(2) Pogoji za pridobitev kvalificiranega deleža v borzi
so določeni v tretjem odstavku 220. člena ZTVP-1.
(3) V zvezi z nameravano odtujitvijo delnic borze se
smiselno uporabljajo določbe Sklepa o načinu obveščanja
o nameravani odtujitvi kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi.
Zahteva za izdajo
4. člen
(1) Zahteva vlagatelja za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz petega odstavka 220.a člena

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ZTVP-1 mora vsebovati podatke, določene v Prilogi 1 tega
sklepa.
(2) Zahtevi morajo biti priložene zlasti listine oziroma
dokumentacija, navedena v Prilogi 2 tega sklepa.
Končna določba
5. člen
Ta sklep prične veljati petnajsti dan pod objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 223-1/6-9/2006
Ljubljana, dne 27. septembra 2006
EVA 2006-1611-0134

PRILOGA 1

ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV KVALIFICIRANEGA
DELEŽA V BORZI

1.
2.
3.
4.

6.

7.

Zahteva vlagatelja, ki je fizična oseba, za pridobitev
kvalificiranega deleža v borzi mora vsebovati naslednje
podatke:

8.

1.

9.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

ime in priimek ter stalno prebivališče in morebitno
začasno bivališče,
podatke o zaposlitvah vlagatelja zahteve, ki želi pridobiti kvalificiran delež, v zadnjih petih letih, z navedbo
delovnih mest oziroma funkcij, ki jih oziroma jih je
opravljal,
navedbo družb v večinski lasti vlagatelja zahteve ali
z njim povezanih oseb v zadnjih petih letih z navedbo
obdobja, v katerem so bili vlagatelj zahteve oziroma z
njim povezane osebe večinski lastnik,
navedbo družb, v katerih so vlagatelj zahteve ali z njim
povezane osebe v zadnjih petih letih opravljale funkcijo članov uprave ali nadzornega sveta, z navedbo
obdobja, v katerem so opravljale to funkcijo,
podrobnosti dogovorov z drugimi osebami ali družbami, na podlagi katerega želi vlagatelj zahteve pridobiti
kvalificiran delež v borzi,
navedbo z vlagateljem zahteve povezanih oseb in
vrsta povezave ter njihovo imetništvo vrednostnih papirjev v borzi,
navedbo družb, ki jih vlagatelj zahteve obvladuje, in
finančni položaj teh družb,
navedbo podatkov o deležih in glasovalnih pravicah,
ki jih ima vlagatelj zahteve neposredno ali posredno v
drugih investicijskih podjetjih, družbah za upravljanje,
kreditnih institucijah oziroma drugih finančnih institucijah,
navedbo strukture virov financiranja nakupa kvalificiranega deleža z navedbo višine posameznih postavk
v virih financiranja,
podatke o veljavnih dovoljenjih, izdanih vlagatelju zahteve za opravljanje dejavnosti investicijskega podjetja,
družbe za upravljanje, kreditne institucije oziroma druge finančne institucije, in navedbo podatkov o tem, ali
mu je bilo kakšno od navedenih dovoljenj odvzeto, in
razlog za odvzem,
kakršenkoli drug podatek ali informacija, ki bi jo vlagatelj zahteve rad poudaril in ima pomemben vpliv na
oceno o zanesljivosti, dobrem ugledu, izkušenosti ter
ustreznosti vlagatelja zahteve za pridobitev dovoljenja
za udeležbo v kapitalu borze.

Stran

10529

Zahteva vlagatelja, ki je pravna oseba, za pridobitev
kvalificiranega deleža v borzi mora vsebovati naslednje
podatke:

5.

Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.
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10.
11.

12.

13.

naziv, sedež ter matična številka vlagatelja zahteve,
ime in priimek ter naslov pooblaščenih oseb, članov
uprave oziroma nadzornega organa,
navedbo obvladujočih oziroma odvisnih družb, članov
uprav in nadzornih organov teh družb oziroma fizičnih
oseb, ki obvladujejo vlagatelja zahteve,
podrobnosti dogovorov z drugimi družbami, na podlagi
katerega želi vlagatelj zahteve pridobiti kvalificiran
delež v borzi,
navedbo podatkov o deležih in glasovalnih pravicah,
ki jih ima vlagatelj zahteve neposredno ali posredno v
drugih investicijskih podjetjih, družbah za upravljanje,
kreditnih institucijah oziroma drugih finančnih institucijah,
navedbo informacij o kakršnikoli morebitni prepovedi
določenih poslovnih aktivnosti oziroma odvzemu dovoljenja za opravljanje določenih dejavnosti v zadnjih
petih letih, ki je bila izrečena vlagatelju zahteve,
navedbo informacij o morebitnih pravnomočnih zavrnitvah zahtev vlagatelja za pridobitev dovoljenja za
opravljanje investicijskih storitev, storitev upravljanja
skladov in storitev kreditnih institucij,
podatke o izrečenih pravnomočnih odločbah o prekršku, gospodarskem prestopku oziroma kaznivem
dejanju s področja gospodarstva, vlagatelju zahteve,
ki še niso izbrisane,
navedbo kakršnegakoli sankcijskega ukrepa, ki je bil
v zadnjih petih letih izrečen vlagatelju zahteve s strani
Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev,
Agencije za zavarovalni nadzor oziroma stanovskih
združenj s področja zavarovalništva,
podatke o pravnomočnih sodnih odločbah o plačilu
dolga, ki ga vlagatelj zahteve še ni plačal,
navedbo strukture virov financiranja nakupa kvalificiranega deleža z navedbo višine posameznih postavk
v virih financiranja ter navedbo vpliva načina financiranja na finančno stabilnost vlagatelja zahteve in
njegovih odvisnih družb,
podatke o veljavnih dovoljenjih, izdanih vlagatelju zahteve za opravljanje dejavnosti investicijskega podjetja,
družbe za upravljanje skladov, kreditne institucije oziroma druge finančne institucije in navedbo podatkov o
tem, ali je bilo kakšno od navedenih dovoljenj odvzeto,
in razlog za odvzem,
kakršenkoli drug podatek ali informacija, ki bi jo vlagatelj zahteve rad poudaril in ima pomemben vpliv na
oceno o zanesljivosti, dobrem ugledu, izkušenosti ter
ustreznosti vlagatelja zahteve za pridobitev dovoljenja
za udeležbo v kapitalu borze.
PRILOGA 2

DOKUMENTACIJA K ZAHTEVI
Zahtevi vlagatelja, ki je fizična oseba, mora biti priložena naslednja dokumentacija:
1.
kopija osebnega dokumenta s sliko (osebna izkaznica
ali potni list),
2.
kopija delovne knjižice in kopija veljavne pogodbe o
zaposlitvi oziroma druge pogodbe v zvezi z zaposlitvijo oziroma opravljanjem funkcije,
3.
zgodovinski izpisi iz sodnega registra za družbe, ki
so v večinski lasti vlagatelja zahteve ali z njim povezanih oseb, ki niso starejši od sedmih dni. Kolikor je
bil v kateri izmed teh družb uveden postopek prisilne
poravnave, likvidacije, stečaja ali drug postopek, kot
posledica plačilne nesposobnosti družbe, je vlagatelj
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zahteve dolžen predložiti uradne objave o začetku
oziroma zaključku teh postopkov,
zgodovinski izpisi iz sodnega registra za družbe, v
katerih so vlagatelj zahteve ali z njim povezane osebe
v zadnjih petih letih opravljale funkcijo članov uprave
ali nadzornega organa, ki niso starejši od sedmih dni.
Kolikor je bil v kateri izmed teh družb uveden postopek
prisilne poravnave, likvidacije, stečaja ali drug postopek, kot posledica plačilne nesposobnosti družbe, je
vlagatelj zahteve dolžen predložiti uradne objave o
začetku oziroma zaključku teh postopkov,
izvirniki potrdil pristojnega organa o nekaznovanosti
družb iz 3. in 4. točke,
letna poročila družb, ki jih vlagatelj zahteve obvladuje,
za zadnja tri leta, kolikor so te družbe zavezane k revidiranju, pa revidirana letna poročila za zadnja tri leta,
kopije veljavnih dovoljenj, izdanih vlagatelju zahteve za opravljanje dejavnosti investicijskega podjetja,
družbi za upravljanje skladov, kreditni instituciji oziroma drugi finančni instituciji,
načrt strateške usmeritve glede naložbe v borzo, upoštevaje višino kvalificiranega deleža v borzi, ki ga
namerava pridobiti, ki bo zagotavljala stabilno in varno
poslovanje borze in omogočala vzpostavitev učinkovitega načina preprečevanja zlorab trga finančnih instrumentov ter nadzor Agencije,
kopija potrdila o plačilu takse,
morebitna druga dokumentacija.

Zahtevi vlagatelja, ki je pravna oseba, mora biti priložena naslednja dokumentacija:
1.
zgodovinski izpis iz sodnega registra za vlagatelja
zahteve, ki ni starejši od sedmih dni,
2.
zgodovinski izpisi iz sodnega registra za obvladujoče oziroma odvisne družbe vlagatelja zahteve, ki
niso starejši od sedmih dni, oziroma kopije osebnih
dokumentov s sliko za fizične osebe, ki obvladujejo
vlagatelja zahteve. Kolikor je bil v kateri izmed teh
družb ali v vlagatelju zahteve uveden postopek prisilne
poravnave, likvidacije, stečaja ali drug postopek, kot
posledica plačilne nesposobnosti družbe, je vlagatelj
zahteve dolžen predložiti uradne objave o začetku
oziroma zaključku teh postopkov,
3.
revidirana letna poročila (konsolidirana in nekonsolidirana) vlagatelja zahteve ter obvladujočih in odvisnih
družb za zadnja tri poslovna leta,
4.
originalno potrdilo o nekaznovanosti vlagatelja zahteve, članov uprave in nadzornega organa vlagatelja
zahteve, obvladujočih in odvisnih družb, ter članov
uprave in nadzornega organa teh družb,
5.
načrt strateške usmeritve glede naložbe v borzo, upoštevaje višino kvalificiranega deleža v borzi, ki ga
namerava pridobiti, ki bo zagotavljala stabilno in varno
poslovanje borze in omogočala vzpostavitev učinkovitega načina preprečevanja zlorab trga finančnih instrumentov ter nadzor Agencije,
6.
kopija potrdila o plačilu takse,
7.
morebitna druga dokumentacija.

4450.

Sklep o podrobnejši vsebini in načinu
objave povzetka revidiranega letnega
poročila borznoposredniške družbe ter o
podrobnejši vsebini, načinu in postopkih
objave povzetka revidiranega letnega poročila
borznoposredniške družbe države članice in
tuje borznoposredniške družbe

Na podlagi četrtega odstavka 104.a člena, četrtega odstavka 104.a člena v zvezi z drugim odstavkom 107.a člena

Uradni list Republike Slovenije
in 193. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list
RS, št. 51/06 – ZTVP-1-UPB2) Agencija za trg vrednostnih
papirjev izdaja

SKLEP
o podrobnejši vsebini in načinu objave
povzetka revidiranega letnega poročila
borznoposredniške družbe ter o podrobnejši
vsebini, načinu in postopkih objave
povzetka revidiranega letnega poročila
borznoposredniške družbe države članice in tuje
borznoposredniške družbe
PREDMET SKLEPA
1. člen
Ta sklep podrobneje določa vsebino in način objave
povzetka revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila, ki ga je dolžna objaviti borznoposredniška družba in podružnica borznoposredniške družbe
države članice oziroma tuje borznoposredniške družbe, ter
postopke objave, ki veljajo za podružnico.
VSEBINA POVZETKA REVIDIRANEGA
LETNEGA POROČILA
2. člen
(1) Povzetek revidiranega letnega poročila borznoposredniške družbe mora vsebovati:
– firmo in sedež borznoposredniške družbe ter navedbo, da gre za povzetek revidiranega letnega poročila,
– datum sprejema letnega poročila,
– posebno revizorjevo mnenje za potrebe obveščanja
javnosti,
– bilanco stanja in izkaz poslovnega izida po postavkah
iz ustreznega računovodskega standarda za zunanje poslovno poročanje ter prilogi k bilanci stanja, kot ju določa predpis
o poslovnih knjigah borznoposredniških družb,
– navedbe o predložitvi in dostopnosti revidiranega letnega poročila v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, o javni objavi letnih poročil.
(2) Povzetek revidiranega letnega poročila borznoposredniške družbe države članice in tuje borznoposredniške
družbe mora vsebovati:
– firmo in sedež borznoposredniške družbe ter navedbo, da gre za povzetek revidiranega letnega poročila,
– bilanco stanja in izkaz poslovnega izida ter ostale
računovodske izkaze, ki jih je borznoposredniška družba
dolžna sestavljati po predpisih države sedeža, po postavkah iz ustreznega računovodskega standarda za zunanje
poslovno poročanje, sestavljene v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež,
– revizorjevo mnenje,
– informacijo o dostopnosti revidiranega letnega poročila na spletnih straneh družbe.
VSEBINA POVZETKA REVIDIRANEGA
KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA
3. člen
(1) Povzetek revidiranega konsolidiranega letnega poročila borznoposredniške družbe mora vsebovati:
– firmo in sedež borznoposredniške družbe ter navedbo, da gre za povzetek revidiranega konsolidiranega letnega
poročila,
– datum sprejema konsolidiranega letnega poročila,
– posebno revizorjevo mnenje za potrebe obveščanja
javnosti,
– navedbo družb, ki so vključene v konsolidacijo,
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– konsolidirano bilanco stanja in konsolidiran izkaz poslovnega izida po postavkah iz ustreznega računovodskega
standarda za zunanje poslovno poročanje,
– navedbe o predložitvi in dostopnosti revidiranega konsolidiranega letnega poročila v skladu z določbami zakona, ki
ureja gospodarske družbe, o javni objavi letnih poročil.
(2) Povzetek revidiranega konsolidiranega letnega poročila borznoposredniške družbe države članice oziroma tuje
borznoposredniške družbe mora vsebovati:
– firmo in sedež borznoposredniške družbe ter navedbo, da gre za povzetek revidiranega konsolidiranega letnega
poročila,
– navedbo družb, ki so vključene v konsolidacijo,
– konsolidirano bilanco stanja in konsolidiran izkaz poslovnega izida ter ostale konsolidirane računovodske izkaze,
ki jih je borznoposredniška družba dolžna sestavljati po predpisih države sedeža, po postavkah iz ustreznega računovodskega standarda za zunanje poslovno poročanje, sestavljene
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
– revizorjevo mnenje,
– informacijo o dostopnosti revidiranega konsolidiranega letnega poročila na spletnih straneh družbe.
OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA
(KONSOLIDIRANEGA) LETNEGA POROČILA
4. člen
(1) Borznoposredniška družba in podružnica borznoposredniške družbe države članice oziroma tuje borznoposredniške družbe mora povzetek revidiranega letnega poročila
in revidiranega konsolidiranega letnega poročila borznoposredniške družbe (v nadaljevanju povzetek) objaviti na enega
izmed naslednjih načinov:
– v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike
Slovenije;
– v elektronski obliki, v skladu s pravili, ki jih določi
borza v splošnem aktu.
(2) Podružnica iz prvega odstavka tega člena mora pred
objavo povzetka Agenciji za trg vrednostnih papirjev posredovati informacijo o datumu in mestu objave.
KONČNI DOLOČBI
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila borzno
posredniške družbe (Uradni list RS, št. 6/00 in 117/02).
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 224-1/7-10/2006
Ljubljana, dne 27. septembra 2006
EVA 2006-1611-0135
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

4451.

Sklep o natančnejši vsebini registra dobro
poučenih investitorjev, o postopku vpisa in
izbrisa ter o načinu dostopa do podatkov
v registru

Na podlagi petega odstavka 10.c člena Zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/06 – ZTVP-1-UPB2)
Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
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SKLEP
o natančnejši vsebini registra dobro poučenih
investitorjev, o postopku vpisa in izbrisa ter
o načinu dostopa do podatkov v registru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta sklep določa:
a) natančnejšo vsebino registra dobro poučenih investitorjev,
b) postopek vpisa v register dobro poučenih investitorjev,
c) postopek izbrisa iz registra dobro poučenih investitorjev,
č) način dostopa do podatkov v registru dobro poučenih
investitorjev.
(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju
Agencija) vodi register fizičnih oseb ter majhnih ali srednje
velikih družb, ki se štejejo za dobro poučene investitorje
(register dobro poučenih investitorjev).
(3) V register dobro poučenih investitorjev se vpisujejo
fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
ki od borznoposredniške družbe zahtevajo, da so obravnavane kot dobro poučeni investitorji, in izpolnjujejo vsaj dve
od naslednjih meril:
1. fizična oseba je v vsakem posameznem četrtletju
v zadnjih 12 mesecih kot investitor na organiziranih trgih
vrednostnih papirjev povprečno sklenila najmanj 10 večjih
poslov z vrednostnimi papirji,
2. obseg naložb fizične osebe v vrednostne papirje presega 500.751,13 evrov,
3. je najmanj eno leto opravljala ali opravlja delo v
finančnem sektorju, in sicer na področju, ki zahteva poznavanje vlaganj v vrednostne papirje.
(4) V register dobro poučenih investitorjev se vpisujejo
tudi majhne ali srednje velike družbe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ki od borznoposredniške družbe zahtevajo, da
so obravnavane kot dobro poučeni investitorji.
(5) Določbe tega sklepa, ki se nanašajo na borznoposredniško družbo, se smiselno uporabljajo tudi za banko, ki
je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev
v zvezi z vrednostnimi papirji v skladu z določbami zakona,
ki ureja bančništvo.
(6) Določbe tega sklepa, ki se nanašajo na borznoposredniško družbo, se smiselno uporabljajo tudi za družbo za
upravljanje, ki je pridobila dovoljenje Agencije za opravljanje
storitev upravljanja premoženja dobro poučenih investitorjev.
II. NATANČNEJŠA VSEBINA REGISTRA DOBRO
POUČENIH INVESTITORJEV
2. člen
(1) V register dobro poučenih investitorjev se za fizične
osebe vpisujejo naslednji podatki:
1. opravilna številka zadeve,
2. ime in priimek,
3. naslov stalnega prebivališča,
4. davčna številka,
5. firma in sedež borznoposredniške družbe, ki je v imenu in za račun dobro poučenega investitorja vložila zahtevo
za vpis v register dobro poučenih investitorjev,
6. datum vpisa v register dobro poučenih investitorjev,
7. datum izbrisa iz registra dobro poučenih investitorjev.
(2) V register dobro poučenih investitorjev se za majhne
ali srednje velike družbe vpisujejo naslednji podatki:

Stran

10532 /

Št.

103 / 6. 10. 2006

1. opravilna številka zadeve,
2. firma,
3. sedež,
4. matična številka,
5. firma in sedež borznoposredniške družbe, ki je v imenu in za račun dobro poučenega investitorja vložila zahtevo
za vpis v register dobro poučenih investitorjev,
6. datum vpisa v register dobro poučenih investitorjev,
7. datum izbrisa iz registra dobro poučenih investitorjev.
III. POSTOPEK VPISA V REGISTER IN POSTOPEK
IZBRISA IZ REGISTRA DOBRO POUČENIH
INVESTITORJEV
3. člen
(1) Borznoposredniška družba oziroma banka oziroma
družba za upravljanje mora najkasneje deseti dan po tem,
ko začne šteti posamezno fizično osebo oziroma majhno ali
srednje veliko družbo iz predhodnega člena tega sklepa za
dobro poučenega investitorja, vložiti v njenem imenu in za
njen račun zahtevo Agenciji za vpis v register dobro poučenih
investitorjev.
(2) Zahteva za vpis v register dobro poučenih investitorjev iz predhodnega odstavka tega člena (v nadaljevanju zahteva za vpis v register) mora vsebovati naslednje podatke:
1. podatke iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka oziroma
iz 2., 3. in 4. točke drugega odstavka predhodnega člena
tega sklepa,
2. navedbo meril, ki jih je borznoposredniška družba
oziroma banka oziroma družba za upravljanje uporabila pri
oceni, da se posamezna fizična oseba oziroma pravna oseba
iz predhodnega člena tega sklepa šteje za dobro poučenega
investitorja,
3. datum, ko je borznoposredniška družba oziroma banka oziroma družba za upravljanje začela obravnavati fizično
osebo oziroma gospodarsko družbo kot dobro poučenega
investitorja.
(3) Zahteva za vpis v register se mora vložiti na obrazcu, navedenem v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega sklepa.
(4) Zahtevi za vpis v register mora borznoposredniška
družba oziroma banka oziroma družba za upravljanje priložiti
naslednje listine:
1. pisno zahtevo fizične osebe oziroma pravne osebe
iz predhodnega člena tega sklepa borznoposredniški družbi
oziroma banki oziroma družbi za upravljanje, da jo začne
obravnavati kot dobro poučenega investitorja,
2. dokazilo, da je fizična oseba oziroma pravna oseba
iz predhodnega člena tega sklepa od borznoposredniške
družbe oziroma banke prejela pisno opozorilo o prenehanju
pravice do jamstva za terjatve vlagateljev iz 16. poglavja
Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/06
– ZTVP-1-UPB2; v nadaljevanju ZTVP-1) ter navedbo in opis
tveganj, ki jih kot dobro poučeni investitor prevzema, oziroma
da je od družbe za upravljanje prejela pisno navedbo in opis
tveganj, ki ji kot dobro poučen vlagatelj prevzema,
3. pisno izjavo fizične osebe oziroma pravne osebe iz
predhodnega člena tega sklepa borznoposredniški družbi
oziroma banki oziroma družbi za upravljanje, da se zaveda
tveganj iz 2. točke tega odstavka,
4. dokazila, iz katerih izhaja, da pravna oseba ustreza
merilom za srednje ali majhne družbe,
5. dokazilo o identifikaciji stranke v skladu s predpisi s
področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja,
6. dokazilo o plačilu predpisane takse.
(5) Listine iz predhodnega odstavka tega člena morajo
biti predložene v izvirniku ali overjenem prepisu, razen listin
iz 4., 5. in 6. točke predhodnega odstavka, ki se lahko predložijo tudi kot fotokopija.
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(6) Določbe predhodnih odstavkov tega člena se smiselno uporabljajo tudi za vpis sprememb podatkov v register
dobro poučenih investitorjev.
4. člen
(1) Borznoposredniška družba oziroma banka oziroma
družba za upravljanje mora v 10 dneh po prejemu pisne
zahteve fizične osebe oziroma pravne osebe iz 2. člena tega
sklepa, da se jo začne obravnavati kot nepoučenega investitorja, v imenu in za račun te osebe, ki je vpisana v register
dobro poučenih investitorjev, pri Agenciji vložiti zahtevo za
izbris iz registra dobro poučenih investitorjev.
(2) Zahteva za izbris iz registra dobro poučenih investitorjev iz predhodnega odstavka tega člena (v nadaljevanju
zahteva za izbris iz registra) mora vsebovati naslednje podatke:
1. opravilno številko zadeve iz 2. člena tega sklepa
(opravilno številko odločbe),
2. podatke iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka oziroma
iz 2., 3. in 4. točke drugega odstavka 2. člena tega sklepa.
(3) Zahteva za izbris iz registra se mora vložiti na obrazcu, navedenem v prilogi št. 2, ki je sestavni del tega sklepa.
(4) Zahtevi za izbris iz registra mora borznoposredniška
družba oziroma banka oziroma družba za upravljanje priložiti
pisno zahtevo dobro poučenega investitorja, da ga začne
obravnavati kot nepoučenega investitorja.
(5) Listine iz predhodnega odstavka tega člena morajo
biti predložene v izvirniku ali overjenem prepisu.
5. člen
(1) Za odločanje Agencije o zahtevi za vpis v register
dobro poučenih investitorjev in izbris iz registra dobro poučenih investitorjev (v nadaljevanju zahteva) ter za postopek
sodnega varstva se smiselno uporabljajo določbe 19. poglavja ZTVP-1, če ni s tem sklepom določeno drugače.
(2) O vseh vprašanjih, za katera je v 19. poglavju
ZTVP-1 določeno, da o njih odloča senat ali predsednik senata, v postopku odločanja o zahtevi po tem sklepu odloča
direktor Agencije.
6. člen
(1) Agencija odloči o zahtevi z odločbo.
(2) Posamezna procesna dejanja pred izdajo odločbe,
ki jih je pristojen opraviti direktor Agencije, lahko opravi tudi
njen strokovni delavec, če ga za opravilo teh dejanj pooblasti
direktor Agencije.
(3) Rok za odločitev Agencije je 15 dni od dneva prejema popolne zahteve.
IV. NAČIN DOSTOPA DO PODATKOV V REGISTRU
DOBRO POUČENIH INVESTITORJEV
7. člen
(1) Register dobro poučenih investitorjev (v nadaljevanju
register) Agencija vodi kot informatizirano bazo podatkov.
(2) Ob spremembi podatka, vpisanega v register, Agencija vpiše v informatizirano bazo podatkov datum vpisa spremembe podatka in zagotovi, da v tej bazi ostane shranjen in
dostopen tudi prej vpisani podatek.
(3) Vpogled v register in izpisek iz registra Agencija
zagotovi z računalniškim izpisom vpisanih podatkov, ki se
nanašajo na posameznega dobro poučenega investitorja
(redni izpisek iz registra).
(4) Na posebno zahtevo vlagatelja Agencija na način
iz predhodnega odstavka tega člena zagotovi tudi vpogled v
prej vpisane podatke, ki se nanašajo na posameznega dobro poučenega investitorja (zgodovinski izpisek iz registra),
razen če je bila oseba, za katero se zahteva vpogled, že
izbrisana iz registra.
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(5) Register je dostopen dobro poučenim investitorjem, vsem izdajateljem vrednostnih papirjev, borznoposredniškim družbam oziroma bankam ter družbam za upravljanje na sedežu Agencije.
(6) Osebe iz predhodnega odstavka tega člena imajo
pravico do vpogleda v register oziroma lahko pridobijo
izpisek iz registra, če predhodno vložijo na Agencijo vlogo
za vpogled oziroma vlogo za izdajo izpiska iz registra
(v nadaljnjem besedilu vloga).
(7) Vloga mora obsegati naslednje podatke:
1. podatke iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka oziroma iz 2., 3. in 4. točke drugega odstavka 2. člena tega
sklepa za vlagatelja zahteve,
2. navedbo statusa vlagatelja zahteve iz petega odstavka tega člena,
3. podatke iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka oziroma iz 2., 3. in 4. točke drugega odstavka 2. člena tega
sklepa za dobro poučenega investitorja, na katerega se
vloga nanaša.
(8) Ne glede na določbo 3. točke predhodnega odstavka tega člena mora vloga, ki se nanaša na vse dobro
poučene investitorje, obsegati le podatke iz 1. in 2. točke
predhodnega odstavka tega člena.
(9) Vloga se mora vložiti na obrazcu, navedenem v
prilogi št. 3, ki je sestavni del tega sklepa.
(10) Vlogi je treba priložiti:
1. dokazilo, da je vlagatelj zahteve oseba iz petega
odstavka tega člena,
2. pooblastilo za fizično osebo, ki v imenu pravne
osebe zahteva vpogled v register oziroma izdajo izpiska
iz registra,
3. dokazilo o plačilu predpisane takse, če se vloga
nanaša na izpisek iz registra.
(11) Ne glede na določbo predhodnega odstavka tega
člena vlogi ni treba priložiti dokazila iz 1. točke predhodnega odstavka tega člena, kadar jo vlaga dobro poučeni
investitor, ki je že vpisan v register.
8. člen
(1) Za odločanje Agencije o vlogi iz predhodnega
člena tega sklepa (v nadaljevanju vloga) in za postopek
sodnega varstva se smiselno uporabljajo določbe 19. poglavja ZTVP-1, če ni s tem sklepom določeno drugače.
(2) O vseh vprašanjih, za katera je v 19. poglavju
ZTVP-1 določeno, da o njih odloča senat ali predsednik
senata, v postopku odločanja o vlogi odloča strokovni delavec Agencije, ki ga imenuje direktor Agencije.
9. člen
(1) Če Agencija vlogi ugodi, o tem ne izda posebnega sklepa, temveč strokovni delavec Agencije na sami
vlogi z uradnim zaznamkom zaznamuje, da je bilo vlogi
ugodeno.
(2) Agencija vlogo zavrže ali zavrne s sklepom.

Št.

103 / 6. 10. 2006 /

Stran

10533

10. člen
(1) Register dobro poučenih investitorjev iz tega sklepa je lahko osebam iz petega odstavka 7. člena tega sklepa dostopen tudi na spletni strani Agencije.
(2) V primeru iz predhodnega odstavka tega člena
Agencija z navodili določi tudi dodatne podatke, ki so
potrebni zaradi enolične identifikacije oseb iz petega odstavka 7. člena tega sklepa.
V. PREHODNE DOLOČBE
11. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati:
1. Sklep o natančnejši vsebini registra dobro poučenih
investitorjev, o postopku vpisa in izbrisa ter o načinu dostopa do podatkov v registru (Uradni list RS, št. 57/05);
2. Sklep o podrobnejših kriterijih za oceno, kdaj se
posamezna pravna ali fizična oseba lahko šteje za dobro
poučenega investitorja (Uradni list RS, št. 57/05);
3. Sklep o podrobnejših kriterijih za oceno, kdaj se
posamezna pravna ali fizična oseba lahko šteje za dobro
poučenega vlagatelja (Uradni list RS, št. 126/04).
(2) Ne glede na določbe tretjega odstavka 1. člena
tega sklepa se do dneva uvedbe evra kot zakonitega plačilnega sredstva v Republiki Sloveniji pri vpisu fizičnih oseb
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji v register dobro poučenih investitorjev, ki od borznoposredniške družbe
zahtevajo, da so obravnavane kot dobro poučeni investitorji,
upošteva izpolnjevanje vsaj dveh od naslednjih meril:
1. fizična oseba je v vsakem posameznem četrtletju
v zadnjih 12 mesecih kot investitor na organiziranih trgih
vrednostnih papirjev povprečno sklenila najmanj 10 večjih
poslov z vrednostnimi papirji,
2. obseg naložb fizične osebe v vrednostne papirje
presega 120 milijonov tolarjev,
3. je najmanj eno leto opravljala ali opravlja delo v
finančnem sektorju, in sicer na področju, ki zahteva poznavanje vlaganj v vrednostne papirje.
VI. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta sklep začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 225-1/8-11/2006
Ljubljana, dne 27. septembra 2006
EVA 2006-1611-0136
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.
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PRILOGA 1 (Zahteva za vpis v register dobro pouþenih investitorjev)
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Poljanski nasip 6, Ljubljana
(firma in sedež vlagatelja zahteve)

ZADEVA: ZAHTEVA ZA VPIS V REGISTER DOBRO POUýENIH INVESTITORJEV

1. (firma in sedež vlagatelja zahteve) vlagam zahtevo za vpis v register dobro pouþenih
investitorjev v imenu in za raþun naslednje osebe:
a) ime in priimek oziroma firma
_________________________________________________________________
b) davþna številka fiziþne osebe oziroma matiþna številka majhne ali srednje velike
družbe
_________________________________________________________________
c) naslov stalnega prebivališþa oziroma sedež
_________________________________________________________________.
2. Pri oceni, da se navedena oseba šteje za dobro pouþenega investitorja, smo uporabili
naslednje kriterije:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Navedeno osebo smo zaþeli obravnavati kot dobro pouþenega investitorja (dan/mesec/leto).

V ________________, dne _________

(zakoniti zastopnik vlagatelja zahteve)
podpis: ____________________
Priloga

Uradni list Republike Slovenije

Št.

103 / 6. 10. 2006 /

Stran

10535

Priloge:
1. pisna zahteva fiziþne osebe oziroma pravne osebe vlagatelju zahteve, da jo zaþne
obravnavati kot dobro pouþenega investitorja,
2. dokazilo, da je fiziþna oseba oziroma gospodarska družba od borznoposredniške
družbe oziroma banke prejela pisno opozorilo o prenehanju pravice do jamstva za
terjatve vlagateljev iz 16. poglavja ZTVP-1 ter navedbo in opis tveganj, ki jih kot
dobro pouþeni investitor prevzema,
3. dokazila, iz katerih izhaja, da pravna oseba ustreza merilom za majhne ali srednje
velike družbe,
4. pisna izjava fiziþne osebe oziroma pravne osebe vlagatelju zahteve, da se zaveda
tveganj iz 2. toþke þetrtega odstavka 3. þlena tega sklepa,
5. dokazilo o identifikaciji stranke v skladu s predpisi s podroþja prepreþevanja in
odkrivanja pranja denarja,
6. dokazilo o plaþilu predpisane takse.
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PRILOGA 2 (Zahteva za izbris iz registra dobro pouþenih investitorjev)

Agencija za trg vrednostnih papirjev
Poljanski nasip 6, Ljubljana
(firma in sedež vlagatelja zahteve)

ZADEVA: ZAHTEVA ZA IZBRIS IZ REGISTRA DOBRO POUýENIH INVESTITORJEV

1. (firma in sedež vlagatelja zahteve) vlagam zahtevo za izbris iz registra dobro pouþenih
investitorjev v imenu in za raþun naslednjega dobro pouþenega investitorja:
a) ime in priimek oziroma firma
_____________________________________________________________________
b) davþna številka fiziþne osebe oziroma matiþna številka majhne ali srednje velike
družbe
_____________________________________________________________________
c) naslov stalnega prebivališþa oziroma sedež
______________________________________________________________________,
vpisanega v register dobro pouþenih investitorjev pod opravilno številko _____________.

V ________________, dne _________

(zakoniti zastopnik vlagatelja zahteve)
podpis: ____________________
Priloga:
1. pisna zahteva dobro pouþenega investitorja, da ga borznoposredniška družba oziroma
banka oziroma družba za upravljanje zaþne obravnavati kot nepouþenega investitorja
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PRILOGA 3 (Vloga za vpogled v register/izdajo izpiska iz registra dobro pouþenih
investitorjev)
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Poljanski nasip 6, Ljubljana
VLAGATELJ:
a) ime in priimek oziroma firma
_______________________________________________________________________
b) davþna številka fiziþne osebe oziroma matiþna številka majhne ali srednje velike
družbe
_______________________________________________________________________
c) naslov stalnega prebivališþa oziroma sedež
_______________________________________________________________________
þ) status vlagatelja (obkroži):
1.
2.
3.
4.
5.

borznoposredniška družba
banka
družba za upravljanje
izdajatelj vrednostnih papirjev
dobro pouþeni investitor

VLAGAM VLOGO ZA (obkroži):
a) vpogled v register dobro pouþenih investitorjev
b) izdajo izpiska iz registra dobro pouþenih investitorjev
c) vpogled v register dobro pouþenih investitorjev s prej vpisanimi (izbrisanimi)
podatki
þ) izdajo zgodovinskega izpiska iz registra dobro pouþenih investitorjev
(A) za naslednjega dobro pouþenega investitorja:
1.
a) ime in priimek oziroma firma
_________________________________________________________________
b) davþna številka fiziþne osebe oziroma matiþna številka majhne ali srednje velike
družbe
_________________________________________________________________
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c) naslov stalnega prebivališþa oziroma sedež
__________________________________________________________________.
2.
a) ime in priimek oziroma firma
_________________________________________________________________
b) davþna številka fiziþne osebe oziroma matiþna številka majhne ali srednje velike
družbe
_________________________________________________________________
c) naslov stalnega prebivališþa oziroma sedež
_________________________________________________________________.
3.
a) ime in priimek oziroma firma
_________________________________________________________________
b) davþna številka fiziþne osebe oziroma matiþna številka majhne ali srednje velike
družbe
_________________________________________________________________
c) naslov stalnega prebivališþa oziroma sedež
_________________________________________________________________.
(B) za vse dobro pouþene investitorje.

V ________________, dne _________

(zakoniti zastopnik vlagatelja)
podpis: ____________________
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Priloge:
1. dokazilo1, da je vlagatelj dobro pouþeni investitor, izdajatelj vrednostnih papirjev,
borznoposredniška družba, banka ali družba za upravljanje,
2. pooblastilo za fiziþno osebo, ki v imenu pravne osebe zahteva vpogled v register
dobro pouþenih investitorjev oziroma ki zahteva izdajo izpiska iz registra dobro
pouþenih investitorjev,
3. dokazilo o plaþilu predpisane takse, þe se vloga nanaša na izpisek iz registra dobro
pouþenih investitorjev.

1

Vlogi ni treba priložiti dokazila, kadar jo vlaga dobro pouþeni investitor, ki je že vpisan v register dobro
pouþenih investitorjev.
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OBČINE
BREŽICE
4452.

Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za
območje Občine Brežice (UPB PUP-1) (uradno
prečiščeno besedilo)

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet Občine Brežice
na 28. redni seji dne 2. 9. 2006 sprejel uradno prečiščeno
besedilo, ki obsega:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
občine Brežice (Uradni list SRS, št. 38/87 z dne 16. 10.
1987)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Brežice (Uradni
list SRS, št. 25/88 z dne 8. 8. 1988)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 29/96 z dne 31. 5. 1996)
– Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 57/96 z dne 19. 10. 1996)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 50/98 z dne 10. 7. 1998)
– Odločba US RS o razveljavitvi več prostorskih izvedbenih aktov Občine Brežice (Uradni list RS, št. 66/00 z dne
26. 7. 2000)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 4/02 z dne 18. 1. 2002)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 102/06 z dne 5. 10. 2006)
– Odlok o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih
prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od
leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 79/97 z dne 15. 12.
1997)

3. območja, za katera je predvidena izdelava prostorsko izvedbenih načrtov, pa ti na bodo sprejeti v tekočem
srednjeročnem obdobju.
Prostorsko ureditvene pogoje, grafični in tekstualni
del, ki je sestavni del tega odloka, je izdelal RRC Novo
mesto, TOZD Projektivni biro »Region«, n. sol. o. Brežice,
po št. proj.: 1648/U/87 v maju 1987. V kartografskem delu
PUP, ki je sestavni del tega odloka, se karta št. I. – Ureditveno območje Brežic (M:5000) dopolni z grafičnem listom
I/a v merilu 1:5000.
2. člen
Prostorsko ureditveni pogoji skladno s planskimi usmeritvami določajo:
– splošne določbe,
– funkcije območja,
– splošne pogoje,
– pogoje za graditev stavb,
– merila in pogoje za oblikovanje objektov in naprav,
– komunalno urejanje,
– druge posege, ki trajno spreminjajo prostor,
– ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine ter drugih dobrin splošnega pomena,
– pogoje in merila za ohranjanje starih vaških jeder,
– varovanje in izboljšanje okolja,
– urejanje prostora za potrebe SLO in družbene samozaščite
– predhodne in končne določbe.
3. člen
Dokumentacija o prostorsko ureditvenih pogojih za
občino Brežice vsebuje tekstualni del (planske usmeritve,
pogoje in merila urejanja prostora).
Kartografska dokumentacija prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in naslednji) je
sestavni del dokumentacije prostorsko ureditvenih pogojev
za Občino Brežice v merilu PKN 1:5000.
II. FUNKCIJE OBMOČJA

Št. 352-02-81/2005
Brežice, dne 3. oktobra 2006
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

ODLOK
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Občine Brežice (UPB PUP-1)
(uradno prečiščeno besedilo)

4. člen
Na obravnavanem območju Občine Brežice prevladuje
kmetijski značaj. Temu bodo podrejeni vsi naslednji posegi
v prostor. Za ohranjanje prebivalstva na podeželju bomo
usmerjali pretežni del novogradenj na nepozidanem stavbnem zemljišču. Posegi na ta prostor so podrejeni planskim
usmeritvam kmetijske dejavnosti ter načinu bivanja avtohtonega prebivalstva.
III. SPLOŠNI POGOJI
1. Območja, za katera ni predviden izdelava
prostorsko izvedbenih načrtov

I. SPLOŠNE ODLOČBE

5. člen
(črtan)

1. člen
S tem odlokom se sprejemajo prostorsko ureditveni
pogoji za območja:
1. za katera ni predvidena izdelava prostorsko izvedbenih načrtov,
2. za območja, kjer so že realizirani prostorsko izvedbeni načrti, in

6. člen
V naseljih, ki so grafično prikazana, je dovoljena:
1.
– gradnja individualnih stanovanjskih stavb, gospodarskih objektov za dopolnitev stanovanjske dejavnosti
(garaže, bazeni, ute, nadstrešnice ipd., ki niso enostavni
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objekti) in gospodarskih poslopij za potrebe kmetijskih in
obrtniških del,
– gradnja javnih stavb lokalnega pomena,
– gradnja objektov storitveno proizvodnih dejavnosti,
– gradnja enostavnih objektov na osnovi Pravilnika o
vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o
pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega
dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04),
– gradnja nadomestnih stanovanjskih stavb, gospodarskih poslopij in drugih objektov,
– rekonstrukcije, adaptacije, dozidave, nadzidave,
vzdrževalna dela na objektih,
– odstranitve objektov.
2. V ureditvenih območjih, ki se urejajo s tem odlokom, je dovoljena gradnja in vzdrževalna dela na tistih
infrastrukturnih objektih in napravah (komunala, energetika,
promet zveze itd.), ki so predvideni s srednjeročnim družbenim planom Občine Brežice, oziroma so v programskih
samoupravnih interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih
in sklada stavbnih zemljišč.
2. Območja, kjer so že realizirani prostorsko izvedbeni
načrti
7. člen
Meje območij že realiziranih ali delno realiziranih prostorsko izvedbenih načrtov so prikazane v grafičnem delu
SDP (srednjeročni družbeni plan) v merilu 1:5.000.
8. člen
Posegi v območja veljavnih ZN – zazidalnih načrtov
oziroma UN – urbanističnih načrtov so možni v skladu z
odloki sprejetimi za posamezne zazidalne načrte in urbanistične načrte. Dovoljena so tudi vsa vzdrževalna dela
objektov, infrastruktura, urejanja peš poti, mestnega zelenja, rekreacijskih površin, ki so v skladu s srednjeročnim
družbenim planom.
3. Območja, za katera je predvidena izdelava
prostorskih ureditvenih načrtov, pa ti ne bodo sprejeti
v tekočem srednjeročnem obdobju
9. člen
Meje območij, za katere je predvidena izdelava prostorsko izvedbenega načrta, so prikazane v grafičnem delu
v merilu 1:5000 in 1:2880.
10. člen
Pogoji za izrabo prostora in graditev objektov. V območju, kjer bodo izdelani prostorski izvedbeni načrt, so dopustni le tisti posegi v prostor, ki ne bodo ovirali kasnejšega
izdelovanja in izvajanja rešitev s predvidenimi prostorsko
izvedbenimi načrti (zazidalni načrt, urbanistični načrt, lokacijski načrt). Če ni v nasprotju z določbami srednjeročnega
plana ali če ne ovira njegovega izvajanja, so dopustne
nadzidave, dozidave, adaptacije in vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, delavnicah, objektih storitvenih, oskrbnih
in proizvodnih dejavnosti. Če ni v nasprotju z določbami srednjeročnega plana ali če ne ovira njegovega izvajanja, so
dopustne nadzidave, dozidave, adaptacije in vzdrževalna
dela na obstoječih stavbah, delavnicah, objektih storitvenih
oskrbnih in proizvodnih dejavnosti ter posamične novogradnje stanovanjskih hiš, vendar ne več kot ena od meji stare
obstoječe pozidave. Dovoljena je gradnja infrastrukturnih
objektov in priprava zemljišča, urejanje okolice, urejanje
zelenih površin in mestnega zelenja (če ni v nasprotju z
določili SDP – srednjeročnega družbenega plana) z upoštevanjem pogojev in meril tega odloka, do sprejema odloka o
sprejetju prostorskih izvedbenih načrtov.
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IV. POGOJI ZA GRADITEV STAVB
11. člen
Izven območij naselij je dopustna nadomestna stanovanjska gradnja, gradnja nadomestnih gospodarskih poslopij
in drugih objektov na območjih, opredeljenih z VIII. kategorijo
v sklopu kmečkih dvorišč ali ob njih, kjer se ne posega na
kvalitetno zemljišče (I., II. kategorija oziroma 1. območje).
Na območjih, ki so izven grafično določenih mej območji
naselij oziroma zaselkov, so pa opredeljena z VIII. kategorijo
so dopustne novogradnje stanovanjskih stavb, gospodarskih
poslopij in drugih objektov v sklopu kmečkih dvorišč ali ob
njih, kjer se ne posega na kvalitetno zemljišče I., II. kategorija
oziroma 1. območje.
Za dopolnilno gradnjo se smatra gradnja, če oddaljenost
med obstoječimi stanovanjskimi hišami ob isti strani dovozne
poti ni večja od 50 m in pod pogojem, da je le-ta na II. območju kmetijskih zemljišč. V tem primeru si mora lastnik pridobiti
soglasje občinske službe, pristojne za področje kmetijstva.
Izven območji ureditvenih naselij so dopustni drugi posegi v prostor, ki trajno spreminjajo njegovo namensko rabo,
bivalne in delovne pogoje, ekološko ravnovesje v naravi ali
krajinske značilnosti pod pogojem, da so ti posegi v prostor
posebej opredeljeni v prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana in da zaradi pomembnosti ali vplivov
na prostor, ne zahtevajo prostorskega izvedbenega načrta,
razen če v posebnih določbah tega odloka ni drugače določeno.
Na območjih, ki so funkcionalna zemljišča ali varovalni
pasovi, in na območjih, ki so neposredno od funkcionalnih
zemljiščih (koridorjih ali varovalnih pasovih) državnih in občinskih cest, je dovoljeno graditi objekte za oskrbo prometa.
12. člen
Spremembe funkcija stavb so dopustne v takšni meri,
da se ne spreminja pretežne namembnost območja. Ni dovoljeno vnašanje novih dejavnosti, ki bi bistveno ogrožale
sedanjo namembnost ter negativno vplivale na obstoječo
funkcijo naselja.
Dopustne so spremembe funkcije stavb za potrebe
razvoja naselja (z upoštevanjem drugih meril in pogojev
tega odloka).
13. člen
(črtan)
V. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV
14. člen
Merila in pogoji za oblikovanje objektov določajo:
– velikost gradbene parcele,
– lego objektov,
– oblikovanje stavb,
– dograjevanje in prenavljanje obstoječih stavb,
– vzdrževalna dela,
– urejanje okolice,
– prometno urejanje.
1. Gradbena parcela
Gradbena parcela se določa kot minimalno potrebno
zemljišče, ki služi objektu glede na program dejavnosti in
njegov razvoj, potrebne zelene površine, velikost objekta,
potrebne manipulacijske površine in dostope do objekta ter
potrebne površine za postavitev pomožnih objektov.
Pri določitvi velikosti gradbene parcele je treba upoštevati: obstoječe posestne meje, oblikovanost terena, lego
sosednjih objektov, potek infrastrukturnih vodov, lokacije infrastrukturnih objektov in naprav, sanitarno tehnične in požarne zahteve.
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Gradbeno parcelo je mogoče določiti po tem odloku
tudi k obstoječim legalnim objektom ne glede na namensko
rabo zemljišč (kmetijsko, gozdno).
2. Lega stavb
15. člen
Nove stavbe (stanovanjske in druge), morajo biti odmaknjene od parcelne meje tako, da je možno vzdrževanje
stavbe in da so upoštevani varstveni pogoji (sanitarni, požarni).
Smer slemena stavb mora biti usklajena z obstoječo
zasnovo, oziroma ambientalno ureditvijo gruče hiš, oziroma
zaselka, praviloma vzporedno s plastnicami na terenu, če je
ta nagnjen, oziroma sledijo konfiguraciji terena.
Odmiki ob javnih cest morajo biti pri novih stavbah
usklajeni z zakonom o javnih cestah, odmiki od nekategoriziranih cest pa so min 3 m, razen v naseljih, za katera
veljajo pogoji varstva kulturne dediščine.
Manjši odmiki se dovolijo le s soglasjem upravljavca
ceste.
3. Oblikovanje stavb
16. člen
Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati urbanistične in arhitektonske značilnosti prostora.
Novogradnje objektov morajo upoštevati obstoječe urbanistične, krajinske in arhitektonske značilnosti območja
oziroma naselja. Za objekte, za katere s tem odlokom niso
natančneje določeni merila in pogoji za oblikovanje, se
smiselno glede na funkcijo objekta uporabljajo merila za
oblikovanje stavb navedena v tem členu.
3.1. STANOVANJSKE STAVBE
Dovoljena so odstopanja od gabaritov ter naklonov
streh v primeru prilagajanja obstoječi pozidavi.
Gabariti:
– tloris:
– v osnovi podolgovat, razlika med osnovnima stranicama je od 1:1,2 do 1:2,
– dovoljeno je dodajanje in odvzemanje manjših volumnov na osnovni podolgovati tloris.
Streha:
– oblika:
– v osnovi dvokapnica,
– naklon strehe je 30° do 45°
– možno je kombiniranje z ostalimi oblikami streh,
– večkapna streha je dovoljena v primeru, kadar se
želi optično zmanjšati volumen stavbe, poudariti druga funkcija stavbe od obstoječega okolja, kadar to zahteva lokacija
(npr. vogalna stavba, ob križišču cest ...);
– dovoljena je uporaba čopov;
– smer slemena: na nagnjenem terenu mora biti vzporedna s plastnicami, oziroma se mora prilagajati večini
objektom v naselju.
– kritina: rdeče ali temne barve, lahko v večjih dimenzijah vendar drobne strukture, reflektirajoče kritine niso
dovoljene, dovoljene pa so slamnate strehe na podeželju;
– osvetlitev podstrešnih prostorov: dovoljena je s frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin.
3.1.1. PRITLIČNE STAVBE
– višina:
– kota pritličja je max 0.60 m nad koto terena,
– na nagnjenem terenu mora biti klet vkopana v teren, lahko je v celoti vidna le ena fasada ene kletne etaže,
– višina kapne lege je največ 5.10 m nad terenom.
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3.1.2. NADSTROPNE STAVBE
– višina:
– kota pritličja je max 0.20 m nad koto terena,
– max višina stavbe (kota slemena) je 12.50 m nad
koto pritličja,
– na nagnjenem terenu mora biti klet vkopana v teren,
lahko je v celoti vidna le ena fasada ene kletne etaže,
– višina kapne lege je največ 6.50 m nad terenom.
3.1.3. Investitor mora stavbo, ki jo nadomešča, odstraniti najpozneje v enem letu po izdaji uporabnega dovoljenja
oziroma v enem letu po vselitvi v nadomestno stavbo. Izjemoma lahko investitor staro stavbo ohrani, če se odveže,
da jo bo v roku enega leta po izdaji uporabnega dovoljenja
oziroma v enem letu po vselitvi v novo stavbo, preuredil v
gospodarsko poslopje.
3.2. GOSPODARSKA POSLOPJA IN HLEVI
– tloris: podolgovat, razlika med osnovnimi stranicami
vsaj 3 m,
– višina: kota tal 15 cm nad terenom, omejitev kapne
višine oziroma lege max. 5.20 m nad raščenim terenom,
– streha: dvokapnica z naklonom strešin 35°–38° oziroma prilagojena obstoječim stavbam; dovoljeno je odstopanje
od določenega naklona zaradi tehnologije dejavnosti znotraj
objekta ali v primeru izvedbe montažnega objekta iz prefabriciranih konstrukcijskih elementov, vendar naklon ne sme
biti manjši od 30°,
– kritina: rdeče ali temne barve, lahko v večjih dimenzijah vendar drobne strukture, reflektirajoče kritine niso dovoljene, dovoljene pa so slamnate strehe na podeželju.
3.3. ENOSTAVNI OBJEKTI
Za gradnjo enostavnih objektov se upoštevajo določila
Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti
in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04).
Enostavni objekti se oblikovno smiselno prilagodijo objektom
na isti gradbeni parceli.
3.4. NOVE KMETIJE
Izjemoma se dovoli oziroma obravnava lokacija nove
samostojne kmetije izven ureditvenega območja (na kmetijski
površini) na predlog občinske službe, pristojne za področje
kmetijstva. Za gradnjo veljajo enaki pogoji kot za stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, hleve.
3.5. VINSKE KLETI OZIROMA HRAMI
Na obdelovanih vinogradniških območjih so možne:
– adaptacije vinskih kleti oziroma hramov,
– nadomestne gradnje vinskih kleti oziroma hramov,
– novogradnje vinskih kleti oziroma hramov v sklopu
VIII. kategorije, ki je opredeljena v srednjeročnem planu, v
skladu s pogoji tega odloka, vendar po posebnem postopku
z ozirom na:
– krajinske značilnosti,
– način oziroma velikost obdelovalnih površin,
– konfiguracijo terena.
Znotraj vinske kleti je dovoljeno del prostora nameniti
spremljajočim prostorom (kuhinja, jedilnica, sanitarije …),
ki so potrebni za pridelavo, predelavo in shranjevanje vina.
Ti prostori ne smejo presegati polovice uporabnih površin
vinske kleti.
Izjemoma pa se dovoli nova gradnja vinske kleti izven
zazidljivih zemljišč lastnikom, ki na svojih zemljiščih pridelujejo večje tržne viške oziroma imajo večje površine nasadov za
katera je potrebno pridobiti soglasje občinske službe, pristojne za področje kmetijstva. Lokacija mora biti na vinorodnem
območju. Sprememba namembnosti v stanovanjsko stavbo,
počitniško hišo ali podobno ni mogoča.
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Merila in pogoji za gradnjo vinske kleti – novogradnje:
– tloris: podolgovat, razlika med osnovnima stranicama
je od 1:1,4 do 1:2,
– višina: klet je na nagnjenem terenu delno vkopana,
kota pritličja je lahko max 0.20 m nad koto višjega terena,
višina kapne lege je max 3.30 m nad koto pritličja,
– streha: dvokapnica z naklonom 40°–45°; dovoljena je
uporaba čopov, možna je uporaba ravne zatravljene strehe,
v primeru, da je celotna klet vkopana v teren (vidna je lahko
le ena fasada ene etaže),
– smer slemena: na nagnjenem terenu mora biti v osnovi vzporedna s plastnicami terena. Dopustna je kombinacija
s krajšim slemenom pravokotno na plastnice,
– kritina: v opečno rdeči ali temni barvi, dovoljena je
uporaba tradicionalnih materialov (npr. slama).
Za adaptacije vinske kleti se upoštevajo merila in pogoji
iz alineje: novogradnje. Za površine, ki so večje od 45 m2 je
potrebno soglasje občinske službe, pristojne za področje
kmetijstva.
3.6. OBJEKTI ZA SPRAVILO SADJA (HLADILNICE)
Izjemoma se dovoljuje gradnja objektov za spravilo
sadja (hladilnic) na kmetijskih zemljiščih pod pogojem, da
obstaja dokazilo iz registra sadovnjakov, ki ga vodi pristojni
državni organ, iz katerega mora biti razvidno, da ima lastnik
posajenih najmanj 1000 sadik sadnih vrst.
Objekti so namenjeni izključno za spravilo sadja (nestanovanjska kmetijska stavba) in hladilnice (industrijske stavbe
in skladišča). Ni dopustna sprememba namembnosti v kakršnokoli drugo vrsto objekta.
Oblikovanje objekta:
– tloris: podolgovat, razlika med stranicama vsaj 3 m;
– višina: max. 10,50 m nad koto terena na najnižji koti
terena;
– streha: simetrična dvokapnica naklona 30° do 40°;
– kritina: rdeče ali temne barve, lahko v večjih dimenzijah vendar drobne strukture, reflektirajoče kritine niso dovoljene, dovoljene pa so slamnate strehe na podeželju.
4. Dograjevanje in prenavljanje obstoječih stavb
17. člen
Dograjujejo in prenavljajo se lahko vse vrste stavb,
razen stanovanjskih barak in pomožni objekti. Površina dozidave stanovanjskih stavb in gospodarskih poslopij ne sme
presegati 40% površine obstoječe stavbe ali se naj z dograditvijo doseže, da bo obstoječa stavba z dozidavo v skladu s
proporci 16. člena tega odloka.
Nadzidave so možne v obsegu meril in pogojev za
graditev novih stavb.
Dograjevanje in prenavljanje stavb za katere veljajo
pogoji varovanja kulturne dediščine se načrtuje in izvaja s
sodelovanjem pooblaščene organizacije za varstvo naravne
in kulturne dediščine. Varovati je treba silhueto naselja oziroma način pozidave vaške gradbene strukture.
5. Vzdrževalna dela
18. člen
Za tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih, se
štejejo dela, s katerimi se omogoča njihova normalna uporaba tako, da se ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost, velikost
in namembnost obstoječih objektov in si z njimi ne posega v
konstrukcijske elemente objekta. Za adaptacije, s katerimi se
bistveno ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost in velikost, se
štejejo posegi na objektih, tako da:
– se ne spremeni vertikalni in horizontalni gabarit in
izgled,
– da se z adaptacijo ne posega v konstrukcijske elemente objekta,
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– da adaptacija objekta ne zahteva novih komunalnih
in drugih priključkov ali takega povečanja zmogljivosti teh
priključkov, za katera bi bila potrebna soglasja pristojnih
komunalnih in drugih organizacij,
– da se z adaptacijo ne spreminja osnovna namembnost objekta.
Pri vzdrževanju je treba ohraniti prvotne elemente
členitve fasad (omet, obdelan kamen, barva), likovne elemente (slikanje, krpanje, šivani robovi).
Pri obnovi oziroma zamenjavi kritine na stavbah ni
dopustne svetla barva.
6. Urejanje okolice
19. člen
Višina zemljišča ob parcelni meji ne sme odstopati
od višine naravnega terena. Podporni zidovi so dovoljeni
le izjemoma.
Zemljišče se zazeleni z avtohtonim drevjem.
Ograje so dopustne, kadar je potrebno zavarovanje
zemljišča, objekta pred nezaželenimi vplivi okolice zavarovati območje pred nevarnimi vplivi za ljudi in živali, ter
preprečevanje nedovoljenega prečkanja območij (industrijski kompleksi, vodovodna zajetja itd.):
– ograje ne smejo biti večje od 120 cm, razen v primeru posebnih varstvenih ali zaščitnih zahtev
– ograjevanje parcel (zemljišč) izven strnjeno zazidanih območij ni dopustno.
7. Prometno urejanje
20. člen
Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in
sanacija obstoječega prometnega omrežje in naprav mora
biti usklajena s predpisi, ki urejajo to območje ter v skladu s pogoji za varovanje območij, objektov in v skladu z
2. točko 6. člena tega odloka.
Možna so vzdrževalna dela na obstoječih cestah.
Za obnovo lokalnih in regionalnih cest je potrebno
upoštevati določila zakona o cestah.
VI. KOMUNALNO UREJANJE
Minimalna komunalna oprema obsega omrežje in
naprave za oskrbo s pitno vodo in požarno vodo, električno
energijo ter cestni promet in zveze.
21. člen
Vodooskrba
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma novozgrajeno komunalno omrežje. V naseljih, kjer
vodovodno omrežje ne zagotavlja zadostne rezerve požarne vode, je potrebno urediti ustrezne požarne bazene, ali zagotoviti dostope k površinskim vodotokom po
pogojih občinske požarne inšpekcije. Za oskrbo s pitno
vodo iz lokalnih zajetij in kapnice, daje soglasje sanitarna
inšpekcija.
22. člen
Kanalizacija
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, v skladu z veljavnimi predpisi. Začasno, do
izgradnje kanalizacijskega omrežja, je dovoljeno odvajanje odplak v nepretočne greznice locirane tako, da bo po
izgradnji kanalizacijskega omrežja možen priključek na
javni kanal, do priključitve, le-tega pa omogoča dostop
z avtocisterno, zaradi rednega praznjenja greznice. Od
objektov naj bodo oddaljene minimalno 1 m. Pri obstoječih
pretočnih greznicah je potrebno ukiniti prelive.
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23. člen
Oskrba z električno energijo
Na področju oskrbe z električno energijo je treba upoštevati veljavne predpise za to področje. Vsi objekti morajo
biti priključeni na elektro-omrežje po pogojih, ki jih upravljavec določil v elektroenergetskem soglasju. Elektrifikacija se
izvede v kabelski obliki, pod voznimi površinami se zgradi
kabelska kanalizacija s pripadajočimi kabelskimi jaški.
24. člen
PTT omrežje
V skladu z veljavno zakonodajo se predvidi razvod
telefonskega omrežje.
25. člen
Odstranjevanje komunalnih odpadkov
Odstranjevanje, odvažanje, zbiranje, odlaganje smeti in
odpadkov je določeno z odlokom o obveznem odlaganju in
odvažanju smeti in odpadkov.
Ne urejena odlagališča je potrebno sanirati tako, da se
odpadki odstranijo in deponirajo na ustrezno odlagališče,
zemljišče pa urediti v prvotno stenje in namembnost.
Na območju, kjer ni organiziran odvoz odpadkov, je
potrebno urediti smetiščno jamo, po pogojih sanitarne inšpekcije.
Plinifikacija
Predvidena je izgradnja mestne plinovodne mreže, na
katero bo omogočen priključek vsakega porabnika.
Trasa plinovodnega omrežja poteka in se prilagaja obstoječim komunalno energetskim in prometnim koridorjem.
Predvidi se tudi možnost postavitve začasnih nadzemnih plinskih rezervoarjev za čas do izvedbe mestne plinovodne mreže.
26. člen
Pri določanju lokacije novih stavb, je treba stremeti za
tem, da ima več stavb skupen priključek na javno cesto ali
pot.
Uvozi na dvorišče in rampe v garažo na smejo ovirati
vzdrževanje oziroma rekonstrukcije javnih cest ali poti.
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav
komunalnih vodov, ki so določeni s srednjeročnimi plani
Občine Brežice.
VII. DRUGI POSEGI, KI TRAJNO SPREMINJAJO
PROSTOR
27. člen
Pri melioracijah je treba poleg hidrotehničnih in kmetijsko proizvodnih pogojev upoštevati tudi pogoje razvoja
naravne dediščine.
Varovanje naravne dediščine se pri melioraciji odraža v
ohranjanju značilne krajinske podobe, ohranjanja obstoječega poteka vodotoka, oziroma z upoštevanjem značaja poteka
obstoječe struge (meandri) v ohranjanju kvalitetne obvodne
vegetacije in v naravnem urejanju brežin struge. Sistem drenaže mora upoštevati značilnosti krajinskega vzorca.
VIII. OHRANJANJE IN VAROVANJE NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE TER DRUGIH DOBRIN
SPLOŠNEGA POMENA
28. člen
Varovanje naravne kulturne dediščine
Posege na območjih, za katere veljajo pogoji varstva
naravne in kulturne dediščine, je potrebno izvajati pod pogoji
varstvene službe.
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29. člen
Kulturna in zgodovinska dediščina
Predeli z arheološkimi najdišči se varujejo z varovalnimi
režimi za to dediščino.
– izkopi gradbenih jam, gradnja prometnic in komunalnih vodov na terenih, ki so zavarovani z varstvenim režimom,
morajo potekati pod nadzorom pristojne varstvene službe,
– vsak poseg v arheološko varovan teren mora biti
usklajen s pogoji, ki jih narekuje posamezna arheološka
značilnost in ne sme razvrednotiti njene pričevalnosti ali jo
celo stihijsko uničiti.
Na podlagi ugotovitev dobljenih pri raziskovanju območja, je to možno prekvalificirati v višjo ali nižjo stopnjo
varovanja, kar opravi pristojna spomeniška služba.
Varujemo površinske geomorfološke in hidrološke naravne znamenitosti in karakteristiko naravne krajine.
Umetnostna stavbna dediščina
– Gradnja novih stavb v vidnem polju sakralne arhitekture, če zapira njeno veduto, ali ruši prostor ob njej ni možna.
– Pri gradnji nadomestnih ali novih stavb je trebe upoštevati ulično linijo.
– Z novogradnjami in dozidavami ni dovoljeno spreminjati značilnega sistema pozidave (ritem in lego stavb z
oknom na ulico, trg itd.).
Za vsa območja, ki imajo z ustreznim pravnim aktom
določen status kulturnega spomenika ali dediščine in so
vpisana v zbirni register dediščine, veljajo pogoji za gradnjo
in oblikovanje objektov, ki jih poda pristojna služba varstva
kulturne dediščine.
Naravna dediščina
Vedute in silhuete
– Območja s karakterističnimi pogledi na naselja, oziroma posamezne lokacije so nezazidljiva (izjemoma s sodelovanjem pristojne varstvene službe).
– Novogradnje in stavbe, ki se nadzidajo, ne smejo
izstopati iz silhuete naselja.
– V območju reke Krke (250 m od obrežja) ni možno
postavljati nobenih stavb.
30. člen
Varovanje kmetijskih zemljišč
Kmetijska zemljišča I. območja so zavarovana v skladu
z zakonom o kmetijskih zemljišč. Dovoljeni posegi so določeni s tem odlokom oziroma srednjeročnim družbenim planom
Občine Brežice in z veljavnim področnim zakonom.
IX. POGOJI IN MERILA ZA OHRANJANJE STARIH
VAŠKIH JEDER
31. člen
Za ohranjanje starih vaških jeder je potrebno upoštevati
tipologijo in lego stavb ter ohranjati karakteristično silhueto
zaselka.
Za novogradnje:
– tloris, podolgovat, razlika med osnovnima stranicama
vsaj 4 m s tem, da krajša ne presega 9 m
– višina: pritličje s koto tal največ 1,20 nad raščenim
terenom (podkleteno ali ne)
– kolenčni zid na podstrešju največ 80 cm (izkoriščeno
ali ne)
– višina: enonadstropna, če to dopušča lokalna tradicija graditeljstva, s koto pritličja max. 60 cm nad raščenim
terenom
– kolenčni zid na podstrešju max. 30 cm (izkoriščeno
ali ne)
– strehe so simetrične dvokapnice z naklonom stršnim
38–45° (uskladiti z okoliškimi stavbami)
– zaželeni so čopi
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– kritina temne barve (rdeča, temno rjava), siv valoviti
salonit ni dovoljen.
Ob rekonstrukciji in adaptacija obstoječih stavb je smiselno upoštevati pogoje in merila, ki veljajo za novogradnjo.
X. VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
32. člen
1. Splošni pogoji:
Za zagotovitev kvalitetnejših pogojev bivanja in varovanja okolja je potrebna
– zaščita vodnih virov in vodotokov pred onesnaževanjem
– ureditev lokalnih odlagališč komunalnih odpadkov
– sanacija območji, ki so izpostavljena hrupu ter
– sanacija območij, ki so izpostavljene hrupu v bližini
stanovanj in delovnih mest.
2. Varstvo zraka:
Organizacije združenega dela in druge pravne osebe
morajo stalno nadzorovati onesnaževanje, kot to predpisuje
veljavni področni zakon.
3. Varstvo voda in obvodnih površin
Varstveni režim in območja vodnih virov so določeni s
predpisi veljavnega področnega zakona.
4. Varstvo tal
Vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo
biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali
podtalnice.
Vsi ukrepi, ki spreminjajo režime vodotokov, morajo biti
vnaprej določeni in kontrolirani s soglasjem pooblaščene
naravovarstvene službe in pristojne vodne skupnosti.
5. Varstvo pred hrupom
V stanovanjskih območjih (obstoječih in predvidenih) so
dopustne le take spremljajoče dejavnosti, ki ne povzročajo
prekomernega hrupa.
Stavbe za obrt in proizvodnjo morajo biti locirane in
zasnovane tako, da se emisije ne širijo v stanovanjska območja.
Protihrupna bariera mora biti grajena sočasno z izgradnjo objekta.
XI. UREJANJE PROSTORA ZA SPLOŠNO LJUDSKO
OBRAMBO IN DRUŽBENO SAMOZAŠČITO
33. člen
Prostor se ureja na podlagi veljavnih predpisov in v
skladu s srednjeročnim družbenim planom.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Določbe tega odloka veljajo tudi za gradnjo v ureditvenem območju Brežic in Dobove, kjer ni sprejetega izvedbenega načrta, če ni v nasprotju z vsebino srednjeročnega
družbenega plana Občine Brežice.
Spremembe in dopolnitve po zadnjem odloku sprememb in dopolnitev PUP-a (Uradni list RS, št. 102/06) niso
obvezujoče za investitorje, ki so začeli z izdelavo dokumentacije za pridobivanje gradbenega dovoljenja in podali vlogo
za projektne pogoje v obdobju od 1. 1. 2006 do objave tega
odloka v Uradnem listu RS.
35. člen
Prostorsko ureditveni pogoji so na vpogled na Občini
Brežice, organizacijam združenega dela in skupnostim pri
upravnem organu Občine Brežice in v krajevnih skupnostih.
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36. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat Krško – Urbanistična inšpekcija.
37. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SRS.

CANKOVA
4453.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Cankova

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS
– UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS,
št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet Občine Cankova
na 26. redni seji dne 29. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Cankova
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova (Uradni list RS, št. 2/97
in 38/99) se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
a) Pomočnik ravnatelja za enoto vrtca
Za pomočnika ravnatelja za enoto vrtca pri osnovni šoli
je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali
svetovalnega delavca.
Imenuje in razrešuje ga ravnatelj.
Pomočnik ravnatelja za enoto vrtca pri osnovni šoli
opravlja pedagoško in organizacijsko vodenje v skladu z
veljavnimi predpisi in aktom o sistemizaciji delovnih mest
ter opravlja druge naloge, za katere ga ravnatelj pisno pooblasti.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-06/2006
Cankova, dne 29. septembra 2006
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

4454.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Cankova za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 57. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99 in 79/99) in
16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS,
št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet Občine Cankova
na 26. redni seji dne 29. 9. 2006 sprejel
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ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Cankova za leto 2006

42

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2006
(Uradni list RS, št. 43/06) se v 3. členu spremeni odstavek
ter se glasi:
Proračun Občine Cankova za leto 2006 se določa v
naslednjih zneskih:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

43

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto Naziv

70

71

72

73

74

40

41

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

Znesek v
tisočih SIT

336.806
115.166
85.604
66.760
14.466
4.378
0
29.562

75

3.012
47.320
3.742
3.000
100.356
4.015
65.412
7.553
23.376
0

INVESTICIJSKI TRANSFERI

3.500

430 Investicijski transferi

3.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

1.480

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

664

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

664

750 Prejeta vračila danih posojil

664

752 Kupnine iz naslova privatizacije
(750+751+752)

44

664

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI
TER SALDO PREJETIH IN DANIH
POSOJIL (I.+IV.)-(II.+V.)

0
0

216.355
335.326
84.303
27.229

147.167

751 Prodaja kapitalskih deležev

202
26.532
2.250

3.035
0
216.355

147.167

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B)

1.403
853
572

2.250

INVESTICIJSKI ODHODKI

50

55

664

2.144

VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

23.300

ZADOLŽEVANJE

23.300

500 Domače zadolževanje

23.300

IX. ODPLAČILO DOLGA (550)

26.650

ODPLAČILO DOLGA

26.650

550 Odplačilo domačega dolga

26.650

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

–3.350

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)
=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)

–1.206

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRETEKLEGA LETA

1.206

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov, ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te
pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
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2. člen
V 5. členu se črta besedilo »ter drugi namensko plačani
prejemki«.
3. člen
V 15. členu se doda nov odstavek:
»Osnova za prerazporejanje je proračunska postavka
– podkonto. Prerazporejanje naj bi potekalo med konti, proračunskimi postavkami, podprogrami, glavnimi programi in
področji proračunske porabe v okviru posameznega finančnega načrta neposrednega uporabnika.«
4. člen
V 19. členu se doda drugi odstavek:
»Namen zadolžitve je plačilo izgradnje in nabavljene
opreme za Osnovno šolo Cankova – zapadlih obveznosti.«
5. člen
Doda se nov 22. člen, ki se glasi:
»22. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more ravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega
sprejetega proračuna.«.
6. člen
Doda se nov 23. člen, ki se glasi:
»23. člen
V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju
se odpreta namenski postavki za odpravo nesorazmerij med
osnovnimi plačami pri neposrednih in posrednih proračunskih
uporabnikih proračuna Občine Cankova.
Sredstva so namenjena za odpravo nesorazmerij v
plačah.«.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2006
Cankova, dne 29. septembra 2006
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

KUNGOTA
4455.

Št.
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II.
S tem sklepom se ugotovi, da je zaradi neizpolnjevanja pogoja iz drugega odstavka 35. člena Zakona o lokalnih volitvah prenehalo članstvo namestniku predsednice
občinske volilne komisije, zato se na mesto namestnika
predsednice občinske volilne komisije imenuje Dušan Stojanovič.
III.
Občinsko volilno komisijo Občine Kungota sestavljajo:
predsednica: Alenka Leban
namestnik predsednice: Dušan Stojanovič
član: Matej Unuk
namestnik člana: Albert Kojzek
članica: Brigita Marhold
namestnik članice: Alojz Večernik
član: Matjaž Požar
namestnik člana: Zlatko Gamze.
IV.
Mandatna doba Občinske volilne komisije Občine Kungota traja štiri leta po imenovanju, to je do 23. 5. 2007.
Dne 23. 5. 2007 prav tako preneha mandat namestniku
predsednice občinske volilne komisije.
V.
Sedež Občinske volilne komisije Občine Kungota je
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
VI.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 041-1/2006
Zg. Kungota, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner l.r.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB2) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) je Občinski svet Občine Kungota
na 3. korespondenčni seji dne 22. 9. 2006 sprejel

I.
Občinski svet Občine Kungota je na 5. redni seji dne
23. 5. 2003 imenoval občinsko volilno komisijo v naslednji
sestavi:
Alenka Leban – predsednica
Stanko Vekoslav – namestnik predsednice

Stran

Albert Kozjek – član
Matej Unuk – član
Brigita Marhold – članica
Alojz Večernik – član
Zlatko Gamze – član
Matjaž Požar – član.
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o lokalnih volitvah morajo občinsko volilno komisijo sestavljati
predsednik, trije člani ter njihovi namestniki. Ker je bila na
5. redni seji občinskega sveta dne 23. 5. 2003 imenovana
občinska volilna komisija, ki je bila sestavljena iz predsednika
in podpredsednika ter šestih članov in ne iz treh članov in treh
namestnikov članov, je treba v imenovani občinski komisiji
določiti tri člane in njihove namestnike.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Kungota

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Kungota
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LJUBLJANA
4456.

Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanoviteljskih
pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS,
št. 82/04) in na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih
podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 10.
2004 je direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
sprejel

Stran
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CENIK
za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne
tarifne skupine plina:
ŠIROKA POTROŠNJA
Mala poraba: cena za plin
Gospodinjska
tarifa:
cena za plin
osnovna cena
Centralno
ogrevanje:

cena za plin
cena za priklj. moč

OSTALA POTROŠNJA
Mala poraba: cena za plin
Osnovna
tarifa:

Ogrevanje
poslovnih
prostorov:
Pogodbeni
odjem:

cena za plin
osnovna cena

152,55 SIT/m3
SIT/m3

90,57
9.181,67 SIT/leto

90,57 SIT/m3
755,41 SIT/kW, leto

152,55 SIT/m3

101,61 SIT/m3
23.417,45 SIT/leto

cena za plin
cena za priklj. moč

101,61 SIT/m3
460,36 SIT/kW, leto

cena za plin
cena za priklj. moč

82,93 SIT/m3
835,62 SIT/kW, leto

Navedene cene ne vključujejo takse v višini 5,70 SIT/m3,
trošarine v višini 1,50 SIT/m3 in 20% DDV.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik
za posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 68/06.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Direktor
Hrvoje Draškovič l.r.

SEŽANA
4457.

vanju: ZGJS), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99, 51/04 ter 26/05 – v nadaljevanju: Energetski
zakon), 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03 – v nadaljevanju: statut) ter
Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega
plina tarifnim odjemalcem (Uradni list RS, št. 103/06 v nadaljevanju: Odlok) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
21. septembra 2006 sprejel

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

Na podlagi 29. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 ter 30/98 – v nadalje-

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina ter gospodarske javne službe dobave
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok je koncesijski akt za koncesijo lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina in za koncesijo gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (v
nadaljevanju: javni službi ali posamezno: javna služba).
Koncesija se do 1. 7. 2007 podeli za opravljanje obeh
javnih služb skupaj.
2. člen
(definicije)
Izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot so definirani
v predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost ter varovanje
okolja.
Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje
definicije:
– Javna agencija Republike Slovenije za energijo:
Agencija za energijo;
– dobavitelj plina: je izvajalec javne službe dobave
tarifnim odjemalcem na podlagi koncesije;
– koncesionar: izvajalec javne službe dobave plina
tarifnim odjemalcem in/ali izvajalec javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja.
– sistemski operater: je izvajalec javne službe dejavnosti sistemskega operaterja na podlagi koncesije;
II. KONCESIJA ZA DEJAVNOST SISTEMSKEGA
OPERATERJA
3. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
Koncesionar mora imeti v času vložitve ponudbe za
pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije ter trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za
dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora koncesionar
izpolnjevati tudi eno od naslednjih zahtev:
– biti mora lastnik distribucijskega omrežja zemeljskega
plina;
– imeti mora z lastnikom distribucijskega omrežja sklenjeno pogodbo po četrtem odstavku 31.b člena Energetskega zakona ali mora izkazati za verjetno, da bo tako pogodbo
z lastnikom omrežja sklenil po podelitvi koncesije;
– izkazati mora za verjetno, da bo distribucijsko omrežje
na območju koncesije zgradil.
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Koncesijo lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki ne
opravlja druge dejavnosti razen dejavnosti sistemskega operaterja, razen v primeru, da ima izvajalec gospodarske javne
službe sistemskega operaterja manj kot 100.000 priključenih
odjemalcev.
4. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesijsko razmerje za dejavnost sistemskega operaterja nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
Trajanje koncesijskega razmerja za dejavnost sistemskega operaterja je največ 35 let od sklenitve koncesijske
pogodbe.
5. člen
(javna pooblastila koncesionarja)
Koncesionar ima naslednja javna pooblastila:
– daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s
predpisi o urejanju prostora,
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– izdaja sistemska obratovalna navodila,
– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja,
– daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi
o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na
omrežje, s katerim upravlja izvajalec.
Poleg javnih pooblastil iz prvega odstavka tega člena ima
koncesionar tudi druga javna pooblastila, ki jih določa oziroma
v času trajanja koncesije določi zakon ali podzakonski akti in
drugi predpisi.
6. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti
koncesije za dejavnost sistemskega operaterja ali kateregakoli
dela te koncesije na drugo osebo.
7. člen
(razvoj infrastrukture)
Koncesionar je dolžan skladno z 18. členom Energetskega zakona načrtovati razvoj distribucijskega omrežja zemeljska plina in ga izvrševati v rokih, ki so v njem določeni.
8. člen
(zavarovanje)
Koncedent mora v koncesijski pogodbi zagotoviti, da se
v njej koncesionar zaveže kot dober gospodarstvenik skleniti
z zavarovalnico zavarovalne pogodbe za zavarovanje infrastrukture in rizikov, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti
sistemskega operaterja, ki je predmet te koncesije.
9. člen
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja)
Koncesionar je dolžan vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje, s katerim izvaja javno službo, tako da ves čas
ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno
usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi,
določenimi v koncesijski pogodbi, ter pod pogojem, da mu
višina omrežnine to omogoča.
III. KONCESIJA ZA DOBAVO TARIFNIM ODJEMALCEM
10. člen
(predmet koncesije za dobavo tarifnim odjemalcem)
Gospodarska javna služba dobave zemeljskega plina
tarifnim odjemalcem obsega predvsem:
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– izključno pravico dobave zemeljskega plina tarifnim
odjemalcem;
– dolžnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem nepretrgano skozi celo leto;
– zagotavljanje potrebnega obratovalnega tlaka do predajnega mesta, razen v primerih in pod pogoji, ki jih določajo
predpisi.
11. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
Koncesionar mora imeti v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije
ter trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za dejavnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.
12. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesijsko razmerje za dejavnost dobave plina nastane
s sklenitvijo koncesijske pogodbe ter preneha z dnem 1. 7.
2007.
13. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti
koncesije za dejavnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ali kateregakoli dela te koncesije na drugo osebo.
IV. SKUPNE DOLOČBE ZA OBE KONCESIJI
14. člen
(predmet koncesije in način izvajanja koncesije)
Javni službi, ki sta predmet koncesije, obsegata dejavnosti in naloge, ki so določene v Energetskem zakonu in v
vsakokratnem predpisu, ki na podlagi zakona določa vsebino
javnih služb, ki je predmet te koncesije.
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo, ki je predmet
koncesije, na način, kot je določen v Energetskem zakonu,
drugih zakonih ter predpisih, ki urejajo način izvajanja posamezne javne službe, ki je predmet koncesije po tem odloku,
sistemskih obratovalnih navodilih, splošnih pogojih za dobavo
in odjem, in drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih po
javnem pooblastilu.
15. člen
(območje izvajanja koncesije)
S podelitvijo koncesije koncesionar pridobi izključno pravico opravljanja gospodarske javne službe na celotnem geografskem območju Občine Sežana.
16. člen
(način podelitve koncesije)
Obe koncesiji po tem odloku se podelita skupno, in sicer
po ustreznem postopku, kot ga določajo predpisi, ki urejajo
postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
Če o izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo v
upravnem postopku, v postopku na prvi stopnji odloča občinska uprava, na drugi pa župan.
17. člen
(obveščanje koncedenta in Agencije za energijo)
Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar
po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom
Republike Slovenije in Agenciji za energijo, mora pisno poročati koncedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah,
ki bi lahko bistveno vplivale na izvajanje te javne službe, kot
so primeroma:
– odločitve Agencije za energijo o sporih v zvezi z dostopom do distribucijskega omrežja;
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– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori
koncesionarja v zvezi s koncesijo;
– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj
v izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile;
– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje koncesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile.
18. člen
(varstvo zaupnosti podatkov in dokumentov)
Koncesionar in koncedent sta dolžna varovati zaupnost
poslovno občutljivih dokumentov in podatkov, ki lahko povzročijo škodo koncesionarju ali drugim izvajalcem energetskih
dejavnosti in lahko vplivajo na konkurenčnost trga zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, tudi če niso določeni kot tajni
podatki ali poslovna tajnost.
19. člen
(nadzor)
Poleg inšpekcijskega in drugega s predpisi določenega
nadzora ima koncedent tudi pravico neposredno pri koncesionarju nadzirati izvajanje gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije in drugih obveznosti koncesionarja, določenih
s koncesijsko pogodbo.
Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.
20. člen
(spremenjene okoliščine in višja sila)
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijske dejavnosti tudi ob spremenjenih okoliščinah
ter v primeru višje sile.
Za višjo silo se poleg okoliščin višje sile obligacijskega
prava šteje tudi spremembe pogojev izvajanja koncesijskih dejavnosti, ki nastanejo na podlagi spremembe zakonov in drugih
predpisov Evropske unije ali Republike Slovenije, če izpolnjujejo
siceršnje pogoje višje sile po pravilih obligacijskega prava.
V primeru iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena ima
koncesionar pravico zahtevati od občine povračilo stroškov,
ki so nastali koncesionarju zaradi višje sile in/ali spremenjenih
okoliščin.
21. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
– zaradi stečaja koncesionarja;
– zaradi prenehanja koncesionarja;
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati
gospodarsko javno službo, ki je predmet te koncesije, do
dneva, ko opravljanje te javne službe prevzame drug izvajalec,
če je to objektivno mogoče ali če zakon ne določa drugače,
vendar najdlje 1 leto. V tem primeru ima koncesionar pravico
zahtevati od občine povračilo stroškov, ki so mu nastali, če jih
ne more pokriti iz omrežnine.

be in

22. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena
– z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske pogod-

– v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.
Za prenehanje koncesijske pogodbe se uporabljajo splošna pravila pogodbenega prava.
23. člen
(odvzem koncesije)
Občina z odločbo v upravnem postopku lahko odvzame
koncesijo, če:
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– koncesionar bistveno krši ta koncesijski akt in druge
predpise, ki urejajo izvajanje gospodarske javne službe, ki je
predmet koncesije, pa to bistveno moti ali onemogoča izvajanje te javne službe;
– če koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih državnih organov, občine ali Agencije za energijo
v zvezi z izvajanjem pravic in obveznosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in/ali dobavitelja zemeljskega
plina tarifnim odjemalcem iz Energetskega zakona in odloka
o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina
tarifnim odjemalcem;
– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, določenih v
3. členu tega koncesijskega akta,
24. člen
(odkup objektov in naprav infrastrukture)
S koncesijsko pogodbo se uredi morebitna obveznost ali
pravica koncedenta do odkupa dela ali celotne infrastrukture
gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije in je v lasti
koncesionarja, po prenehanju koncesijskega razmerja.
Vrednost odkupa objektov in naprav koncesije predstavlja tržna vrednost teh objektov in naprav na dan odkupa, ki jo
oceni pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin oziroma
strojev in opreme, ki je vpisan v ustrezen register ocenjevalcev
pri Slovenskem inštitutu za revizijo, kolikor ni način odkupa
oziroma prodaje ter vrednost infrastrukture urejen v koncesijski
pogodbi.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(dobava plina tarifnim odjemalcem)
Določbe tega odloka ter koncesijska pogodba v delu, ki
se nanašata na dobavo plina tarifnim odjemalcem, z dnem
1. 7. 2007 prenehajo veljati skladno z Energetskim zakonom.
26. člen
(obveznosti izvajalcev javnih služb po 1. 7. 2007)
Obveznost iz tretjega odstavka 3. člena tega koncesijskega akta začne za koncesionarja veljati po 1. 7. 2007.
Prepoved iz 6. člena tega odloka ne velja v primeru, ko
koncesionar po 1. 7. 2007 prenese koncesijo ali del koncesije
na drugo pravno osebo, če jo ustanovi zaradi izpolnjevanja
obveznosti iz 31.b člena Energetskega zakona.
27. člen
(uskladitev koncesijskih pogodb)
Koncedent v roku 2 mesecev po objavi tega odloka s
koncesionarjem z aneksom k obstoječi koncesijski pogodbi ali
z novo koncesijsko pogodbo uskladi obstoječo koncesijsko pogodbo s tem odlokom in predpisi, na podlagi katerih je bil sprejet
ta odlok. Z aneksom oziroma novo pogodbo se uredi tudi:
– dosedanji koncesionar nadaljuje z izvajanjem obeh
gospodarskih javnih služb, ki sta predmet te ga odloka;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki
izhajajo iz Pogodbe o dodelitvi koncesije z dne 22. 4. 1993 in
iz Aneksov k tej pogodbi ostanejo nespremenjene, razen če
kolikor energetska zakonodaja ne določa drugače;
– način prenehanja javne službe dejavnosti dobave plina
z dnem 1. 7. 2007;
– način podaljšanja koncesijske pogodbe oziroma določiti, da skupna doba trajanja koncesija za dejavnost sistemskega operaterja z dosedanjim koncesionarjem traja 35 let,
šteto od 1. 1. 1996, skladno z 2. členom Pogodbe o dodelitvi
koncesije z dne 22. 4. 1993;
– uskladitev pravic, obveznosti in dajatev na takšen način
in na podlagi novega izračuna rentabilnosti, da se koncesi-
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onarjem ekonomski in konkurenčni položaj ne bo poslabšal
zaradi sprememb zakonov in drugih predpisov Evropske skupnosti ali Republike Slovenije, ki so bili sprejeti po podpisu
koncesijske pogodbe;
– koncesionar se zavezuje v roku 6 mesecev po
uveljavitvi tega odloka sprejeti Splošne pogoje, Sistemska obratovalna navodila in Tarifni sistem ter jih skupaj
z obrazložitvijo poslati Javni agenciji RS za energijo in
koncedentu.
28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 032-7/2006-10
Sežana, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.
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2. člen
(definicije)
Izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot so definirani
v predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost ter varovanje
okolja.
Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje
definicije:
– Javna agencija Republike Slovenije za energijo:
Agencija za energijo;
– dobavitelj zemeljskega plina: je izvajalec javne službe dobave tarifnim odjemalcem;
– sistemski operater: je izvajalec javne službe dejavnosti sistemskega operaterja;
– trošila: so naprave, ki so priključene na plinsko instalacijo in trošijo plin
3. člen
(območje izvajanja javnih služb)
Javni službi se izvajata na območju Občine Sežana.
II. DEJAVNOST SISTEMSKEGA OPERATERJA TER
IZVAJANJE DEJAVNOSTI SISTEMSKEGA OPERATERJA

4458.

Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske
javne službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega
plina in gospodarske javne službe dobave
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – v nadaljevanju: ZGJS), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99, 51/04 in 26/05 – v nadaljevanju: Energetski
zakon) ter 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03 – v nadaljevanju: statut) je
Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne 21. septembra
2006 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja lokalne gospodarske
javne službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina
in gospodarske javne službe dobave
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok ureja način izvajanja lokalnih gospodarskih
javnih služb (v nadaljevanju: javni službi):
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: dejavnost sistemskega operaterja),
– dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (v nadaljevanju: dobava tarifnim odjemalcem).
Izvajalec lokalnih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: izvajalec) mora v javnem interesu izvajati obveznosti
javne službe, zlasti varnost obratovanja, zanesljivost dobave
zemeljskega plina, zagotavljanje dobave zemeljskega plina
in storitev pod splošnimi pogoji vsakomur, redno in trajno
obratovanje, zagotavljanje predpisane kvalitete in razumne
cene dobavljenega zemeljskega plina oziroma storitev ter varovanje okolja, kar vključuje skrb za energetsko učinkovitost
in ohranjanje podnebnih razmer.

1. Opredelitev javne službe in izvajanje
4. člen
(opredelitev javne službe)
Gospodarska javna služba dejavnost sistemskega operaterja obsega:
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo zemeljskega plina,
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da
omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do
omrežja,
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da
zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja,
povezano,
– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov
pri porabnikih.
Dejavnost sistemskega operaterja izvaja pravna ali fizična oseba.
5. člen
(čas trajanja izvajanja javne službe)
Pravica izvajanja javne službe sistemskega operaterja
distribucije omrežja se podeli za največ 35 let.
2. Javna pooblastila
6. člen
(javna pooblastila)
Sistemski operater ima pri izvajanju javne službe naslednja javna pooblastila:
– daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno
s predpisi o urejanju prostora,
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– izdaja sistemska obratovalna navodila,
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– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja,
– daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi o graditvi objektov za posege in projektnimi pogoji, ki
se nanašajo ali imajo vpliv na omrežje, s katerim upravlja
sistemski operater.
3. Financiranje javne službe
7. člen
(omrežnina)
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo
sistemskega operaterja, se financirajo iz omrežnine, ki jo
plačujejo uporabniki omrežja sistemskemu operaterju.
Višino omrežnine določi sistemski operater v skladu z
akti, ki jih na podlagi Energetskega zakona izda Agencija za
energijo. Pred objavo omrežnine v Uradnem listu RS mora
pridobiti soglasje Agencije za energijo.
Sistemski operater zaračunava uporabnikom omrežnino, v skladu z Energetskim zakonom, aktom, ki ureja določitev metodologije za določitev obračunavanje omrežnine in
kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in drugimi predpisi.
8. člen
(drugi prihodki sistemskega operaterja)
Sistemski operater pridobiva prihodke tudi od priključitev in ostalih prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti
sistemskega operaterja.
4. Obveznosti sistemskega operaterja
9. člen
(pregled zmogljivosti)
Sistemski operater vsaki dve (2) leti pripravi in objavi
pregled, ki vsebuje:
– manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti,
– potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji,
– napoved porabe zemeljskega plina za naslednjih
5 (pet) let.
10. člen
(sistemska obratovalna navodila)
Sistemski operater izda oziroma uskladi v roku 6 mesecev po objavi tega odloka sistemska obratovalna navodila
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v nadaljevanju:
sistemska obratovalna navodila), ki urejajo obratovanje in
način vodenja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
Sistemska obratovalna navodila predvsem obsegajo:
– tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežij z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z zemeljskim plinom,
– način zagotavljanja sistemskih storitev,
– postopke za obratovanja distribucijskih omrežij v kriznih stanjih,
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje,
– tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja omrežij različnih sistemskih operaterjev.
Pred objavo sistemsko obratovalnih navodil mora sistemski operater pridobiti soglasje Agencije za energijo.
Sistemski operater mora sistemska obratovalna navodila objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in na način,
kot to določajo občinski predpisi
11. člen
(splošni pogoji)
Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina
iz distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji)
pripravi in sprejme oziroma uskladi v 6 mesecih po obja-
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vi tega odloka po javnem pooblastilu sistemski operater
v skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo.
Pred objavo splošnih pogojev je potrebno pridobiti soglasje
Agencije za energijo.
Sistemski operater mora splošne pogoje objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in na način, kot to določajo
občinski predpisi.
Splošni pogoji morajo obsegati tudi:
– ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino
pogodbe med izvajalcem in odjemalcem,
– zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o
spremembah pogodbe in podatkov o tarifi in cenah,
– pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov,
– postopke odločanja o pritožbah odjemalcev,
– razloge za ustavitev distribucije zemeljskega plina iz
razlogov, navedenih v šesti alinei prvega odstavka 76. člena
Energetskega zakona,
– postopek in pogoje dostopa do distribucijskega
omrežja,
– postopek in pogoje priključitve na distribucijsko
omrežje.
12. člen
(program ukrepov)
Sistemski operater mora vzpostaviti program ukrepov
za doseganje ciljev iz 31.b člena Energetskega zakona ter
spremljati njihovo izvajanje. O programu in izvajanju mora
letno poročati Agenciji za energijo in poročilo objaviti.
13. člen
(informiranje odjemalcev)
Sistemski operater mora najmanj enkrat letno informirati
na svoji spletni strani odjemalce o gibanjih in značilnostih
porabe zemeljskega plina na distribucijskem omrežju, kjer
sistemski operater opravlja javno službo.
14. člen
(kataster omrežja in infrastrukture)
Sistemski operater je dolžan voditi kataster omrežij
in infrastrukture, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov
o odjemalcih, o uporabnikih in trošilih in oboje posredovati
občini, kolikor to občina zahteva.
5. Distribucijsko omrežje
15. člen
(definicija distribucijskega omrežja)
Distribucijsko omrežje je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju,
določenim s strani občine kot območja izvajanja gospodarske
javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih uporabnikov.
Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest do
predajnih mest uporabnikom, kot to določajo sistemska obratovalna navodila.
16. člen
(priključitev na distribucijsko omrežje)
Sistemski operater mora na primeren način, skladno s
predpisi o graditvi objektov, obvestiti potencialne uporabnike
o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje
Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način
in pod pogoji, določenimi z Energetskim zakonom, s tem
odlokom, splošnimi pogoji za dobavo in odjem plina in sistemskimi obratovalnimi navodili.
Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le sistemski operater.

Uradni list Republike Slovenije
17. člen
(vloga za priključitev)
Sistemski operater mora na podlagi popolne pisne vloge izdati odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na
distribucijsko omrežje zemeljskega plina v roku, določenem
s prepisi, ki urejajo splošni upravni postopek. Pogoji za izdajo
soglasja ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so
določeni v splošnih pogojih.
O pritožbi zoper izdajo odločbe odloča Agencija za
energijo.
18. člen
(pogodba o priključitvi)
Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžan sistemski operater priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko
omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje,
določene s sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi
pogoji.
Pred priključitvijo skleneta sistemski operater in uporabnik omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa
medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo
izvedbo, premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom,
vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki
zadevajo priključek in priključitev.
19. člen
(stroški priključitve na distribucijsko omrežje)
Uporabnik nosi nesorazmerne stroške priključitve.
Če ni v pogodbi o priključitvi drugače določeno, postane
sistemski operater lastnik priključnega plinovoda in ga mora
vzdrževati v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili.
20. člen
(pogodba o dostopu)
Sistemski operater in uporabnik skleneta pogodbo o
dostopu do distribucijskega omrežja, skladno z Energetskim
zakonom, sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji, v kateri se dogovorita o uporabi distribucijskega omrežja
za odjem ali oddajo dogovorjene količine plina ob dogovorjenem času.
S pogodbo o dostopu pridobi upravičenec do dostopa
za določen čas zagotovljen dostop do distribucijskega omrežja za določeno zmogljivost in smer prenosa.
Uporaba dostopa do distribucijskega omrežja je odvisna
od obstoječih zmogljivosti dostopa do distribucijskega omrežja, predvsem glede rekonstrukcij ali dograditev obstoječega
priključka ali odjemnega mesta.
21. člen
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja)
Sistemski operater je dolžan vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje, s katerim izjava javno službo, tako
da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost,
obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu
z obveznostmi, določenimi v koncesijski pogodbi, ter pod
pogojem, da mu višina omrežnine to omogoča.
III. DEJAVNOST DOBAVE TARIFNIM ODJEMALCEM
TER IZVAJANJE DEJAVNOSTI DOBAVE ZEMELJSKEGA
PLINA TARIFNIM ODJEMALCEM
1. Opredelitev javne službe in izvajanje
22. člen
(dejavnost dobave)
Gospodarska javna služba dobave zemeljskega plina
tarifnim odjemalcem obsega predvsem:
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– izključno pravico prodaje, zemeljskega plina tarifnim
odjemalcem;
– dolžnost oskrbe zemeljskega plina tarifnim odjemalcem nepretrgano skozi celo leto;
– zagotavljanje potrebnega obratovalnega tlaka do predajnega mesta, razen v primerih in pod pogoji, ki jih določajo
predpisi.
Dejavnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem izvaja pravna ali fizična oseba.
23. člen
(dobava zemeljskega plina)
Dobavitelj zemeljskega plina izvaja javno službo dejavnosti dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem do
1. julija 2007.
2. Financiranje javne službe
24. člen
(cena zemeljskega plina, zaračunavanje in plačilo)
Dobavitelj zemeljskega plina zaračunava tarifnim odjemalcem ceno zemeljskega plina v skladu z Energetskim zakonom, z aktom, ki ureja določitev metodologije za pripravo
tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
ter drugimi predpisi. V računu morata biti ločeno prikazana
vsaj znesek za porabljen plin in cena za uporabo omrežja.
3. Dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
25. člen
(pogodba o oskrbi)
Dobavitelj zemeljskega plina je dolžan skleniti pogodbo
o oskrbi zemeljskega plina (v nadaljevanju: pogodba o oskrbi) z vsakim tarifnim odjemalcem, ki je priključen oziroma se
priključi na distribucijsko omrežje na območju, na katerem
izvaja to javno službo.
Dobavitelj zemeljskega plina mora tarifnim odjemalcem
ves čas zagotavljati zemeljski plin v skladu s pogodbo o oskrbi ter pod pogoji, ki jih določajo drugi predpisi.
Pogodbe o oskrbi s tarifnimi odjemalci se sklenejo za
določen čas največ do 1. 7. 2007 oziroma za čas trajanja
izvajanja javne službe, razen če tarifni odjemalec ne zahteva
drugače ali če ima tarifni odjemalec soglasje za priključitev
za drugačno obdobje.
Za eno priključno mesto se lahko za isto obdobje sklene
le ena pogodba o oskrbi.
Vsebina pogodbe mora biti tarifnemu odjemalcu znana
vnaprej. O kakršnikoli spremembi pogodbenih pogojev morajo biti tarifni odjemalci obveščeni vnaprej.
26. člen
(vsebina pogodbe o oskrbi)
Pogodba o oskrbi mora vsebovati:
– splošne podatke o pogodbenih strankah,
– priključno mesto in priključek z navedbo priključne
moči,
– odjemno skupino tarifnega odjemalca,
– predviden letni odjem zemeljskega plina,
– opis načina zajemanja, prenosa in preverjanja merilnih in obračunskih podatkov,
– način obračunavanja odjema zemeljskega plina,
– obvezo dobavitelja tarifnim odjemalcem, da bo podatke, neposredno ali posredno pridobljene od tarifnega
odjemalce, uporabljal le za namene, vezane na dobavo zemeljskega plina in dostop do omrežja, in jih ne bo posredoval
tretjim strankam,
– vrsta storitev dobavitelja in standardi kakovosti, ki jih
zagotavlja,
– vzdrževalne storitve, ki jih zagotavlja,
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– pogoje in stroške priključitve, vključno s plačilom priključka,
– način, na katerega lahko tarifni odjemalec pridobi
podatke o tarifi in ceni vzdrževalnih del,
– trajanje pogodbe, način njenega podaljšanja ali prenehanja ter pravica tarifnega odjemalca o odstopu od pogodbe,
– pravica tarifnega odjemalca do odškodnine ali nadomestila, če niso doseženi s pogodbo določeni standardi
kakovosti,
– način odločanja o pritožbah tarifnih odjemalcev, ki
mora biti pregleden, enostaven in ne sme povzročati tarifnim
odjemalcem stroškov,
– način razreševanja sporov,
– datum sklenitve in rok veljavnosti pogodbe, če se
dobavna pogodba sklepa za določen čas.
27. člen
(dodatni razlogi za prenehanje pogodbe o oskrbi)
Poleg razlogov pogodbenega prava preneha pogodba
o oskrbi veljati tudi v naslednjih primerih:
– če tarifni odjemalec pisno obvesti dobavitelja tarifnim
odjemalcem o odstopu od pogodbe s 7-dnevnim odpovednim
rokom, razen če ni v pogodbi določen drugačen odpovedni
rok,
– če dobavitelj tarifnim odjemalcem odstopi od pogodbe
v primerih, ki jih določajo veljavni predpisi,
– ob spremembi imetnika priključka.
Pogodba o oskrbi za skupne prostore v večstanovanjski
hiši ne preneha veljati ob zamenjavi upravnika večstanovanjske hiše, če se s tem strinjajo lastniki delov stavbe ter
novi upravnik. V tem primeru novi upravnik hiše izjavi, da
se z obstoječo pogodbo strinja, in da dobavitelju tarifnim
odjemalcem na voljo svoje podatke, ki jih dobavitelj tarifnim
odjemalcem zahteva ob sklenitvi dobavne pogodbe.
28. člen
(informiranje)
Dobavitelj mora najmanj enkrat letno informirati posameznega tarifnega odjemalca o gibanju in značilnostih
porabe plina značilnih skupin tarifnih odjemalcev.
Pri tem mora dobavitelj opozarjati tarifne odjemalce
na obstoječe in načrtovane programe vzpodbujanja teh odjemalcev k učinkoviti rabi energije, bodisi tiste, ki jih izvaja
dobavitelj ali tiste, ki jih na njegovem območju izvajanja javne
službe izvajajo druge pravne ali fizične osebe.
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– dolžnost koncesionarja, da odčitava števce porabe
plina;
– dolžnost organizacije vzdrževanja, zamenjav in umerjanja plinomerov.
Izvajalec pridobi izključno pravico izvajanja javne službe
na območju, določenem v 3. členu tega odloka. Na podlagi
te izključne pravice ima sistemski operater pravico in dolžnost priključiti na distribucijsko omrežje vsakega uporabnika
oziroma odjemalca, ki izpolnjuje vse pogoje za priključitev
na distribucijsko omrežje, določene s predpisi in splošnimi
akti, razen v primeru premajhne zmogljivosti distribucijskega
omrežja.
Natančno se območje izvajanja obeh javnih služb določi
v koncesijski pogodbi.
30. člen
(postopek izbire izvajalca)
Izbira izvajalca javnih služb se opravi v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe, koncesije gradenj
oziroma koncesije storitev, z upoštevanjem nacionalnega
energetskega programa ter lokalnega energetskega koncepta, kolikor ga občina sprejme.
31. člen
(upravljavski in organizacijski ukrepi)
Sistemski operater mora zagotoviti izvajanje upravljavskih in organizacijskih ukrepov iz 31.b člena Energetskega
zakona, razen v primeru, če ima sistemski operater manj kot
100.000 priključenih odjemalcev.
32. člen
(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba
zemeljskega plina)
Obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in/ali
uporaba plina se lahko določi z občinskimi predpisi, sprejetimi z namenom varovanja okolja, zaradi gostote naselitve ali
drugih okoljskih pogojev.
2. Pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb
33. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb)
Uporabnik in/ali odjemalec, kolikor odjema zemeljski
plin in/ali je uporabnik distribucijskega omrežja, mora imeti
z izvajalcem javnih služb sklenjeno pogodbo o dostopu do
distribucijskega omrežja in/ali oskrbi zemeljskega plina.

IV. SKUPNE DOLOČBE ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB

3. Nadzor nad opravljanjem javnih služb

1. Organizacijska zasnova izvajanja javne službe

34. člen
(nadzor nad izvajanjem službe)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo s predpisi
določeni organi ter pristojna občinska služba.

29. člen
(oblika izvajanja lokalne gospodarske javne službe)
Javni službi se lahko opravljata v vseh organizacijskih
oblikah, predvidenih v zakonu, ki ureja gospodarske javne
službe.
Praviloma se za izvajanje obeh javnih služb podeli skupna koncesija. V koncesijskem aktu ali koncesijski pogodbi
se določi tudi naslednje:
– da mora sistemski operater, pod pogoji, določenimi
v koncesijski pogodbi ali koncesijskem aktu, zgraditi distribucijsko omrežje ter objekte in naprave, ki so potrebni za
delovanje distribucijskega omrežja;
– da pri gradnji distribucijskega omrežja, objektov in
naprav občina lahko sodeluje kot soinvestitor pri gradnji
distribucijskega omrežja;
– da ostane infrastruktura (distribucijsko omrežje, objekti in naprave) v lasti koncesionarja ali občine oziroma se
prenese na občino ob prenehanju koncesijskega razmerja;

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(dobava plina tarifnim odjemalcem)
Določbe, ki se v tem odloku nanašajo na dejavnost
dobave plina, s 1. 7. 2007 prenehajo veljati, skladno z Energetskim zakonom.
36. člen
(obveznosti izvajalcev javnih služb po 1. 7. 2007)
Z dnem 1. 7. 2007 mora izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja zagotoviti, da se dejavnost sistemskega operaterja distribucije zemeljskega plina in dejavnost dobave plina
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opravlja v samostojnih pravnih osebah, razen če ima sistemski operater manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.
37. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
oskrbi prebivalstva s plinom v omrežju, št. 311-01/93 z dne
24. 3. 1993 (Uradni list RS, št. 18/93), v tistem delu, ki se
nanaša na območje sedanje Občine Sežana, in Pravilnik o
dobavi plina uporabnikom, sprejet dne 22. 4. 1993.
38. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

TIŠINA
4459.

Odlok o načinu in pogojih izvajanja občinske
gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne in padavinske
vode na območju Občine Tišina

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 3. in 17. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – UPB), Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
(Uradni list RS, št. 105/02), Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih
služb (Uradni list RS, št. 13/04) in 16. člena Statuta Občine
Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski
svet Občine Tišina na 29. redni seji dne 22. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o načinu in pogojih izvajanja občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne in padavinske vode na
območju Občine Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način in pogoje izvajanja občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode (v nadaljevanju besedila: javna
služba) na območju Občine Tišina.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne
službe
2. vrsta in obseg storitev javne službe
3. objekti in naprave uporabnika in upravljavca
4. gradnja javne kanalizacije in priključevanje nanjo
5. odvajanje odpadne vode na območjih kjer ni javne
kanalizacije
6. pravice in obveznosti uporabnikov in upravljavcev
7. viri financiranja in obračun storitev javne službe
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8. poročanje in nadzor nad izvajanjem javne službe
9. druga določila povezana z javno službo
3. člen
Cilji javne službe:
– zagotoviti opremljenost območja z javno kanalizacijo,
skladno z zahtevami Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode,
– zagotoviti uporabnikom dostop do storitev javne
službe,
– zagotoviti učinkovito odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in opravljanja dejavnosti,
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih
programov in ukrepov na področju odvajanja komunalne
odpadne vode.

Št. 032-7/2006-9
Sežana, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.
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men:

4. člen
Pomembnejši pojmi imajo po tem odloku naslednji po-

1. Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se
povezujejo v ustrezno kanalizacijsko omrežje in s pomočjo
katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb.
Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura.
Priključki stavb na javno kanalizacijo in pretočne ter
nepretočne greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.
2. Hišna kanalizacija obsega kanalizacijski priključek s
pripadajočimi napravami in objekti na zemljišču, kanalizacijo
v stavbi ter nepretočne greznice. Hišna kanalizacija nima
značaja javne kanalizacije.
3. Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljevanju: sekundarno omrežje) je sistem kanalskih vodov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, kot
so črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobnih,
ki služijo za odvajanje komunalne odpadne vode v naselju
ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi v mali
komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje.
4. Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije
(v nadaljevanju: primarno omrežje) so kanalski vodi ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge
naprave za prečrpavanje odpadne vode v takšnih kanalih
oziroma vodih, ki služijo za odvajanje komunalne odpadne
vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na
posameznih območjih naselja in ki se zaključijo v komunalni
ali skupni čistilni napravi ali z navezavo na magistralno kanalizacijsko omrežje.
5. Magistralno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljevanju: magistralno omrežje) so kanalski vodi
ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča
in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode v takšnih
vodih, ki služijo za odvajanje odpadne vode iz dveh ali več
primarnih kanalizacijskih omrežij v dveh ali več naseljih in ki
se zaključijo v skupni čistilni napravi.
6. Komunalna čistilna naprava je čistilna naprava za
komunalno odpadno vodo.
7. Mala komunalna čistilna naprava je komunalna
čistilna naprava iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje
odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav.
8. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode, iz katerega se odvaža komunalna
odpadna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo
na komunalno čistilno napravo.
9. Pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode brez ozračevanja, pri kateri se komunalna odpadna voda anaerobno obdela skladno s standardom
SIST DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752-1: 1995.
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10. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v
bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v
objektih v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih,
če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih.
Komunalna odpadna voda je tudi tehnološka odpadna
voda, katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan
in letna količina ne presega 4.000 m3, hkrati pa letno obremenjevanje zaradi odvajanja te vode ne presega 50 PE in
letna količina nobene od nevarnih snovi ne presega količine
za nevarne snovi, določene v prilogi 3 Uredbe o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaževanja.
11. Uporabnik oziroma bodoči uporabnik javne kanalizacije in storitev javne službe je vsaka fizična ali pravna
oseba, ki je lastnik, najemnik, upravljavec oziroma uporabnik
objektov (virov onesnaženja), v katerih nastaja komunalna
odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
12. Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je, na podlagi Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih
javnih služb, Režijski obrat Občine Tišina.
13. Upravljavec javne infrastrukture s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode po tem odloku je
izvajalec javne službe, ki opravlja tudi ostale storitve javne
službe po tem odloku.
14. Investitor javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda je Občina Tišina.
15. Vir onesnaževanja je vsak objekt na območju Občine Tišina, v katerem nastaja komunalna odpadna voda.
16. Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je
enota obremenitve, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči
odrasla oseba pri povprečni porabi vode.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode na območju Občine Tišina je Režijski obrat
Občine Tišina (v nadaljevanju: režijski obrat).
Režijski obrat je tudi upravljavec javne kanalizacije, ki
je gospodarska javna infrastruktura.
Določene dela s področja storitev javne službe lahko
za režijski obrat izvajajo strokovne službe Občine Tišina
ter drugi izvajalci, ki so registrirani in izpolnjujejo pogoje za
izvajanje teh del.
6. člen
Območje izvajanja javne službe je celotno območje Občine Tišina, ki obsega naselja: Borejci, Gederovci, Gradišče,
Krajna, Murski Črnci, Murski Petrovci, Petanjci, Rankovci,
Sodišinci, Tišina, Tropovci, Vanča vas in romsko naselje
Vanča vas - Borejci.
Čiščenje komunalne odpadne vode s celotnega območja Občine Tišina, se izvaja na čistilnih napravah: Murski
Črnci, Petanjci in Murska Sobota.
Glede na povezanost kanalizacijskega omrežja s čistilnimi napravami, je območje Občine Tišina razdeljena na tri
prispevna območja:
1. Prispevno območje čistilne naprave Murski Črnci
obsega naselja: Murski Črnci, Gradišče, Tropovci, Tišina,
Petanjci – del, Vanča vas, Rankovci in Borejci romski del;
2. Prispevno območje čistilne naprave Petanjci obsega
naselja: Petanjci – del, Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci
in Krajna;
3. Prispevno območje čistilne naprave Murska Sobota
obsega naselje Borejci neromski del.
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III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
7. člen
Javna služba po tem odloku obsega:
– upravljanje z objekti in napravami javne kanalizacije,
– vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav javne kanalizacije,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izboljšav na objektih ter napravah javne kanalizacije,
– izdajanje soglasij za priključevanje na javno kanalizacijo,
– priključevanje novih uporabnikov na javno kanalizacijo,
– sklepanje pogodb z uporabniki,
– izvajanje meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda, v skladu s predpisi,
– izvajanje svetovanja, osveščanja in obveščanja uporabnikov v zvezi z varovanjem okolja in uporabo storitev javne
službe,
– vodenje katastra javne infrastrukture,
– izdelava programa oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, v skladu z 19. členom Pravilnika o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
(Uradni list RS, št. 105/02) (v nadaljevanju: pravilnik),
– vodenje evidenc v skladu z 20. členom pravilnika,
– poročanje v skladu z 21. členom pravilnika,
– zagotavljanje praznjenja nepretočnih greznic in malih
čistilnih naprav, na območjih, kjer ni obvezna priključitev na
javno kanalizacijo,
– odstranjevanje blata iz čistilnih naprav,
– obračun storitev javne službe uporabnikom storitev.
IV. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN
UPRAVLJAVCA
8. člen
Objekti in naprave, ki so potrebni za izvajanje javne
službe so ali v lasti in upravljanju uporabnikov ali v lasti Občine
Tišina in upravljanju izvajalca javne službe (v nadaljevanju:
upravljavec).
9. člen
Objekti in naprave, ki so v lasti in upravljanju uporabnikov, so:
– kanalizacija v stavbi s pripadajočimi objekti in napravami v stavbi,
– kanalizacijski priključek, ki ga sestavljajo: spojni oziroma priključni kanal od stavbe do priključnega jaška s pripadajočimi napravami in objekti na zemljišču ter priključni jašek za
neposredno priključitev na javno kanalizacijo,
– male komunalne čistilne naprave, zmogljivosti manj
kot 50 PE in nepretočne greznice, na območjih iz 20. člena
tega odloka, za katera priključitev na javno kanalizacijo ni
obvezna.
Med objekte in naprave uporabnikov spadajo tudi začasne naprave in objekti za predčiščenje odpadnih voda, za čas
do priključitve na javno kanalizacijo (pretočne in nepretočne
greznice).
Objekte in naprave iz tega člena vzdržuje uporabnik na
lastne stroške.
Za priključni jašek veljajo določila 27. člena odloka.
Uporabnik je dolžan vzdrževati te objekte in naprave
tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne vode
v javno kanalizacijo in zagotavljati, da so za odpadno vodo
izpolnjeni predpisani pogoji za izliv odpadnih vod v javno
kanalizacijo.
10. člen
Objekti in naprave javne kanalizacije, ki so v lasti Občine
Tišina in v upravljanju izvajalca javne službe (upravljavca), so:
1. Sekundarno kanalizacijsko omrežje in naprave, ki obsega:
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– kanalski vodi za odvajanje komunalne odpadne vode v
ločenih kanalskih sistemih, ki služijo za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem območju in
– tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave,
ki služijo odvajanju komunalne odpadne vode v naselju ali
njegovem delu.
2. Primarno kanalizacijsko omrežje in naprave, ki obsega:
– kanalski vodi za odvajanje komunalne odpadne vode
med manjšimi naselji oziroma med posameznimi sekundarnimi omrežji,
– tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave
na primarnem kanalizacijskem omrežju.
3. Magistralno kanalizacijsko omrežje, ki obsega:
– kanalizacijski kolektor (vod) za odvajanje komunalne
odpadne vode iz dveh ali več primarnih kanalizacijskih omrežij
dveh ali več naselij,
– tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave
(revizijski jaški ipd.) na magistralnem kanalizacijskem omrežju.
4. Občinski komunalni čistilni napravi Petanjci in Murski
Črnci
Režijski obrat ni upravljavec čistilne naprave Murska
Sobota, ampak je storitev čiščenja odpadne vode za naselje
Borejci (neromski del) prenesena na upravljavca te čistilne
naprave.
Objekti in naprave javne kanalizacije so javna gospodarska infrastruktura in se kot taka štejejo med javno dobro.
Lastnik javnega dobrega je Občina Tišina.

15. člen
Na javno kanalizacijo ni dovoljeno postavljati ali na njej
graditi kakršenkoli objekt, ki bi lahko povzročil škodo na javni
kanalizaciji ali oviral njeno normalno delovanje in vzdrževanje,
razen če je s projektno dokumentacijo in soglasjem upravljavca drugače določeno.

V. GRADNJA IN UPORABA JAVNE KANALIZACIJE

VI. PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO KANALIZACIJO

11. člen
Objekti in naprave javne kanalizacije se lahko načrtujejo
samo v skladu s prostorskimi akti naselja, tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji (v nadaljevanju: tehnični pravilnik) in
veljavno zakonodajo. Tehnični pravilnik sprejme Občinski svet
Občine Tišina.

Obveznost priključitve na javno kanalizacijo

12. člen
Načrtovanje in gradnjo novih objektov ter naprav javne
kanalizacije lahko izvaja le za to usposobljeni izvajalec.
Gradbena in druga dela, pri katerih se poseže v javno
kanalizacijo, sme izvajati le upravljavec ali drugi usposobljeni
izvajalec, ki ga določi in nadzira upravljavec oziroma Občina
Tišina.
13. člen
Javna kanalizacija z objekti in napravami lahko poteka po
javnem ali zasebnem zemljišča. V primeru, da javna kanalizacija poteka po zasebnem zemljišču, mora upravljavec pridobiti
soglasje lastnika zemljišča.
Javna kanalizacija z objekti in napravami mora biti vedno
dostopna upravljavcu zaradi rednega vzdrževanja, meritev in
kontrole, ne glede na to ali poteka po javnem ali zasebnem
zemljišču.
V primeru, ko javna kanalizacija poteka po zasebnih
zemljiščih, morajo lastniki zemljišč, preko katerih poteka javna
kanalizacija, ob vsakem času omogočiti izvajalcu javne službe
prost dostop do objektov in naprav javne kanalizacije. V primeru, da lastniki zemljišč izvajalcu javne službe ne omogočijo
dostopa, morajo povrniti stroške in škodo, ki bi s tem nastali.
Upravljavec mora po opravljenem delu na javni kanalizaciji vzpostaviti zemljišče v prejšnje stanje in povrniti lastniku zemljišča morebitno nastalo škodo. O višini škode se dogovorita
upravljavec in lastnik zemljišča sporazumno, če sporazumna
rešitev ni možna oceni škodo sodni cenilec ustrezne stroke.
14. člen
Investitor, ki namerava graditi kakršenkoli objekt ob javni
kanalizaciji ali kdor namerava kakorkoli posegati v prostor
ob javni kanalizaciji, si mora predhodno pridobiti soglasje
upravljavca.

16. člen
Izvajalec gradnje objektov, rekonstrukcijskih, vzdrževalnih ali drugih del na objektih in površinah ob javni kanalizaciji,
uporabnik ter izvajalec javne službe morajo pri izvajanju del
skrbeti, da ne poškoduje obstoječe javne kanalizacije oziroma
kakorkoli onemogočijo njeno brezhibno delovanje.
Če izvajalec gradnje objektov, rekonstrukcijskih, vzdrževalnih ali drugih del na objektih in površinah ob javni kanalizaciji, uporabnik ter izvajalec javne službe po lastni krivdi
poškoduje javno kanalizacijo ali onemogoči njeno brezhibno
delovanje (npr. zamašitev ipd.), je dolžan pokriti vse stroške
za odstranitev poškodb in usposobitve za brezhibno delovanje
(npr. odmašitev).
17. člen
V primeru trajne spremembe nivelete terena mora povzročitelj take spremembe na svoje stroške poskrbeti za prilagoditev k javni kanalizaciji, kakor tudi kanalizacijskega priključka, kjer niveleta spremeni pogoje odvodnjavanja, novemu
stanju na terenu.

18. člen
V naseljih ali delih naselja v Občini Tišina, kjer je zgrajena javna kanalizacija in le-ta obratuje, je za objekte, v katerih
nastaja komunalna odpadna voda, priključitev na javno kanalizacijo obvezna. V naseljih, kjer je zgrajena javna kanalizacija
in je nanjo možna tehnična izvedba priključka, ni dovoljeno
graditi greznice ali male komunalne čistilne naprave.
19. člen
Obstoječe stavbe, ki niso priključene na že zgrajeno
javno kanalizacijo, pa so za to dani vsi tehnični pogoji, morajo
lastniki oziroma uporabniki priključiti na javno kanalizacijo v
roku enega leta od pridobitve uporabnega dovoljenja javne
kanalizacije posameznega prispevnega območja.
20. člen
Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna tudi za stavbe zunaj naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno
kanalizacijo.
Na javno kanalizacijo ni potrebno priključiti le stavb zunaj
naselja ali dela naselja, pri katerih je letna obremenitev zaradi
komunalne odpadne vode preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda potrebnega za kanalizacijski priključek, manjša od
0.02 PE, odvajanje odpadne vode pa ni možno brez naprave
za prečrpavanje (črpališča).
Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se za te
stavbe uredi v skladu s VII. poglavjem tega odloka.
21. člen
Kjer se na novo gradijo kanali oziroma se razširja obstoječa javna kanalizacija, je obvezna sočasna priključitev in
uporaba storitev javne službe.
Postopek v zvezi s priključevanjem na javno kanalizacijo
22. člen
Investitor objekta na območju, kjer je načrtovana ali že
zgrajena javna kanalizacija, si mora za izgradnjo objekta (bo-
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doči vir onesnaževanja) pridobiti soglasje upravljavca javne
kanalizacije o možnostih in pogojih priključitve objekta na
javno kanalizacijo.

Priključitev na javno kanalizacijo pa se lahko izvede le
pod nadzorom upravljavca, ki predhodno preveri pravilnost
izvedbe kanalizacijskega priključka.

23. člen
Bodoči uporabnik mora najmanj 8 dni pred začetkom
izgradnje kanalizacijskega priključka upravljavcu prijaviti začetek izgradnje ter si od njega pridobiti soglasje s tehničnimi
smernicami za gradnjo kanalizacijskega priključka in pogoji
za priključitev.
Za pridobitev soglasja mora predložiti:
– obrazec vloge
– situacijski načrt z vrisom predvidene izvedbe kanalizacijskega priključka
– v primeru, da kanalizacijski priključek poteka po tujem
zemljišču, soglasja lastnikov zemljišč, po katerih bo potekal
kanalizacijski priključek
– potrdilo o poravnanih finančnih obveznostih za kanalizacijo.

29. člen
Če je priključek izveden brez soglasja upravljavca ali
ni strokovno izveden (v skladu s tehničnimi smernicami in
pogoji priključitve), upravljavec priključek ukine za čas do
pridobitve soglasja in izpolnitve tehničnih smernic in pogojev
za priključitev.
Trajna oziroma začasna ukinitev priključka se izvede na
stroške uporabnika.

24. člen
Bodoči uporabnik mora imeti pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo poravnane finančne obveznosti za
kanalizacijo v okviru pogodbe, sklenjene z Občino Tišina ali
upravljavcem (obstoječi objekti), ali v okviru komunalnega
prispevka (novogradnje).
25. člen
Če je prijava popolna in če bodoči uporabnik izpolni
vse zahtevane pogoje za priključitev iz prejšnjega člena tega
odloka, mu je upravljavec dolžan najpozneje v osmih (8) dneh
izdati soglasje za izvedbo kanalizacijskega priključka.
V primeru, da priključitev po predloženi dokumentaciji ni
možna, mora upravljavec bodočega uporabnika seznaniti z
razmerami in pogoji (npr. predčiščenje za tehnološke odpadne
vode na stroške lastnika vira onesnaževanja, z gradbenim
dovoljenjem predpisani pogoji za priključitev …), pod katerimi
bo priključitev možna.
Upravljavec lahko zavrne priključitev na javno kanalizacijo, kadar komunalna odpadna voda presegla mejne vrednosti,
kot to določajo predpisi.
26. člen
Priključitev na javno kanalizacijo se lahko izvede le pod
nadzorom upravljavca.
Upravljavec opravi nadzor nad pravilno izvedbo kanalizacijskega priključka v skladu z izdanim soglasjem in tehničnimi
smernicami ter pogoji in uporabniku izda potrdilo o strokovni
izvedbi. Potrdilo je podlaga za sklenitev pogodbe o priključitvi
na javno kanalizacijo in uporabi storitev javne službe.
27. člen
Uporabnik mora ob izdaji potrdila z upravljavcem skleniti
pogodbo o priključitvi na javno kanalizacijo in uporabi storitev
javne služba (v nadaljevanju: pogodba). Sklenjena pogodba
z upravljavcem je podlaga za priključitev uporabnika na javno
kanalizacijo.
Pogodba je tudi podlaga za vnos kanalizacijskega priključka v evidenco priključkov in uporabnikov.
Izvedba kanalizacijskega priključka in uporaba
28. člen
Kanalizacijski priključek (spojni kanal z objekti in napravami na zemljišču) zgradi bodoči uporabnik na svoje stroške.
Prvo postavitev priključnega jaška (za neposredno priključitev na javno kanalizacijo) zagotovi uporabniku upravljavec na svoje stroške, nadaljnje vzdrževanje priključnega jaška
je v pristojnosti uporabnik.
Izgradnja kanalizacijskega priključka mora biti v skladu
s tehničnimi smernicami in pogoji priključitve, določili tega
odloka in tehničnega pravilnika.

30. člen
Za vsak vir onesnaženja ali sklop virov onesnaženja na
isti lokaciji, ki so v lasti enega (istega) uporabnika, je dovoljen
samo en priključek na javno kanalizacijo.
31. člen
Uporabnik, ki ima že zgrajen kanalizacijski priključek, ne
sme dovoliti drugemu uporabniku, da se preko njegovega kanalizacijskega priključka priključi na javno kanalizacijo, razen
v izjemnih primerih.
Izjemni primeri nastopijo, ko ni možna drugačna tehnična izvedba priključitve objekta na javno kanalizacijo. Za
takšno priključitev je potrebno predhodno pridobiti soglasje
upravljavca.
32. člen
Priključitev greznic na javno kanalizacijo ni dovoljena.
Uporabnik mora pretočno ali nepretočno greznico najpozneje v šestih mesecih po priključitvi na javno kanalizacijo
opustiti, izprazniti in očistiti in jo vzdrževati v skladu s predpisi,
pristojnim službam pa omogočiti nadzor nad njenim stanjem.
33. člen
Sprememba dimenzije priključka, trase, izvedbe dodatnega dela priključka ali ukinitve priključka, na željo uporabnika, se obravnava po enakem postopku, kot velja za nov
kanalizacijski priključek.
34. člen
Kanalizacijski priključek mora biti vedno dostopen upravljavcu ter ostalim izvajalcem, ki opravljajo dela po njegovem
pooblastilu.
Na njem ni dovoljeno postavljati ničesar brez soglasja
upravljavca.
35. člen
Uporabnik storitev javne službe je dolžan vsako okvaro,
ki jo opazi na javni kanalizaciji in kanalizacijskem priključku,
takoj prijaviti upravljavcu.
Tehnološka odpadna voda
36. člen
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati samo tehnološko odpadno vodo, ki po sestavi ustreza komunalni odpadni
vodi oziroma veljavnim predpisom o emisiji snovi, ki se smejo
odvajati iz virov onesnaženja v javno kanalizacijo.
Uporabnik, ki uporablja v tehnološkem postopku vodo iz
naravnih virov, mora imeti na svojem kanalizacijskem priključku, pred priključkom na javno kanalizacijo, zgrajene naprave
za predčiščenje in merilno mesto za merjenje količine in odvzem vzorcev za kontrolo kvalitete odpadne vode.
Za odvajanje tehnološke odpadne vode v javno kanalizacijo je potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca,
v katerem se tudi določijo meritve kvalitete odpadne vode
(obratovalni monitoring).
V primeru odvajanja tehnoloških odpadnih voda v javno
kanalizacijo, mora upravljavec, na stroške uporabnika, zago-
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toviti analize oziroma meritve kvalitete tehnološke odpadne
vode (obratovalni monitoring) v skladu s predpisi, določili tega
odloka in tehničnega pravilnika.
Izvajalec meritev se določi v skladu z 38. členom tega
odloka.
Upravljavec lahko odredi tudi pogostejše ali izredne analize kvalitete odpadne, za te primere veljajo določila 40. člena
odloka in tehničnega pravilnika.
Meritve onesnaženja komunalne odpadne vode
37. člen
Lastnosti komunalne odpadne vode, ki se odvajajo v
javno kanalizacijo in iz nje morajo biti v skladu z Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
38. člen
Meritve onesnaženja komunalne odpadne vode, ki se
izvajajo kot meritve obratovalnega monitoringa komunalnih
odpadnih voda, lahko izvaja le za to pooblaščeni izvajalec, v
skladu s predpisi.
Meritve obratovalnega monitoringa lahko izvaja tudi uporabnik sam, le če je pooblaščen za izvajanje obratovalnega
monitoringa oziroma jih zagotovi sam, če mu za to izda upravljavec soglasje.
39. člen
O rezultatih meritev obratovalnega monitoringa odpadnih voda je pooblaščeni izvajalec (oziroma uporabnik) dolžan
upravljavca sproti pisno obveščati. V ta namen mu redno dostavlja poročila o meritvah kvalitete odpadne vode.
40. člen
V primeru suma, da posamezni uporabnik odvaja v javno kanalizacijo neustrezno odpadno vodo, lahko upravljavec
zahteva takojšnjo izvedbo izredne analize. Če rezultati analize
pokažejo, da uporabnik krši veljavne predpise o dovoljenih
emisijah snovi odpadne vode, nosi stroške analize uporabnik,
v nasprotnem primeru pa upravljavec.
Upravljavec ima v tem primeru od uporabnika (povzročitelja škode) pravico zahtevati povračilo povzročene škode na
objektih in napravah javne kanalizacije in čistilnih napravah in
ostalih stroškov povezanih z motnjami v odvajanju in čiščenju
odpadne vode (npr. v biološkem postopku čiščenja ipd.).
41. člen
Če so potrebni dodatni postopki čiščenja, mora uporabnik predložiti upravljavcu tudi tehnološki projekt sanacije, izdelan v skladu predpisi, in ponovno zaprositi za izdajo soglasja
za kanalizacijski priključek, če mu je bilo odvajanje začasno
prekinjeno.
42. člen
Uporabnik mora za padavinsko vodo, ki odteka s streh
objekta ali urejenih površin (dvorišča ipd.), zagotoviti odvajanje
neposredno v vodotoke ali s ponikanjem v tla.
Če iz površin odteka tako onesnažena padavinska voda,
da se na podlagi veljavnih predpisov ne sme spuščati neposredno v vode, mora uporabnik to vodo zajeti in očisti.
V javno kanalizacijo (ločen sistem) ni dovoljeno odvajati
padavinskih vod, drenažnih vod, podtalnice, zalednih vod, vod
odprtih vodotokov, izvirov, vodohramskih prelivov ipd.
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo
43. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v
primeru rušenja priključenega objekta (vira onesnaženja).
Uporabnik vira onesnaženja, ki se ruši, odjavo priključka
sporoči upravljavcu v pisni obliki, najpozneje 14 dni pred ukinitvijo priključka.
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44. člen
Ukinitev kanalizacijskega priključka lahko izvede le upravljavec ali drug usposobljeni izvajalec pod nadzorom izvajalca
javne službe.
Stroški ukinitve kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo bremenijo uporabnika, ki je podal predlog za odjavo
priključka.
Upravljavec po ukinitvi priključka le-tega vodi v evidenci
neaktivnih priključkov, uporabnika pa izbriše iz evidence uporabnikov.
Ponovna priključitev neaktivnega kanalizacijskega priključka je možna na podlagi pisnega soglasja upravljavca in
ob plačilu stroškov ponovne priključitve.
Začasna prekinitev odvajanja komunalne odpadne vode
45. člen
Izvajalec javne službe lahko s predhodnim pisnim opozorilom prekine odvajanje odpadne vode uporabniku, če s
tem ukrepom ne ogrozi okolja ali ostalih uporabnikov javne
kanalizacije, v naslednjih primerih:
– če z odvodom odpadne vode uporabnik povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod,
– če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje občanov
in varno obratovanje javne kanalizacije,
– če odpadna voda uporabnika prekorači s predpisi določene dopustne količine škodljivih snovi,
– če niso izpolnjeni pogoji iz soglasja za priključitev ali če
je uporabnik brez soglasja spremenil način izvedbe svojega
kanalizacijskega priključka,
– če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka,
Odvajanje odpadne vode se prekine za čas, dokler ni
odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške
prekinitve in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so
nastali kot posledica prekinitve.
Uporabnik je dolžan poravnati škodo na vseh objektih,
ki je nastala po njegovi krivdi ob izpustih vode, neprimerne za
izpust v kanalizacijo.
46. člen
Upravljavec ima pravico, da prekine odvajanje in čiščenje
odpadnih vod za krajši čas zaradi izvedbe načrtovanih vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, vendar
mora o času trajanja prekinitve pravočasno, preko sredstev
javnega obveščanja ali neposredno, obvestiti uporabnike. V
primeru, da je zaradi dalj časa trajajočih vzdrževalnih del uporabnikom moteno odvajanje in čiščenje odpadne vode, jim mora
odvajanje in čiščenje zagotoviti upravljavec na drug način.
V primeru nepredvidljivih okvar na objektih in napravah
javne kanalizacije lahko izvajalec javne službe prekine odvajanje in čiščenje odpadne vode, vendar mora o tem takoj
obvestiti uporabnike in jim, če je možno, zagotoviti odvajanje
oziroma čiščenje na drug način.
47. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električne energije, velike okvare, poplave, vdori in izlitje škodljivih
snovi v kanalizacijo oziroma onesnaženje vodnih virov, ima
upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje
komunalne odpadne vode.
V tem primeru mora upravljavec obvestiti uporabnike
ter čimprej vzpostaviti javno kanalizacijo v prvotno stanje in
zagotoviti izvajanje javne službe.
VII. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE NA
OBMOČJIH, KJER NI JAVNE KANALIZACIJE
48. člen
Na območjih, kjer v skladu z 20. členom tega odloka ni
obvezna oziroma ni možna priključitev na javno kanalizacijo, je
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obvezna izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav oziroma
nepretočnih greznic.
Za več stavb na geografsko zaokroženem območju, katerih skupna letna obremenitev presega 50 PE, se lahko
odpadna komunalna voda čisti v skupni mali komunalni čistilni
napravi.
Če je letna obremenitev stavb, za katere ni obvezna priključitev na javno kanalizacijo, manjša od 50 PE, se komunalna odpadna voda lahko zbira v nepretočni greznici in odvaža
na čiščenje na komunalno čistilno napravo.
Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je
nanjo možna tehnična izvedba priključitve vira onesnaženja,
ni dovoljeno graditi greznice oziroma male komunalne čistilne
naprave
Soglasje k gradnji nepretočne greznice ali male čistilne
naprave poda upravljavec.
49. člen
Prevzeta odpadna voda iz greznic in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav se mora obdelati na komunalni čistilni
napravi, ki je opremljena za ta namen.
50. člen
Praznjenje nepretočnih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav zagotavlja izvajalec javne službe sam ali drug izvajalec po pooblastilu in pod nadzorom izvajalca javne službe
po programu praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih
naprav.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti sprejem gošč iz
greznic in malih komunalnih čistilnih naprav pri upravljavcu
čistilne naprave, ki ima za ta namen proste zmogljivosti in o
tem obvesti uporabnike, katerim je dovoljena gradnja greznic
in malih komunalnih čistilnih naprav.
VIII. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
51. člen
Storitve javne službe so obvezne za uporabnike vsakega vira onesnaženja, na celotnem območju Občine Tišina, v
katerih nastajajo komunalne odpadne vode, zaradi bivanja ali
zaradi opravljanja dejavnosti.
52. člen
Uporabniki so dolžni predvsem:
– zgraditi kanalizacijo v viru nastajanja komunalnih odpadnih voda, z vsemi objekti in napravami v skladu s tehnično
dokumentacijo,
– se priključiti na javno kanalizacijo le s soglasjem upravljavca in izvesti kanalizacijski priključek v skladu s pogoji iz
soglasja in tehničnim pravilnikom,
– redno vzdrževati hišno kanalizacijo (notranjo kanalizacijo z vsemi objekti in napravami in kanalizacijski priključek s
priključnim jaškom) tako, da je omogočeno normalno odvajanje komunalne odpadne vode iz vira onesnaževanja,
– stalno izpolnjevati predpisane pogoje za izliv komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo po določilih Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05), tehničnega pravilnika oziroma v skladu z ostalimi veljavnimi predpisi,
– prijaviti izvajalcu javne službe vsako večjo spremembo
količine in kvalitete komunalne odpadne vode,
– v primeru okvar na interni kanalizaciji ali kanalizacijskem priključku ali v primeru izlivov škodljivih snovi izvesti
ukrepe za preprečevanje škode na javni kanalizaciji in čistilni
napravi in o tem obvestiti upravljavca,
– javljati upravljavcu vsako spremembo na objektih in
napravah kanalizacijskega priključka, interne kanalizacije pa,
če vpliva na delovanje javne kanalizacije,
– upravljavcu omogočiti dostop in pregled kanalizacijskega priključka in kontrolo sestave odpadne vode,
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– zagotoviti redno praznjenje greznice, do priključitve na
javno kanalizacijo,
– redno plačevati račune za storitve javne službe,
– poravnati stroške odprave škode zaradi nepravilnega
ravnanja,
– pisno obveščati upravljavca o lastninskih spremembah
priključka na javno kanalizacijo,
– po priključitvi na javno kanalizacijo opustiti obstoječo
greznico.
53. člen
Uporabnikom ni dovoljeno predvsem:
– v javno kanalizacijo (ločen sistem) odvajati:
1. komunalne odpadne vode v primerih, ko le-ta presega
mejne vrednosti za iztok v javno kanalizacijo po Pravilniku o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
(Uradni list RS, št. 105/02), po tehničnem pravilniku o javni
kanalizaciji oziroma po zahtevah Uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) in predpisov o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz objektov in naprav za posamezne
panoge ali dejavnosti oziroma z drugimi predpisi, ki urejajo to
področje,
2. padavinske vode, hladilne vode, vode iz površinskih
vodotokov in izvirov podtalnice (drenažno vodo),
3. trdih odpadkov, ki so s predpisi opredeljeni kot komunalni odpadki ali celo nevarni odpadki,
– priključiti kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo, brez soglasja izvajalca javne službe,
– posegati v objekte in naprave javne kanalizacije,
– prekiniti odvod komunalne odpadne vode drugemu
uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
IX. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA (IZVAJALCA JAVNE
SLUŽBE) IN DRUGIH
54. člen
Obveznosti upravljavca (izvajalca javne službe) so predvsem, da:
– skrbi za redno vzdrževanje in normalno obratovanje
objektov in naprav javne kanalizacije in čistilnih naprav, ki so
v njegovem upravljanju, in pravočasno ukrepa, kadar je to
potrebno,
– nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije
in gradnjo kanalizacijskih priključkov,
– izdaja soglasja v skladu s tem odlokom,
– pri uporabnikih redno kontrolira sestavo komunalne
odpadne vode,
– obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode ter o drugih pojavih, ki so povezani
z javno službo,
– vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije,
– vodi evidenco uporabnikov ter skrbi za obračun storitev
javne službe,
– pravočasno poroča pristojnemu občinskemu organu v
primeru višje sile,
– zagotavlja redno praznjenje nepretočnih greznic in prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav uporabnikom,
za vire onesnaženja, kjer v skladu s tem odlokom priključitev
na javno kanalizacijo ni obvezna,
– zagotavlja meritve na dotoku in iztoku iz komunalne
čistilne naprave v skladu s predpisi o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo
izvajanje,
– ravna skladno z določbami tega odloka ter z njimi seznanja uporabnike.
55. člen
Izvajalec javne službe je materialno odgovoren za škodo, ki nastane na napravah in objektih javne kanalizacije kot
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posledica nestrokovnega ter malomarnega upravljanja in vzdrževanja, ni pa odgovoren za škodo, ki nastane kot posledica
višje sile.
56. člen
Izvajalci del pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in
trgov ter podobno si morajo za ta dela v bližini javne kanalizacije pridobiti soglasje upravljavca ter mu povrniti vse s tam
delom nastale stroške vključno z upravičljivim nadzorom. Pri
opravljanju teh del mora izvajalec zagotoviti, da ostane javna
kanalizacija nepoškodovana. V primeru poškodb so jo dolžni
vzpostaviti v prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo,
ki je nastala zaradi poškodb ali prekinitve odvajanja komunalne odpadne vode.
Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega, električnega, toplovodnega, plinovodnega, telekomunikacijskega
omrežja ipd.) si morajo pri opravljanju del na svojih objektih
v bližini javne kanalizacije pridobiti soglasje upravljavca ter
mu povrniti vse s tam delom nastale stroške vključno z upravičljivim nadzorom. Pri opravljanju teh del morajo zagotoviti,
da ostane javna kanalizacija nepoškodovana. V primeru poškodb so jo dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in poravnati vso
morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškodb ali prekinitve
odvajanja komunalne odpadne vode.
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be, oprostitve in ostalo se podrobneje uredijo s pravilnikom o
obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije.
Pravilnik iz prejšnjega odstavka sprejme Občinski svet
Občine Tišina.
61. člen
Viri onesnaženja, za katere ni obvezna priključitev na
javno kanalizacijo in imajo za zbiranje komunalnih odpadnih
voda urejene nepretočne greznice in male komunalne čistilne naprave, dostopne s specialnimi vozili za praznjenje,
plačujejo stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode na podlagi določil pravilnika iz prejšnjega člena tega
odloka.
62. člen
Cena storitev javne službe je cena, na podlagi katere
izvajalec javne službe obračuna opravljene storitve uporabniku
storitev javne službe.
Ceno storitev javne službe sprejme Občinski svet Občine
Tišina, na podlagi predloga in stroškovnih kalkulacij izvajalca
javne službe, ki jih le-ta oblikuje v skladu z veljavnimi državnimi predpisi za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih
gospodarskih javnih služb varstva okolja ter pravilnikom o
obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije.

X. VIRI FINANCIRANJA IN OBRAČUN STORITEV
JAVNE SLUŽBE

XI. POROČANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM
JAVNE SLUŽBE

57. člen
Viri financiranja javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitve javne službe odvajanje
in čiščenje komunalnih odpadnih voda po javni kanalizaciji
in na čistilni napravi, odvoz in čiščenje komunalnih odpadnih
voda iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter druge
storitve),
– plačila (bodočih) uporabnikov za kanalizacijski priključek (posebni prispevek ali v okviru komunalnega prispevka),
– lastna sredstva občanov in pravnih oseb,
– sredstva občinskega proračuna,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– sredstva Evropske unije,
– različne dotacije in subvencije,
– takse in druge dajatve,
– sredstva iz drugih virov, namenjenih za izgradnjo in
delovanje objektov in naprav javne kanalizacije.

63. člen
Izvajalec javne službe je dolžan voditi evidence v skladu
z 20. členom Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02) ter
poročati v skladu s predpisi.

58. člen
Odvajanje in čiščenje odpadne vode so dolžni plačevati
vsi uporabniki, ki odvajajo odpadno vodo v javno kanalizacijo,
ne glede na vodni vir iz katerega se oskrbujejo (javna kanalizacija ali lastni vir).
59. člen
Količina komunalne odpadne vode, odvedene v javno
kanalizacijo posameznega vira onesnaženja, se ugotavlja na
osnovi porabljene pitne vode, odčitane iz vgrajenega vodomera na javnem vodovodnem omrežju in lastnem črpališču
uporabnika, v prostorninski enoti m3.
Količino komunalnih odpadnih voda ugotavlja izvajalec
javne službe oskrbe s pitno vodo.
V primeru, da uporabniki nimajo vgrajenih obračunskih
vodomerov, jih morajo namestiti pred priključitvijo na javno
kanalizacijo.
Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitavanja
vodomerov za ugotavljanje količine odpadne vode se smiselno
uporabljajo določbe odloka o oskrbi s pitno vodo.
60. člen
Ostala določila v zvezi z merjenjem odvedene odpadne
vode, oblikovanjem cene, obračunavanjem storitev javne služ-

64. člen
Izvajalec javne službe mora vsaj enkrat letno predložiti
občinskemu svetu letno poročilo o izvajanju javne službe,
finančno ovrednoten plan rednega in investicijskega vzdrževanja objektov ter naprav odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode ter, v primeru spremembe cene, elemente za
oblikovanje cen storitev.
65. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska uprava in pristojne inšpekcijske službe.
XII. GLOBE ZA PREKRŠKE
66. člen
Z globo do 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba kot izvajalec javne službe, če:
– ravna v nasprotju s 5. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 10. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju od 11. do 13. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s 16. in 17. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 25. in 26. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju od 36. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju od 38. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s 40. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju od 44. do 47. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s 50. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 54. in 55. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju od 59. do 62. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s 63. in 64. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 69. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 70. členom tega odloka
– ravna v nasprotju z 72. in 73. členom tega odloka
Z globo do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe iz prvega odstavka tega
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člena, če ravna v nasprotju z določili členov, ki so navedeni v
80. členu tega odloga.
67. člen
Z globo do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekrške
uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z 9. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 14. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 15. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 17. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju od 18. do 21. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju od 22. do 27. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju od 28. do 36. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z 39. in 41. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 42. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 43. in 44. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 45. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju od 48. do 49. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju od 51. do 53. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z 58. in 59. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 68. in 69. členom tega odloka,
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
68. člen
V naseljih, kjer je v skladu z 19. členom priključitev na
kanalizacijo obvezna, je do roka, določenega v tem členu,
dovoljeno odvajati komunalno odpadno vodo neposredno v
vode ali s ponikanjem v tla, če se ta očisti v pretočni greznici
in letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne
vode ni večja od 10 PE.
Na območjih zunaj naselij, kjer v skladu z 20. členom
priključitev na kanalizacijo ni obvezna, je do izgradnje male
komunalne čistilne naprave dovoljeno odvajati odpadno vodo
neposredno v vode ali s ponikanjem v tla, če se ta očisti v
pretočni greznici in letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode ni večja od 10 PE. Rok za izgradnjo malih
komunalnih čistilnih naprav je določen v pravilniku o ovajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode.
69. člen
Določila 23., 25. in 29. člena tega odloka ne veljajo za
kanalizacijske priključke, ki so jih uporabniki zgradili pred uveljavitvijo tega odloka (zaradi ureditve okolice ipd.).
V tem primeru mora uporabnik kanalizacijski priključek
prijaviti upravljavcu. K prijavi mora priložiti situacijski načrt
izvedbe kanalizacijskega priključka in potrdilo o poravnanih
finančnih obveznostih za kanalizacijo. Po prijavi upravljavec
opravi pregled izvedenega priključka. Če je izveden v skladu
s tehničnimi smernicami in pogoji za priključitev, uporabniku
izda soglasje k priključitvi na javno kanalizacijo in z njim sklene
pogodbo iz 27. člena tega odloka. Če izvedba ni v skladu s
tehničnimi smernicami in pogoji priključitve, naloži uporabniku
izvedbo kanalizacijskega priključka v skladu z njimi, v nasprotnem primeru priključitev na javno kanalizacijo ni možna. Za
vse nadaljnje postopke veljajo določila odloka.
70. člen
Za uporabnike, ki se priključijo na javno kanalizacijo v
času poskusnega obratovanja čistilne naprave, veljajo določila
pogodbe, iz 27. člena tega odloka, ki se nanašajo na obračunavanje in plačevanje kanalščine in čiščenja, za obdobje
rednega obratovanja čistilne naprave, in ne veljajo za čas
poskusnega obratovanja.
71. člen
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji iz 11. člena tega
odloka in Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne
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kanalizacije iz 60. člena tega odloka sprejme občinski svet
pred začetkom rednega obratovanja javne kanalizacije oziroma najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
72. člen
Izvajalec javne službe pripravi načrt ravnanja z blatom v
roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
73. člen
Izvajalec javne službe pripravi letni program odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode, v skladu z 19. členom Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02), do 31. 12. za
naslednje leto.
74. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda (Uradni list
RS, št. 31/98).
75. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-37/06
Tišina, dne 25. septembra 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

ŽETALE
4460.

Sklep o imenovanju nadomestnega člana
volilne komisije Občine Žetale

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (uradno
prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 22/06) in 16. člena
Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03
in 24/04) je Svet Občine Žetale na 26. redni seji dne 3. 10.
2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju nadomestnega člana volilne
komisije Občine Žetale
1. člen
Za nadomestnega člana občinske volilne komisije se
imenuje:
– Jožica Prevolšek, Čermožiše 61, 2287 Žetale.
2. člen
Imenovanje traja do konca mandata sedaj imenovani
komisiji.
3. člen
Sedež volilne komisije je v Žetalah št. 4, 2287 Žetale.
4. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-01-0026/2006
Žetale, dne 3. oktobra 2006
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.
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VSEBINA
RŽAVNI ZBOR

4431. Zakon o spremembi Zakona o volilni kampanji
(ZVolK-B)

10489

4432. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o

izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2006 in 2007 (ZIPRS0607-A)
10489

VLADA

4433. Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe

svetovanja potrošnikom
10490
4434. Uredba o koncesiji za obstoječe žičnice
10493
4435. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Kekec v
Kranjski Gori
10498
4436. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta o uvedbi sistema

4437.
4438.
4439.
4440.

statističnega spremljanja trgovine s tuni, mečaricami in veleokimi tuni znotraj Skupnosti
Uredba o spremembah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o
pogojih gradnje objektov na teh območjih
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško
Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo
lastno reproduciranje
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja

nalni ravni

10499
10501
10517
10518

10521

nikacijah policije in o dostopu do policijskih zbirk
podatkov
10522
4443. Navodilo za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske dajatve
10524
4444. Odločba o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije za opravljanje kemijskih analiz za potrebe
inšpekcijskega nadzora nad prometom mineralnih
gnojil
10526

BANKA SLOVENIJE

10526

SODNI SVET

4446. Akt o spremembi Akta o določitvi števila sodniških

mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
10526
4447. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur na prosto mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Kranju
10527

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4448. Sklep o imenovanju volilne komisije II. volilne eno-

nja pogojev za pridobitev kvalificiranega deleža v
borzi in postopku, pogojih, dokumentaciji in načinu
obveščanja v zvezi z izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borzi
10528
4450. Sklep o podrobnejši vsebini in načinu objave povzetka revidiranega letnega poročila borznoposredniške družbe ter o podrobnejši vsebini, načinu in
postopkih objave povzetka revidiranega letnega
poročila borznoposredniške družbe države članice
in tuje borznoposredniške družbe
10530
4451. Sklep o natančnejši vsebini registra dobro poučenih investitorjev, o postopku vpisa in izbrisa ter o
načinu dostopa do podatkov v registru
10531

OBČINE

4442. Pravilnik o hrambi podatkov o elektronskih komu-

4445. Sklep o poročanju o medbančnih depozitih

4449. Sklep o podrobnejših merilih za oceno izpolnjeva-

10499

MINISTRSTVA

4441. Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regio-

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

te za volitve poslancev v Državni zbor Republike
Slovenije
10527

BREŽICE
4452. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje

Občine Brežice (UPB PUP-1) (uradno prečiščeno
besedilo)
10540

CANKOVA
4453. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Cankova
10545
4454. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Cankova za leto 2006
10545

KUNGOTA
4455. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kungota

10547

LJUBLJANA
4456. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

10547

SEŽANA
4457. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne

gospodarske javne službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina
tarifnim odjemalcem
10548
4458. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne
službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
10551

TIŠINA
4459. Odlok o načinu in pogojih izvajanja občinske go-

spodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju
Občine Tišina
10555

ŽETALE
4460. Sklep o imenovanju nadomestnega člana volilne
komisije Občine Žetale

10562

Stran

10564 /

Št.

103 / 6. 10. 2006

Uradni list Republike Slovenije

Priporočamo

Zakon o gospodarskih
družbah (ZGD-1),
Z UVODNIMI POJASNILI prof. dr. Boruta Bratine,
mag. Dušana Jovanoviča in Jožice Vindiš
ter STVARNIM KAZALOM
Vključevanje evropskega pravnega reda v slovensko korporacijsko pravo je bil eden pomembnih ciljev pri oblikovanju novega
slovenskega Zakona o gospodarskih družbah.
Strokovnjaki mariborske univerze v uvodnih pojasnilih razlagajo potek oblikovanja teh določb. Ker pa je zakonsko besedilo,
v primerjavi s prej veljavno ureditvijo, bistveno drugačno, namenjajo veliko pozornosti tudi novim poglavjem v zakonu in vsem
drugim novim določbam.
Ker bodo morali vsi gospodarski subjekti do prehoda na evro denarni sistem preračunati tako zneske osnovnih vložkov ter
osnovnega kapitala, ki ga zdaj izkazujejo v tolarjih, je za uporabnike vsekakor zanimiv tudi tisti del uvodnih pojasnil, ki nazorno
prikazuje metodo preračunavanja in zaokroževanja posameznih zneskov na 1 evro.
Mlada raziskovalka mariborske pravne fakultete Jožica Vindiš je sestavila obsežno stvarno kazalo, ki tako dobrim poznavalcem
ZGD kot vsem drugim, ki želijo le zvedeti vsebino posameznih določb, omogoča hiter vstop v skrivnosti vsebine ZGD.

6900 SIT (28,80 EUR)
7400 SIT (30,88 EUR)

– 261618
– 261619

Z ALOŽBA

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom
– 261618 broširana izdaja

6900 SIT (28,80 EUR)

Štev. izvodov

– 261619 trda izdaja

7400 SIT (30,88 EUR)

Štev. izvodov
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