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MINISTRSTVA

2876.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o prevozu, pokopu, izkopu
in prekopu posmrtnih ostankov

Na podlagi 42. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni
list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister
za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih
ostankov
1. člen
V Pravilniku o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Uradni list RS, št. 70/97) se besedilo 1. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa način in pogoje prevoza, pokopa, izkopa in prekopa posmrtnih ostankov oseb, umrlih za nalezljivo
boleznijo in mednarodni prevoz posmrtnih ostankov oseb, iz
Republike Slovenije v druge države ali iz drugih držav v Republiko Slovenijo, v skladu z Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o
prevozu trupel (Uradni list RS – MP, št. 18/98).«.
2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku beseda »tujino« nadomesti z besedama »namembno državo«, beseda »tujine« pa z
besedama »namembne države«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »v potniški kabini,
na zahtevo zdravstvenega inšpektorja«, besedilo »s čistilno
napravo« pa se nadomesti z besedama »z napravo«.

3. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedi »tuje države« nadomestita z besedama »namembne države«.
V drugem odstavku se besedi »v tujino« nadomestita z
besedama »namembno državo«, besedi »Sveta Evrope« pa z
besedama »Evropske unije«.
V tretjem odstavku se tretja alinea spremeni tako, da se
glasi:
»– krsta vsebuje samo posmrtne ostanke osebe, navedene v listini o prijavi smrti, vlogi za izdajo posmrtnega lista
in v posmrtnem potnem listu, in osebne predmete, ki naj bi se
pokopali ali kremirali skupaj s posmrtnimi ostanki.«.
4. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Posmrtni potni list ni potreben za mednarodni prevoz
žare s posmrtnimi ostanki osebe.«.
5. člen
9. člen se črta.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-82/2011/11
Ljubljana, dne 20. julija 2011
EVA 2011-2711-0032
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2877.

Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Hoče - Slivnica

2878.

Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Ruše

Na podlagi tretjega odstavka 87.a člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) Javna agencija Republike
Slovenije za energijo izdaja

Na podlagi tretjega odstavka 87.a člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) Javna agencija Republike
Slovenije za energijo izdaja

AKT
o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Hoče - Slivnica

AKT
o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Ruše

1. člen
Z uveljavitvijo tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Hoče - Slivnica (Uradni list RS, št. 42/08).

1. člen
Z uveljavitvijo tega akta preneha veljati Akt o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ruše (Uradni list RS, št. 42/08).

2. člen
Ta akt začne veljati 1. avgusta 2011.

2. člen
Ta akt začne veljati 1. avgusta 2011.

Št. 22-2/2011-11/ZP-22
Maribor, dne 28. julija 2011
EVA 2011-2111-0067

Št. 22-2/2011-13/ZP-22
Maribor, dne 28. julija 2011
EVA 2011-2111-0068

Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

2879.

Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Šentilj

Na podlagi tretjega odstavka 87.a člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) Javna agencija Republike
Slovenije za energijo izdaja

AKT
o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Šentilj
1. člen
Z uveljavitvijo tega akta preneha veljati Akt o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Šentilj (Uradni list RS, št. 42/08).
2. člen
Ta akt začne veljati 1. avgusta 2011.
Št. 22-2/2011-15/ZP-22
Maribor, dne 28. julija 2011
EVA 2011-2111-0069
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.
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OBČINE

KRŠKO
2880.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
prostorsko ureditev skupnega pomena:
območje Termoelektrarne Brestanica

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju –
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in
80/10 – ZUPUDPP), v zvezi z 42. členom Zakona o umeščanju
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor – ZUPUDPP
(Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.), 33. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10)
in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 –
prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10), je župan Občine
Krško, dne 22. 7. 2011 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za prostorsko ureditev
skupnega pomena: območje Termoelektrarne
Brestanica
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Zaradi dotrajanosti obstoječih plinskih blokov Termoelektrarne Brestanica PB 1 – 3, z močjo 3 x 23 MW, je treba za
zagotovitev zanesljivega in varnega obratovanja nadomestiti
obstoječe agregate z novimi. Uporabnost obstoječih PB 1 – 3
je pogojena tudi z višjimi okoljskimi standardi, dostopnostjo
rezervnih delov ter s tem povezano startno zanesljivostjo in
obratovalno razpoložljivostjo agregatov.
Načrtovana ureditev je skladna z usmeritvami temeljnih
strateških aktov: z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja
Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07-ZPNačrt), Ured-

bo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04
in 33/07 – ZPNačrt), Resolucijo o Nacionalnem energetskem
programu (Uradni list RS, št. 57/04) in z Energetskim dovoljenjem, št. 360-141/2010/2, z dne 28. 2. 2011.
Umestitev nadomestnih plinskih blokov je predvidena
na območju, ki je v skladu s kartografskim delom Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško
za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine
Krško (Uradni list RS, št. 79/04), opredeljeno kot območje
energetske infrastrukture.
Na območju kompleksa Termoelektrarne Brestanica je
v veljavi Odlok o ureditvenem načrtu območja Termoelektrarne Brestanica (Uradni list RS, št. 11/97, 52/97 – popr. in
99/02), ki ne omogoča izvedbe načrtovane investicije, zato je
potrebna izdelava spremembe veljavnega prostorskega akta
oziroma Občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Umeščanje nadomestnih plinskih blokov se uvršča med
ureditve državnega pomena na področju energetske infrastrukture za oskrbo z električno energijo, oziroma med elektrarne z nazivno električno močjo 10 MW in več. Glede na
to, da gre za ureditev, ki je hkrati tudi lokalnega pomena in
bo pozitivno vplivala na lokalni razvoj, se v skladu z Dogovorom o pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta in strokovnih podlag za
umestitev prostorske ureditve skupnega pomena za projekt
»Zamenjava plinskih blokov 1–3 (3x23 MW) v TE Brestanica«, št. 3505-7/2010 O 500, z dne 14. 7. 2011, sklenjenega
med Ministrstvom za okolje in prostor in Občino Krško, v prostor umešča po postopku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta, kot ureditev skupnega pomena.
Z izvedbo načrtovane investicije se bodo, glede na obstoječe stanje, dodatno znižale emisije snovi v zrak, emisije hrupa, povečala se bo varnost obratovanja in dodatno zmanjšali
izpusti nevarnih snovi v zrak, manjše bodo količine odpadnih
voda in ostalih odpadkov. Proizvodnja električne energije bo še
varnejša, zanesljivejša, bolj konkurenčna ter okolju prijazna.
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Programska izhodišča
Namembnost in vrste posegov v prostor se na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta določijo v
skladu z namensko rabo prostora, opredeljeno v veljavnem
planskem aktu Občine Krško.
V sklopu zamenjave plinskih blokov 1–3 in ostalega
kompleksa TE Brestanica se načrtujejo:
– odstranitve, rekonstrukcije, spremembe namembnosti
in vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah,
– gradnje novih objektov in naprav, ki so potrebni za
obratovanje plinskih blokov ter ostalih objektov in naprav v
kompleksu TE Brestanica, vključno z izgradnjo novega plinovoda in kompresorske postaje ter umestitvijo rezervoarja
za demineralizirano vodo,
– zunanja ureditev kompleksa z izgradnjo dostopne
ceste do novih turbinskih zgradb in krajinska ureditev z
zazelenitvijo.
Predvidena je umestitev skupno štirih nadomestnih
plinskih blokov, ki jih je možno graditi fazno glede na funkcionalno zaključene tehnološke procese. Največja skupna
električna moč nadomestnih plinskih blokov je 212 MW.
Kot pogonsko gorivo se bosta uporabljala zemeljski plin in
tekoče gorivo, priključeni bodo v RTP Brestanica 110/20 kV,
usposobljeni bodo za zagon brez zunanjega vira napetosti
(black start) in otočno obratovanje.
Poleg umestitve nadomestnih plinskih blokov, se z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom načrtuje tudi ureditev kolesarske povezave, umestitev poslovno stanovanjskega objekta in ostale ureditve, v skladu z določeno namensko
rabo prostora.
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta
Zaradi celovite obravnave območja termoelektrarne in ker
se nadomestitev plinskih blokov 1–3 v infrastrukturnem smislu
navezuje na obstoječe objekte, se Občinski podrobni prostorski
načrt izdela za celotno območje Termoelektrarne Brestanica in
zajema naslednja območja namenske rabe prostora, določene
v veljavnem planskem aktu Občine Krško:
– energetska infrastruktura (Ie)
– območje centralnih dejavnosti (C),
– območje proizvodnih dejavnosti (P),
– mestno zelenje (Z),
– prometna infrastruktura.
Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta je velikosti 11,5 ha in se nahaja vzhodno od regionalne
ceste R2-1333, odsek Podsreda – Brestanica. Severno od
območja je stanovanjsko naselje Dorc in območje nekdanje
tovarne Sigmat, na vzhodu območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta meji na kmetijske površine. Južno
oziroma jugozahodno je območje zelenih površin ter športno
rekreacijsko območje Pohle, jugovzhodno se nahaja stanovanjsko območje Gorica.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdelajo ob upoštevanju:
– izhodišč iz temeljnih strateških aktov,
– veljavnega planskega akta občine Krško (Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško
za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine
Krško, Uradni list RS, št. 79/04),
– pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora ter
njihovih strokovnih gradiv,
– prikaza stanja prostora,
– idejnega projekta za zamenjavo plinskih turbin PT
3x23 MW (izdelal IBE, d.d., št. projekta: TTEBPT-B030/110,
februar 2011),

Uradni list Republike Slovenije
– izdelanih študij oziroma strokovnih podlag:
– Analiza ustreznosti zagotavljanja terciarne regulacije s plinskimi turbinami oziroma črpalnimi hidroelektrarnami
v elektroenergetski sistem RS (izdelala: Univerza v Mariboru, Fakulteta za Energetiko Krško, julij 2010),
– Analiza potreb nujne lastne rabe NE Krško (izdelala: Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Krško,
avgust 2010),
– Vključitev novih plinskih elektrarn v elektroenergetsko omrežje (izdelala: Univerza v Mariboru, Fakulteta
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor, junij
2010),
– Novelacija in dopolnitev idejnih zasnov: Nadgradnja
koničnih in rezervnih virov v TE Brestanica (izdelal: ELEK,
d.o.o. Ljubljana, marec 2010),
– Analiza potreb Republike Slovenije po terciarni regulaciji do leta 2030 (izdelal: ELEK, d.o.o. Ljubljana, marec
2010),
– Študija umeščanja novih plinskih enot v prostor
(izdelal: Savaprojekt, d.d., maj 2010),
– Geološka analiza lokacij za gradnjo novih plinskih blokov TE Brestanica (izdelal: Geostern, d.o.o., februar
2010),
– Preliminarno poročilo o vplivih na okolje za zamenjavo plinskih turbin 3x23 MW v TE Brestanica (izdelal:
ERANTHIS, Maja D. Malavašič s.p. Krško, marec 2010).
– Preostala življenjska doba PB 1 – 3 v TEB – ocena
preostale življenjske dobe in potrebni ukrepi za njeno podaljšanje (izdelala: Termoelektrarna Brestanica, d.o.o. februar
2011),
– Analiza kratkostičnih razmer in obratovalnih stanj
glede na vključitev novih plinskih blokov v TE Brestanica
(izdelal: Elektroinštitut Milan Vidmar, september 2010),
– Obrazložitev pobude za pričetek postopka izdelave
prostorskega akta za umestitev PB v območje TEB (izdelal:
Savaprojekt, d.d., Krško, september 2010),
– Določitev optimalne lokacije s stališča hrupa za
postavitev novih plinskih turbin za nadgradnjo koničnih in
rezervnih virov električne energije v TE Brestanica (izdelovalec: Elektroinštitut Milan Vidmar, št. proj. 2029, marec
2010),
– Analiza cen električne energije za sistemske storitve za potrebe terciarne regulacije (izdelal: IREET, d.o.o.
Ljubljana, januar 2011),
– Strokovne podlage in študija ureditev kolesarske
povezave v občini Krško in samem mestu Krško (izdelal:
Savaprojekt Krško, d.d., december 2008).
Za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdela certificiran geodetski načrt obstoječega stanja,
z vrisom vseh obstoječih zemeljskih in zračnih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških parcel.
Strokovne rešitve morajo upoštevati tudi ostale dodatne
študije in strokovne podlage, v kolikor se med pripravo prostorskega akta ugotovi, da jih je treba izdelati.
4. Roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so
naslednji:
Faza

Rok

Objava sklepa o začetku priprave
OPPN za ureditev skupnega pomena

Junij 2011 oziroma
15 dni po soglasju
ministra, pristojnega
za prostor

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Faza

Rok

Izdelava osnutka OPPN in dodatne
predstavitve javnosti

60 dni po objavi
sklepa o začetku
priprave OPPN v
Uradnem listu RS

Posredovanje osnutka nosilcem
urejanja prostora

2 dni

Pridobivanje smernic nosilcev urejanja 30 dni-zakonski rok
prostora in odločbe o potrebnosti
izvedbe celovite presoje vplivov na
okolje
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN 60 dni od prejema
ter okoljskega poročila
zadnje smernice
Ugotovitev kakovosti okoljskega
poročila (mnenje o ustreznosti
okoljskega poročila)

30 dni

Organizacija in objava javnega
naznanila o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka OPPN in
okoljskega poročila

15 dni

Javna razgrnitev in javna obravnava
dopolnjenega osnutka OPPN in
okoljskega poročila

30 dni

Priprava stališča do pripomb in
predlogov, podanih v času javne
razgrnitve in na javni obravnavi

20 dni

Sprejetje stališča do pripomb

15 dni

Izdelava predloga OPPN na podlagi
potrjenega stališča do pripomb

15 dni

Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja
prostora, in odločbe MOP o
sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN
na okolje

30 dni-zakonski rok

Izdelava usklajenega predloga in
potrditev OPPN s strani Ministrstva,
pristojnega za prostor

30 dni od prejema
zadnjega mnenja in
potrditve OPPN s
strani MOP, CPVO

Obravnava in sprejem OPPN na
občinskem svetu

15 dni

Objava odloka v Uradnem listu RS

15 dni

5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN za ureditev skupnega pomena so:
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (področje energetike),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za upravljanje
z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (področje upravljanja
z vodami),
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (področje varstva kulturne
dediščine),
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– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto (področje
cest),
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
Langusova 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana (področje zdravstvenega varstva),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (področje zaščite
in reševanja),
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana (področje obrambe),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, p.p. 1503, 1001 Ljubljana,
– Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade
11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana (področje energetike),
– ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1001 Ljubljana
(področje energetike),
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. Julija 32, 8270
Krško (področje energetike),
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
(področje prometa),
– Kostak, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (področje vode, kanalizacije, odpadkov in omrežja zvez),
– Adriaplin, d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000
Ljubljana,
– Krajevna skupnost Brestanica.
V postopku priprave OPPN v zvezi z izvedbo celovite
presoje vplivov na okolje sodeluje:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
V zvezi s predložitvijo podatkov o telekomunikacijskem
omrežju v postopku sodeluje:
– Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto (področje telekomunikacij).
V kolikor se pri pripravi OPPN ugotovi, da je treba
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora oziroma nosilce
javnih pooblastil, se njihove smernice oziroma podatki pridobijo v postopku.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
V skladu z Dogovorom o pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta in
strokovnih podlag za umestitev prostorske ureditve skupnega
pomena za projekt »Zamenjava plinskih blokov 1–3 (3x23 MW)
v TE Brestanica« št. 3505-7/2010 O 500, z dne 12. 5. 2011,
sklenjenega med TE Brestanica in Občino Krško, finančna
sredstva za pripravo OPPN (vključno z geodetskim načrtom,
okoljskim poročilom in ostalimi obveznimi strokovnimi podlagami) zagotavlja investitor: Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica.
7. Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2010 O500
Krško, dne 22. julija 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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MIREN - KOSTANJEVICA
2881.

2882.

Zaključni račun proračuna Občine Miren Kostanjevica za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO,
109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Miren ‑ Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren
‑ Kostanjevica na 8. redni seji dne 12. 7. 2011 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Miren - Kostanjevica
za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren ‑ Kostanjevica za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine za leto 2010 izkazuje:
v€
A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski presežek (primanjkljaj)
(I.‑II)
B)
Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
VI. Prejeta minus dana posojila
in sprememba kapit. delež. (IV‑V)
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačila dolga
X.
Neto zadolževanje (VIII.‑IX.)
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (III.+VI.+X.)
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2010

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC‑B,
111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 126/07 in 108/09) je
Občinski svet Občine Miren ‑ Kostanjevica na 8. redni seji dne
12. 7. 2011 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Ukine se status javnega dobra pri nepremičnini, s parc.
št. 1711/2, dvorišče, v izmeri 50 m2, k.o. Sela na Krasu, na njej
pa pridobi lastninsko pravico Občina Miren ‑ Kostanjevica.
II.
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0045/2009-9
Miren, dne 12. julija 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

5.248.463,93
5.192.491,03
55.972,90

0,00
0,00
0,00
55.972,90
0,00
68.869,56
–68.869,56
–12.896,06
187.195,80.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Miren ‑ Kostanjevica
za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Miren ‑ Kostanjevica za leto 2010. Sestavni del zaključnega
računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi
realizaciji v tem letu.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Miren ‑ Kostanjevica za
leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2011-1
Miren, dne 12. julija 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

MURSKA SOBOTA
2883.

Odlok o merilih in postopku za določitev
nevzdrževanih objektov v Mestni občini
Murska Sobota

Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC‑B, 93/05 –
ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US,
108/09, 61/10 – ZRud‑1 in 62/10 – popr.) in 17. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB
in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji
dne 7. julija 2011 sprejel

ODLOK
o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih
objektov v Mestni občini Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa merila in postopek za določitev objektov,
ki ne predstavljajo nevarne gradnje po predpisih o graditvi
objektov, vendar imajo zaradi opustitve redne in pravilne uporabe ter vzdrževanja takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih zelo
slabo vplivajo na zunanjo podobo naselja in krajine v Mestni
občini Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: nevzdrževani
objekti) in je zato na njih potrebno v skladu s prostorskim aktom
izvesti vzdrževalna dela po predpisih o graditvi objektov.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo
naslednji pomen:
– vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja
objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega
pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in
vzdrževalna dela v javno korist;
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– redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in del na zunanjosti objekta s katerimi se ne spreminja
zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega
v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta;
– investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki
sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo
objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti,
namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo
druge njihove izboljšave;
– vzdrževalna dela v javno korist pomenijo izvedbo takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem
zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega
zakona določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja
določene vrste gospodarske javne službe lahko spremeni tudi
zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost;
– nevarna gradnja pomeni, da gradnja, ki se izvaja ali že
zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi,
promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni
določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov
ter drugi predpisi.
II. MERILA ZA DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV
IN VZDRŽEVALNIH DEL NA NJIH
3. člen
(merila za določitev nevzdrževanih objektov)
(1) Merila za določitev nevzdrževanih objektov so merila
za ugotovitev pomanjkljivosti, ki so na zunanjosti objekta in
merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo podobo
naselja in krajine.
(2) Merila za ugotovitev pomanjkljivosti na zunanjosti
objekta so zlasti:
– močno odpadanje zaključnih plasti fasade,
– poškodovana streha ali napušč,
– poškodbe na fasadi, njena močna onesnaženost in
spremembe njene barve ter teksture, zamakanje fasade zaradi
poškodb strehe ali napušča,
– poškodbe žlebov in neustrezno odvajanje padavinske
vode,
– poškodbe strešne kritine,
– poškodbe stavbnega pohištva (vrat, oken in drugega
stavbnega pohištva).
(3) Merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo
podobo naselja in krajine so zlasti:
a) pomen objekta glede na njegovo lego oziroma območje:
– lega ob glavnih prometnih vpadnicah,
– lega ob glavnih mestnih ulicah, mestnih trgih, parkih in
ob/na drugih urbanistično izpostavljenih lokacijah,
– lega v neposredni bližini kulturnega spomenika ali kulturne dediščine,
– lega v območju, ki ima status naselbinskega spomenika,
– lega v območju turističnih znamenitosti,
– lega ob objektih, namenjenih izvajanju javnih služb,
kot so področje uprave, zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter
znanosti in raziskovanja,
– lega v območju, kjer sicer prevladuje visoka stopnja
vzdrževanosti objektov in urejenosti njihove okolice ter strnjenih
urbanih središčih,
– lega v območju izjemne krajine oziroma zavarovanih
naravnih vrednot.
b) Pomen objekta z vidika njegovega namena:
– objekt, v katerem se izvajajo javne službe na področju
uprave, zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter znanosti in raziskovanja,
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– objekt javnega pomena, v katerem dela oziroma se v
njem zadržuje ali ga obiskuje večje število ljudi,
– drugi objekti, v lasti fizičnih oseb ali lasti pravnih oseb.
c) Pomen objekta z vidika kulturno‑spomeniške vrednosti:
– objekt, ki ima status kulturnega spomenika oziroma
kulturne dediščine.
(4) Za določitev objekta kot nevzdrževanega mora biti
izpolnjeno vsaj eno merilo iz drugega in vsaj eno merilo iz
tretjega odstavka tega člena.
4. člen
(določitev vzdrževalnih del)
(1) Za vsako ugotovljeno pomanjkljivost objekta se določi
tista vzdrževalna dela, ki bodo to pomanjkljivost odpravila v največji možni meri, in sicer z vidika celovitosti sanacije, ustreznega zmanjšanja možnosti ponovnega nastanka pomanjkljivosti
in stroškovne ugodnosti. Pri tem je potrebno izhajati iz določb,
ki jih glede izgleda objekta določa prostorski akt ter iz stanja in
izgleda okoliških objektov in območja.
(2) Pri določanju nevzdrževanih objektov in določitvi nabora vzdrževalnih del se poleg meril, določenih v tem odloku,
upošteva tudi načelo sorazmernosti med težo predvidenega
posega in javno koristjo, ki se s predvidenimi deli zasleduje.
Pri tehtanju sorazmernosti se mora upoštevati vse pozitivne in
negativne strani predvidenih posegov in z njim povezane javne
koristi na eni strani ter pravice in interese lastnika objekta na
drugi strani.
(3) Lastniku objekta se lahko naložijo samo tista vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se izboljša izgled tistih delov
objekta, ki so vidni z javnih površin.
(4) Redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna
dela in vzdrževalna dela v javno korist se lahko začnejo brez
gradbenega dovoljenja.
III. DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV
IN VZDRŽEVALNIH DEL
5. člen
(komisija za določitev nevzdrževanih objektov
in vzdrževalnih del)
(1) Mestni svet imenuje komisijo za določitev nevzdrževanih objektov in okvirno določitev potrebnih vzdrževalnih del
(v nadaljnjem besedilu: komisija) za obdobje štirih let, v kateri
morajo sodelovati najmanj naslednji predstavniki:
– strokovnjak s področja prostorskega načrtovanja oziroma s področja arhitekture s pooblastilom prostorskega načrtovalca oziroma pooblastilom s področja arhitekture,
– strokovnjak s področja gradbeništva, ki je obenem sodni
cenilec s področja investicij in finančne presoje na področju
gradbeništva,
– predstavnik s področja umetnostne zgodovine oziroma
drugih zgodovinskih ved;
– predstavnik mestne uprave,
– predstavnik zainteresirane javnosti.
(2) Komisija na podlagi ogleda na terenu, določi objekte
na katerih so potrebna vzdrževalna dela in katera vzdrževalna
dela so potrebna na njih. Če komisija ugotovi, da na objektu
obstajajo takšne pomanjkljivosti, ki jih ne bo možno odpraviti
samo z vzdrževalnimi deli, temveč bi bila za to potrebna rekonstrukcija objekta ali celo njegova odstranitev, to posebej
izpostavi. Komisija pripravi predlog o izboru objektov in opisom
potrebnih vzdrževalnih del in ga predloži županu v potrditev.
6. člen
(elaborat za določitev nevzdrževanih objektov
in vzdrževalnih del)
(1) Na podlagi določb 3. in 4. člena tega odloka ter predloga
komisije se izdela elaborat, v katerem se določijo območja in
objekti za izvedbo vzdrževalnih del ter vzdrževalna dela na njih.
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(2) Elaborat iz prejšnjega odstavka izdela fizična ali pravna oseba, ki v skladu s predpisi o graditvi objektov opravlja
dejavnost projektiranja.
(3) V elaboratu mora biti za vsak objekt posebej obrazložena in utemeljena določitev objekta za nevzdrževanega ter
predlagan nabor vzdrževalnih del. Če se ugotovi, da na objektu
obstajajo takšne pomanjkljivosti, ki jih ne bo možno odpraviti
samo z vzdrževalnimi deli, temveč bi bila za to potrebna rekonstrukcija objekta ali celo njegova odstranitev, mora biti to v
elaboratu posebej izpostavljeno. Kolikor je objekt zavarovan v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, mora
biti elaborat izdelan v sodelovanju z organom pristojnim za
varstvo kulturne dediščine.
(4) Elaborat mora vsebovati tudi:
– objekt oziroma območje, na katerem stoji nevzdrževan
objekt, z navedbo naslova, parcelne številke oziroma parcelnih
številk in katastrske občine, na kateri stoji objekt,
– opredelitev glede prostorskega akta,
– navedbo o sodelovanju z organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine, če je nevzdrževani objekt zavarovan
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, ter
pridobitev ustreznih pogojev in soglasij,
– grafični prikaz stanja objekta (kot je fotografija ipd.),
– nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se
odpravi pomanjkljivosti nevzdrževanih objektov,
– določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del.
7. člen
(pisno obvestilo lastniku nevzdrževanega objekta)
Lastnika nevzdrževanega objekta se lahko kadarkoli, obvezno pa pred pripravo predloga odloka pisno obvesti in se ga
povabi k sodelovanju glede izvedbe nujno potrebnih vzdrževalnih del. Obvestilo lastniku mora vsebovati tudi opozorilo, da če
sam ne bo opravil vzdrževalnih del, se bo na podlagi sprejetega
odloka za nevzdrževani objekt odredilo prisilno vzdrževanje po
predpisih o graditvi objektov.
8. člen
(priprava odloka)
Na podlagi meril določenih v tem odloku, se pripravi odlok
o izvedbi vzdrževalnih del na objektih v Mestni občini Murska
Sobota.
9. člen
(vsebina odloka o izvedbi vzdrževalnih del na objektih)
Odlok o izvedbi vzdrževalnih del vsebuje:
– elaborat kot njegov sestavni del,
– navedbo objektov pri katerih bi bila potrebna vzdrževalna dela,
– navedbo objektov, pri katerih bi bila potrebna rekonstrukcija ali odstranitev,
– določbe o izdaji odločb,
– določbe o načinu izvedbe vzdrževalnih del.
IV. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 351-0009/2010-3
Murska Sobota, dne 7. julija 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
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2884.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu opravljanja gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo na območju
Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP in 38/10 – ZUKN), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni
list RS, št. 35/06, 33/07 – ZPNačrt, 41/08 in 28/11), 17. člena
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07
in 49/10) ter Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni
občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95, 85/99 in 93/07)
je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 7. 7.
2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo na območju Mestne občine
Murska Sobota
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 93/07) se besedilo 6. člena spremeni tako,
da glasi:
»Izvajalec iz prejšnjega člena tega odloka izvaja javno
službo v Mestni občini Murska Sobota na naslednjih oskrbovalnih območjih:
Št. območja
13068
13069
13070
13072
13073
13074
13077
13080
13082
13083
13086
13097

Naselje
Satahovci
Pušča
Polana
Krog
Veščica, Černelavci, Kupšinci
Bakovci
Markišavci
Murska Sobota
Nemčavci
Murska Sobota
Rakičan
Rakičan

Oskrbovalna območja so prikazana na karti oskrbovalnih
območij, ki je sestavni del tega odloka.
Izvajalec javne službe je tudi upravljavec javnega vodovoda, kamor štejejo sekundarni, primarni in transportni vodovodi
na območju Mestne občine Murska Sobota.«
2. člen
V 40. členu odloka se v prvem odstavku tretja alineja
spremeni tako, da glasi:
»– če ne izpolnjuje obveznosti po 20., 28. in 29. členu
tega odloka,«.
3. člen
V 40. členu odloka se v prvem odstavku doda zadnja
alineja, ki glasi:
»– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.«
4. člen
V 41. členu odloka se doda nova tretja alineja, ki glasi:
»– če ne izpolnjuje obveznosti po 20., 28. in 29. členu
tega odloka,«.
Tretja alineja postane četrta alineja.
5. člen
V 41. členu odloka se doda nova peta alineja, ki glasi:
»– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.«
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6. člen
Doda se nov 42. člen, ki glasi:
»Z globo 830 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
in samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.«
7. člen
Doda se nov 43. člen, ki glasi:
»Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek posameznik:
– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.«
Naslednji členi odloka se ustrezno preštevilčijo.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2011-2(180)
Murska Sobota, dne 7. julija 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

PREBOLD
2885.

Odlok o merilih in postopku za določitev
nevzdrževanih objektov in za izvedbo
vzdrževalnih del na objektih v Občini Prebold

Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC‑B, 93/05 –
ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US
in 108/09, 61/10 – ZRud‑1 (62/10 – popr.), 20/2011 Odl. US:
U‑I‑165/09‑34) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 8. seji dne
14. 7. 2011 sprejel

ODLOK
o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih
objektov in za izvedbo vzdrževalnih del
na objektih v Občini Prebold
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa merila in postopek za določitev objektov,
ki ne predstavljajo nevarne gradnje po predpisih o graditvi
objektov, vendar imajo zaradi opustitve redne in pravilne uporabe in vzdrževanja takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih zelo
slabo vplivajo na zunanjo podobo naselja in krajine v Občini
Prebold (v nadaljnjem besedilu: nevzdrževani objekti) in je
zato na njih potrebno izvesti vzdrževalna dela po predpisih o
graditvi objektov.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo
naslednji pomen:
– vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja
objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega
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pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in
vzdrževalna dela v javno korist;
– redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu,
kot so prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava poda,
zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in
podobno ter s katerimi se ne spreminja zmogljivost inštalacij,
opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in
zunanjega videza objekta;
– investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki
sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo
objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti,
namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo
druge njihove izboljšave;
– vzdrževalna dela v javno korist pomenijo izvedbo takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem
zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega
zakona določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja
določene vrste gospodarske javne službe lahko spremeni tudi
zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost;
– nevarna gradnja pomeni, da gradnja, ki se izvaja ali že
zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi,
promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni
določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov
ter drugi predpisi.
II. MERILA ZA DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV
IN VZDRŽEVALNIH DEL NA NJIH
3. člen
(merila za določitev nevzdrževanih objektov)
(1) Merila za določitev nevzdrževanih objektov so merila
za ugotovitev pomanjkljivosti objekta in merila za ugotovitev
slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine.
(2) Merila za ugotovitev pomanjkljivosti objekta so zlasti:
– odpadanje zaključnih plasti fasade,
– poškodovana streha ali napušč,
– poškodbe na fasadi, njena močna onesnaženost in
spremembe njene barve ter teksture, zamakanje fasade zaradi
poškodb strehe ali napušča,
– poškodbe žlebov in neustrezno odvajanje padavinske
vode,
– poškodbe strešne kritine,
– poškodbe stavbnega pohištva (vrat, oken in drugega
stavbnega pohištva).
(3) Merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo
podobo naselja in krajine so zlasti:
1. pomen objekta glede na njegovo lego oziroma območje:
– lega ob glavnih prometnih vpadnicah,
– lega ob glavnih ulicah, trgih, parkih in ob/na drugih urbanistično izpostavljenih lokacijah,
– lega v neposredni bližini kulturnega spomenika ali kulturne dediščine,
– lega v območju, ki je kulturni spomenik,
– lega v kulturno‑zgodovinskem središču naselja,
– lega v območju turističnih znamenitosti,
– lega ob objektih, namenjenih izvajanju javnih služb
na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter znanosti in
raziskovanja,
– lega v območju, kjer sicer prevladuje visoka stopnja
vzdrževanosti objektov in urejenosti njihove okolice,
– lega v območju izjemne krajine oziroma zavarovanih
naravnih vrednot.
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2. Pomen objekta z vidika njegovega namena:
– objekt, v katerem se izvajajo javne službe na področju
zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter znanosti in raziskovanja,
– objekt javnega pomena, v katerem dela oziroma se v
njem zadržuje ali ga obiskuje večje število ljudi (turistični objekti, železniške in avtobusne postaje ipd.).
3. Pomen objekta z vidika kulturno‑spomeniške vrednosti:
– objekt, ki ima status kulturnega spomenika,
– objekt, ki je kulturna dediščina.
(4) Za določitev objekta kot nevzdrževanega mora biti
izpolnjeno vsaj eno merilo iz drugega in vsaj eno merilo iz
tretjega odstavka tega člena.
4. člen
(določitev vzdrževalnih del)
(1) Za vsako ugotovljeno pomanjkljivost objekta se določi
tista vzdrževalna dela, ki bodo to pomanjkljivost odpravila v največji možni meri, in sicer z vidika celovitosti sanacije, ustreznega zmanjšanja možnosti ponovnega nastanka pomanjkljivosti
in stroškovne ugodnosti. Pri tem je potrebno izhajati iz določb,
ki jih glede izgleda objekta določa prostorski akt ter iz stanja in
izgleda okoliških objektov in območja.
(2) Pri določanju nevzdrževanih objektov in določitvi nabora vzdrževalnih del se poleg meril, določenih v tem odloku,
upošteva tudi načelo sorazmernosti med težo predvidenega
posega in javno koristjo, ki se s predvidenimi deli zasleduje.
Pri tehtanju sorazmernosti se mora upoštevati vse pozitivne in
negativne strani predvidenih posegov in z njim povezane javne
koristi na eni strani ter pravice in interese lastnika objekta na
drugi strani.
(3) Lastniku objekta se lahko naložijo samo tista vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se izboljša izgled tistih delov
objekta, ki so vidni z javnih površin.
(4) Redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna
dela in vzdrževalna dela v javno korist se lahko začnejo brez
gradbenega dovoljenja.
III. DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV
IN VZDRŽEVALNIH DEL
5. člen
(elaborat za določitev nevzdrževanih objektov
in vzdrževalnih del)
(1) Na podlagi določb 3. in 4. člena tega odloka se izdela
elaborat, v katerem se določijo območja in objekti za izvedbo
vzdrževalnih del ter vzdrževalna dela na njih.
(2) Lastnika nevzdrževanega objekta se pred izdelavo
elaborata pisno obvesti in se ga povabi k sodelovanju glede
izvedbe nujno potrebnih vzdrževalnih del.
(3) Elaborat iz prvega odstavka izdela fizična ali pravna
oseba, ki v skladu s predpisi o graditvi objektov opravlja dejavnost projektiranja.
(4) V elaboratu mora biti za vsak objekt posebej obrazložena in utemeljena določitev objekta za nevzdrževanega ter
predlagan nabor vzdrževalnih del. Če se ugotovi, da na objektu
obstajajo takšne pomanjkljivosti, ki jih ne bo možno odpraviti
samo z vzdrževalnimi deli, temveč bi bila za to potrebna rekonstrukcija objekta ali celo njegova odstranitev, mora biti to v
elaboratu posebej izpostavljeno. Kolikor je objekt zavarovan v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, mora
biti elaborat izdelan v sodelovanju z organom pristojnim za
varstvo kulturne dediščine.
(5) Elaborat mora vsebovati tudi:
– objekt oziroma območje, na katerem stoji nevzdrževan
objekt, z navedbo identifikacijskega znaka nepremičnine, na
kateri stoji objekt,
– nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se
odpravi pomanjkljivosti nevzdrževanih objektov,
– določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del.
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6. člen
(sprejem odloka o vzdrževanju objektov)
(1) Na podlagi meril, določenih v tem odloku, in na podlagi
izdelanega elaborata, se sprejme odlok o vzdrževanju objekta
oziroma objektov, če jih je več.
(2) Za pripravo odloka iz prejšnjega odstavka lahko župan
imenuje posebno delovno skupino kot posvetovalno telo, ki je
sestavljena multidisciplinarno iz reprezentativnih strok, zlasti s
področja arhitekture, prostorskega načrtovanja, gradbeništva,
varstva kulturne dediščine ipd.
7. člen
(vsebina odloka o vzdrževanju objektov)
Odlok o vzdrževanju objekta oziroma objektov vsebuje:
– objekt oziroma območje, na katerem stoji nevzdrževani
objekt, z navedbo identifikacijskega znaka nepremičnine, na
kateri stoji objekt,
– nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se
odpravijo pomanjkljivosti na nevzdrževanemu objektu,
– določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del,
– navedbo objekta, pri katerem bi bila potrebna rekonstrukcija ali odstranitev del,
– navedbo o sodelovanju z organom pristojnim za varstvo
kulturne dediščine, če je nevzdrževani objekt zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine,
– elaborat kot njegov sestavni del.
8. člen
(javna razgrnitev in javna obravnava predloga odloka
o vzdrževanju objektov)
(1) Župan z javnim naznanilom na krajevno običajen način
in v svetovnem spletu javnost obvesti o javni razgrnitvi in javni
obravnavi predloga odloka o vzdrževanju objektov.
(2) Javno naznanilo mora biti objavljeno vsaj sedem dni
pred javno razgrnitvijo, vsebovati pa mora navedbo:
1. kraja in časa javne razgrnitve ter spletnega naslova, na
katerem je dostopen predlog odloka,
2. kraja in časa javne obravnave in
3. načina dajanja mnenj in pripomb javnosti ter roka za
njihovo posredovanje.
(3) Poleg sestavin iz prejšnjega odstavka mora javno
naznanilo vsebovati tudi opozorilo, da bo na podlagi sprejetega
odloka o vzdrževanju objektov možno za nevzdrževane objekte
odrediti prisilno vzdrževanje po predpisih o graditvi objektov.
(4) Lastnike nevzdrževanih objektov se o javni razgrnitvi
in javni obravnavi obvesti pisno.
(5) Javna razgrnitev mora trajati vsaj 15 dni, v tem času
pa mora biti zagotovljena tudi javna obravnava.
(6) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati
pripombe in predloge.
(7) Občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih
zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v
svetovnem spletu. Lastnike nevzdrževanih objektov mora občina pisno seznaniti s svojimi stališči glede pripomb in predlogov,
ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.
(8) Po končani javni obravnavi občina na podlagi stališč
iz prejšnjega odstavka pripravi usklajen predlog odloka in ga
posreduje v sprejem občinskemu svetu.
IV. IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL
9. člen
(izdaja odločbe)
Na podlagi sprejetega odloka iz 6. člena pristojni občinski
organ, v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku, po
uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta zaveže,
da v določenem roku izvede vzdrževalna dela opredeljena v
odloku oziroma v izdelanem elaboratu.
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10. člen
(prisilna izvedba vzdrževalnih del)
(1) Če lastnik nevzdrževanega objekta v roku, določenem
z odločbo, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se opravi
izvršba za nedenarno obveznost po drugih osebah v skladu s
predpisi o splošnem upravnem postopku.
(2) Če občina za izvršbo iz prejšnjega odstavka tega člena sama založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi na
objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito
hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Na podlagi
izdane odločbe lahko občina zahteva vpis zaznambe vrstnega
reda za vpis zakonite hipoteke v zemljiško knjigo.
(3) Kolikor občina v skladu s prejšnjim odstavkom založi
sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, lastniku najprej izstavi
račun v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Izstavljeni
račun občine je izvršilni naslov.
(4) Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na
podlagi neodvisnih strokovnih ocen ugotovi, da ugotovljenih
pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi
rekonstrukcijo objekta, če pa se ugotovi, da je objekt v takšnem
stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z rekonstrukcijo, lahko občina odredi odstranitev objekta.
(5) Občina lahko lastniku izda odločbo na podlagi neodvisne strokovne ocene, s katero odredi rekonstrukcijo ali
odstranitev objekta, tudi, ne da bi predhodno izdala odločbo za
izvedbo vzdrževalnih del, v primeru:
– če glede na stanje objekta obstaja utemeljen dvom, da
vzdrževalna dela ne bodo zadostovala za odpravo pomanjkljivosti,
– če je rekonstrukcija ali rušitev pogoj za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del na objektu ali delu objekta.
(6) Če lastnik objekta, ki ga je treba rekonstruirati ali odstraniti, v roku, določenem v odločbi, ne zaprosi za izdajo gradbenega dovoljenja in objekta ne rekonstruira oziroma odstrani,
se opravi izvršba za nedenarno obveznost s prisilitvijo.

ki vsebuje ureditveno območje OPPN, prostorske ureditve,
pogoje za umestitev načrtovanih ureditev v prostor, pogoje za
rešitve prometne in komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe
za varovanje okolja in kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za
obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrt
parcelacije in etapnost izvedbe ter vplivno območje prostorske
ureditve.

V. KONČNA DOLOČBA

(priloge OPPN)

11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-9/2011
Prebold, dne 14. julija 2011
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

2. člen
(sestavni deli OPPN)
črte:

Kartografski del OPPN obsega naslednje grafične na-

1. Načrt namenske rabe prostora
1.1. Izsek iz prostorskega reda občine
1.2. Načrt namenske rabe prostora
2. Kartografske podloge
2.1. Geodetski načrt
3. Načrt ureditvenega območja z načrtom
parcelacije
3.1. Ureditveno območje
3.2. Lega v širšem območju
3.3. Načrt parcelacije
4. Načrt umestitve načrtovane ureditve
v prostor
4.1. Arhitektonsko zazidalna situacija –
nivo pritličja in zunanja ureditev z elementi
za zakoličenje objektov
4.2. Prometno tehnična situacija, idejna
višinska regulacija in načrt intervencijskih poti
4.3. Zbirni načrt komunalnih vodov
in naprav

M 1:5000
M 1:2500
M 1:1000

M 1:1000
M1:500

M 1:500
M 1:500
M 1:500.

3. člen
Priloge OPPN so:
1. izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Občine Prebold in ID OPN Prebold
2. prikaz stanja prostora
3. strokovne podlage
4. smernice in mnenja
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN
6. povzetek za javnost
7. seznam lastnikov parcel
8. spis postopka in sprejemanja akta.
4. člen
(izdelovalec OPPN)

2886.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje urejanja LA-48

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) in
15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je
Občinski svet Občine Prebold na 8. seji dne 14. 7. 2011 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje urejanja LA-48
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za območje urejanja LA‑48 (v nadaljevanju: OPPN),

OPPN in strokovne podlage je izdelal LM Projekti, Peter
LOJEN, s.p., Velenje, pod številko projekta 2010/26, v marcu
2011.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
5. člen
(opis prostorske ureditve)
Z OPPN se znotraj ureditvenega območja predvidi gradnja petih individualnih stanovanjskih hiš s pripadajočo zunanjo, komunalno, energetsko in prometno ureditvijo ter se
določijo pogoji glede ostalih posegov v prostor.
6. člen
(členitev ureditvenega območja)
Ureditveno območje obsega zemljišča z naslednjimi
parcelnimi številkami: 1136/1, 1136/2, 1134/1, 1116/0, 1115/1,
1115/7, 1134/5, 1115/6, 1115/5, 1134/3, 1378/1 – del, 1115/1 in
1125/2, vse k.o. Latkova vas, v Občini Prebold.
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III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
7. člen
(ureditveno območje OPPN)
Lega
Lega ureditvenega območja je razvidna iz kartografskega
dela OPPN – Ureditveno območje (grafični list št. 3.1.) in Lega
v širšem prostoru (grafični list št.3.2).
Ureditveno območje OPPN se nahaja južno od reke Savinje ter severno od regionalne ceste Šempeter–Gomilsko, v
severovzhodnem delu naselja Latkova vas.
Območje obdelave obsega velikost 17.317 m2. Trenutno se na obravnavanih parcelah nahajajo pretežno kmetijske
površine in infrastruktura. Na parceli 1134/3 se nahaja del
poslovnega objekta.
Meja
Meja območja OPPN poteka po robu zemljišč s parc.
št. 1136/1, 1136/3, 1136/4, 11364/5, 1136/6, 1136/7, 1134/5,
1134/3, 1115/5, 1115/1, 1125/2, 1116, 1136/8, 1136/3 do 1136/1,
vse k.o. Latkova vas, v Občini Prebold.
Meja območja OPPN je razvidna iz kartografskega dela
OPPN – Ureditveno območje (grafični list št. 3.1.), ki je sestavni
del opisa poteka meje OPPN.
Površina
Površina ureditvenega območja OPPN znaša 17.317 m2.
8. člen
(trajne in začasne ureditve)
Trajne in začasne ureditve so razvidne iz kartografskega
dela OPPN.
Trajne ureditve so predvidene na ureditvenem območju
OPPN. Izven ureditvenega območja OPPN je predvidena izgradnja dela meteorne in fekalne kanalizacije za odvod očiščenih
meteornih in fekalnih vod. Predvidena je tudi izgradnja in rekonstrukcija nizkonapetostnega elektroomrežja.
Dopustno je izvajanje vseh trajnih in začasnih ureditev, ki
so opisane v tem odloku.
9. člen
(vplivno območje)
Sestavni del meril in pogojev za določitev vplivnega območja je Arhitektonsko ureditvena situacija (grafični list št. 4.1).
Vplivno območje prostorske ureditve iz 5. člena tega
odloka obsega:
– vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja,
– zemljišča, ki so v zvezi z izvedbo komunalnih priključkov.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
V PROSTOR
10. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
Predvidena stanovanjska raba prostora ne bo imela obremenilnih vplivov na obstoječo rabo prostora v okolici in ne bo
predstavljala bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno in komunalno ter energetsko infrastrukturo v
širšem območju. Predvidena gradnja ne bo bistveno vplivala
na podobo kulturne krajine, saj leži ureditveno območje OPPN
znotraj ureditvenega območja naselja. Posebna skrb je namenjena izvajanju ukrepov in omejitev po tem OPPN, da se
zagotovi kontinuiteta razvoja obstoječega naselja. Vplivi novogradenj na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno
zaščito, na varnost pri uporabi, na varnost pred hrupom ter na
poslabšanje bivalnih razmer zaradi osončenja bodo optimalni.
V bližini se nahaja vsa potrebna komunalna infrastruktura
za normalno oskrbo obravnavane lokacije.
Prometna infrastruktura obravnavanega območja se navezuje na obstoječo lokalno cesto, ki poteka preko jugozahodnega dela območja OPPN. Načrtovana ureditev omogoča
priključevanje na obstoječo cesto.
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Fekalne vode se bodo izlivale v obstoječo fekalno kanalizacijo, ki poteka v cestnem telesu na zemljišču s parc.
št. 1378/1.
Meteorne vode s prispevnih površin bodo prioritetno ponikale na območju OPPN.
Območje se bo z električno energijo oskrbovalo preko
obstoječega nizkonapetostnega elektroomrežja.
Območje se bo s pitno vodo oskrbovalo iz obstoječega
javnega vodovodnega sistema.
Na območju bo zgrajena telekomunikacijska kanalizacija,
ki bo priključena na obstoječ telekomunikacijski sistem, katerega priključno mesto se nahaja jugovzhodno od obravnavanega
območja.
11. člen
(elementi umestitve načrtovane ureditve v prostor)
Posegi v prostor se morajo skladati z elementi, prikazanimi v grafičnem delu OPPN – 4.1 Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo pritličja in zunanja ureditev z elementi za zakoličenje
objektov (grafični list št. 4.1).
Pomen elementov je:
– meja ureditvenega območja – določa mejo območja
OPPN,
– objekti – določa se lega načrtovanih objektov v prostoru,
z njihovimi tlorisnimi gabariti,
– višinski gabariti – določa maksimalno višino objektov
ali delov objektov,
– uvozi – določa se položaj uvoza na gradbeno parcelo,
– zelene površine – določa se lego načrtovane ozelenjene
površine v prostoru, z njenimi tlorisnimi gabariti.
12. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Programska zasnova
Območje je namenjeno stanovanjski gradnji.
Dopustno je izvajanje poslovne dejavnosti (servisne storitve), vendar le kot spremljevalna dejavnost.
Zazidalna zasnova
V območju je predvidena gradnja petih enodružinskih
stanovanjskih hiš s pripadajočo infrastrukturo. Dopustna je tudi
postavitev pomožnih in nezahtevnih objektov, katerih gradnjo
dopušča ta odlok.
Zasnova odprtih zunanjih površin
Cestni priključek se izvede na obstoječo prometno infrastrukturo naselja.
Služnostna pot na stičišču parcel 1134/5 in 1136/2 se
vzpostavi povezava preko območja OPPN.
Zelene površine se ob utrjenih površinah izvedejo kot
trata, ki je od utrjenih površin ločena z robnikom. Zaželjena je
zasaditev avtohtonega listnatega drevja.
Zelenice na gradbenih parcelah se zatravijo ali hortikulturno uredijo.
13. člen
(dopustne dejavnosti)
Na ureditvenem območju OPPN je dovoljena stanovanjska in spremljevalna poslovna dejavnost (nemotene servisne
in uslužnostne dejavnosti, ki se lahko izključno opravljajo v
lastni hiši; kot so: frizer, maser, čevljar, pisarniške dejavnosti,
projektiranje, računalništvo, vodenje poslovnih knjig, zasebne
ambulante in podobno), pod pogojem, da je na parceli zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest.
14. člen
(dopustni posegi)
Na ureditvenem območju OPPN so dovoljeni naslednji
posegi:
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev ali prestavitev obstoječih naprav in objektov,
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– gradnja novih objektov na podlagi določil tega odloka,
– gradnja in postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov iz 15. člena tega odloka,
– sprememba namembnosti in rabe v okviru dopustnih
dejavnosti iz 13. člena tega odloka,
– vzdrževanje objektov, naprav in površin,
– urejanje zelenih in utrjenih površin,
– urejanje prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
Do realizacije OPPN je na ureditvenem območju OPPN
dopustno opravljanje ustaljenih obstoječih dejavnosti (npr. košnja, promet, izvajanje obstoječe stanovanjske in poslovne
dejavnosti …).
15. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo stanovanjskih objektov)
Dimenzije in umestitve objektov v prostor so opredeljene
v Arhitektonsko zazidalni situaciji – nivo pritličja in zunanja
ureditev (grafični list št. 4.1.).
Tlorisni gabariti na nivoju pritličja in mansarde:
Objekt: 9,00 m x 12,00 m (priporočljivo) oziroma v mejah
območja zazidljivosti
Višinski gabariti
Objekt: P, P+1 (pri ravni strehi) ali P+M
Klet
Objekte je možno podkletiti
Strehe
Strehe se praviloma izvedejo kot simetrične dvokapnice
nad osnovnim tlorisom, sleme orientirano po dolžini objekta,
naklon strešin od 30° do 40°. Dopustne so izvedbe frčad in
čopov. Možna tudi izvedba enokapne ali ravne strehe.
Kota pritličja in kota terena
Kota pritličja se določi glede na koto tal terena ob vhodu
v objekt.
Maksimalne kapacitete gradbene parcele:
FSI <= 0,4
Odmiki:
Minimalni odmik objekta od parcelne meje je:
– za stavbe (stanovanjski ali stanovanjsko‑poslovni objekti predvideni po OPPN) minimalno 4,00 m, merjeno od gabarita
na nivoju pritličja);
– za druge objekte (pomožni enostavni in nezahtevni
objekti) minimalno 3,00 m, lahko tudi manj (gradnja ob parcelni
meji), ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča;
– za uporne zidove minimalno 0,50 m, lahko tudi manj
(gradnja ob parcelni meji), ob soglasju lastnika sosednjega
zemljišča;
– medposestna ograja se lahko gradi na parcelno mejo
brez soglasja soseda do višine 1,50 m, za višje pa le ob soglasju soseda.
16. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)
Na ureditvenem območju OPPN je dovoljena postavitev
oziroma gradnja naslednjih enostavnih in nezahtevnih objektov:
a) enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe;
b) nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe: steklenjak, uta oziroma senčnica in bazen;
– ograje nižje od 2.2 m;
– škarpe in podporni zidovi do višine 1,5 m.
Ostalih enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustno
graditi oziroma postavljati.
Za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov v varovalnem pasu komunalnih vodov si mora investitor pridobiti
soglasje upravljavca posameznega komunalnega voda. Enostavni in nezahtevni objekti se lahko gradijo tudi izven območja
zazidljivosti.
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17. člen
(pogoji za oblikovanje objektov in površin)
Oblikovanje novih objektov mora biti sodobno, izvedeno iz
kvalitetnih materialov. Oblikovni princip, izbor materialov in barv
naj bo usklajen. Barva fasade naj bo bela ali v svetlejših barvnih
odtenkih. Izbor barve in materiala za stavbno pohištvo naj se
prilagodi barvi fasade ali strešne kritine. Barva strešne kritine
naj bo praviloma temnejšega sivega barvnega odtenka.
Zelene površine se zatravijo. Zaželjena je zasaditev enovrstnega listnatega drevja. Dopustno je tudi drugačno oblikovanje zelenih površin, obvezna pa je uporaba avtohtonih
rastlinskih vrst.
Vse glavne poti v območju in dostopi do objektov morajo
biti oblikovani tako, da so omogočeni dostopi funkcionalno
oviranim ljudem.
Ekološki otok mora biti urejen v neposredni bližini ceste,
tako da so čim laže dostopni uporabnikom in službi za odvoz
odpadkov.
Materiali in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov naj bo prilagojeno osnovnemu objektu in njegovi namembnosti. Nadstrešnice, ute in ograje naj bodo praviloma lesene
izvedbe. Dopustna pa je tudi izvedba kovanih ograj.
Medposestna ograja naj bo praviloma lahke kovinske
izvedbe ali kot živa meja.
18. člen
(pogoji in merila glede obstoječih objektov)
Glede na obstoječe stanje se znotraj ureditvenega območja OPPN ne nahaja grajena infrastruktura. Obstoječe komunalne ureditve se preuredijo na podlagi smernic in podlag, ki
so del tega OPPN.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO
19. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Sestavni del pogojev za prometno urejanje je Prometno
tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti (grafični list št. 4.2.).
Splošni pogoji
Območje se navezuje na lokalno cesto. Priključek bo
označen z horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo.
Omogočena mora biti manipulacija osebnih, intervencijskih
vozil ter dostave.
Motorni promet
Motorni promet se bo odvijal po primarni in sekundarni
povezovalni cesti ter na območju utrjenih površin objektov.
Omejitev hitrosti za motorna vozila na povezovalni cesti je
30 km/h.
Mirujoči promet
Za mirujoči promet se zagotovi ustrezno število parkirnih
mest ob objektih (najmanj 2).
Peš promet
Peš promet se odvija na površinah, ki so namenjene tudi
motornemu prometu. Na meji parcel 1134/5 in 1136/2, ter se
vzpostavi služnostna pot za povezavo med območji stavbne
zazidave.
20. člen
(pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)
Sestavni del meril in pogojev za komunalno in energetsko
urejanje je Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav (grafični
list št. 4.4.).
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Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in
predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje.
Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev
komunalnih vodov;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi
potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah
oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, naprav in vodov. Pri tem
je treba posebno pozornost nameniti zadostnim in ustreznim
odmikom od obstoječih komunalnih in energetskih vodov in
naprav;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika
pridobiti služnost;
– gradnja komunalnih naprav, objektov in vodov mora
potekati usklajeno;
– dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih
vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše
oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.
Kanalizacijsko omrežje
Za odvod komunalne odpadne vode iz predvidenih objektov je predvidena izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije.
Strešno padavinsko vodo je treba priključiti na meteorno
kanalizacijo. Dopustno je zadrževanje meteornih vod v meteornih zadrževalnikih in razpršeno ponikanje, pri čemer morajo
biti ponikovalnice locirane izven vplivnega območja objektov
in izven cestišč.
Vodovodno omrežje
Objekte je možno oskrbeti s pitno in protipožarno vodo iz
vodovodnega omrežja, kot je razvidno iz grafičnega lista 4.4.
Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav. Na gradbeni parceli
se v nepovozni površini predvidi merilno mesto.
Elektroenergetsko omrežje
Z električno energijo se bo objekt oskrboval preko obstoječega nizkonapetostnega elektro omrežja. Odjemno in merilno
mesto se locira ob uvozu na parcelo.
Strokovne podlage – idejni projekt elektroinštalacij in elektro opreme, ki ga izdelalo projektivno podjetje LM Projekti, v
maju 2011, je sestavni del tega odloka.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
21. člen
(varovanje okolja)
Varstvo vodnih virov
Padavinske vode iz obravnavanega območja bodo odvajane v meteorni kanalizacijski sistem. Dopustna je izvedba
zadrževalnikov in ponikovalnic.
Varstvo zraka
Prezračevanje objektov naj bo naravno. Vse emisije v
zrak, ki bi nastale zaradi kurjenja v predvidenih individualnih
kuriščih, morajo biti v skladu s predpisi in standardi, ki urejajo
področje varovanja zraka v Republiki Sloveniji.
Varstvo pred hrupom
Območje sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom. Predvidene in obstoječe dejavnosti v območju ne smejo pri svoji
dejavnosti povzročati hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa
54 (dbA) ponoči in 64 (dbA) podnevi.
Odstranjevanje odpadkov
Odvoz smeti se bo zagotavljal z dogovorjenega odjemnega mesta, ki naj bo locirana na dostopnem mestu ob
povezovalni cesti.
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22. člen
(ohranjanje narave)
Del območja OPPN je opredeljeno kot naravne vrednota;
ident. štev. 269V – naravna vrednota: Savinja s pritoki. V skladu
z varovanjem priobalnega pasu, vključno z zaledno vegetacijo,
je potrebno poleg določil iz predhodnih členov odloka upoštevati še sledeča navodila pri poseganju v prostor:
– gradnja objektov, vključno z enostavnimi in nezahtevnimi objekti, naj se načrtuje čim bliže obstoječim objektom in cesti, oziroma v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno
višino odraslega drevesa
– ohranja se temeljne krajinske in biotske kvalitete obstoječe gozdne površine
– krčitev gozda naj se ne izvaja
– propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst
– gozdni rob se ustrezno vzdržuje tudi s ponovno zasaditvijo avtohtonih vrst grmovnic na delih gozdnega roba, kjer je
bilo grmovje posekano ali zasuto z zemljino
– življenjske razmere v gozdu se ohranja nespremenjene,
zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debla
oziroma površine nad koreninami s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma
alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi ter ne
odlaga odpadkov
– na rastišče dreves naj se ne postavlja objektov ali naprav. V primeru, da drugih prostorskih možnosti ni, se jih postavlja v primerni oddaljenosti na način, da se ekološke razmere
na rastišču ne spremenijo (osenčenost, osončenost) ter da je
vidna podoba čim manj spremenjena
– na debla korenine in veje dreves naj se ne obeša,
pritrjuje ali postavlja tujih teles (plakati, obvestila, table, žične
vode …)
– gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na zato urejenem odlagališču
– ureditev površin v okolici objektov naj se izvede brez
škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih
razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni
– zelene površine v okolici objektov naj se uredijo z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravijo z mešanico
avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša
– osvetljevanje se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi
rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom oziroma
stran od gozda ter časovno omejena
– na območju naj se ne uporablja herbicidov, pesticidov
in mineralnih gnojil.
23. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na ureditvenem območju OPPN ni kulturnih prvin, ki bi
bile zaščitene z varovalnim režimom.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
24. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo)
Za območje OPPN ni predvidenih ukrepov za obrambo.
25. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
Varstvo pred požarom
Sestavni del pogojev za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami je Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti (grafični list št. 4.2.).
V fazi izdelave projektne dokumentacije mora biti izdelana
zasnova požarne varnosti ter izkaz požarne varnosti. Objekti
morajo omogočati pogoje za varen umik ljudi in premoženja ter
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zagotavljati pogoje za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Na
območju urejanja je predviden nadzemni hidrant, ki omogoča
uporabo požarne vode v primeru požara za vse predvidene
objekta v sklopu ureditvenega območja OPPN.
V skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (ZVPoz‑A,
Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 105/06) je potrebno upoštevati prostorske in gradbene ukrepe, ki zagotavljajo potrebne
odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,
prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter vire
za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Varstvo pred poplavnimi vodami
Obravnavano območje se deloma nahaja v območju preostale poplavne nevarnosti, kjer za gradnjo stanovanjskih objektov glede na določila Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) niso podane nobene omejitve.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Območje se nahaja na območju, kjer je projektni pospešek tal (g) = 0,15.
Intervencijske poti in površine
Intervencijske poti so urejene po obstoječih prometnih
površinah. Izvedba intervencijskih poti mora biti skladna s
standardom SIST DIN 14090. Vse povozne površine morajo
biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.
VIII. NAČRT PARCELACIJE
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27. člen
(etapnost gradnje)
Gradnja na območju OPPN bo potekala v več etapah;
izgradnja komunalne infrastrukture bo potekala v eni fazi, gradnje stanovanjskih hiš pa vsaka v ločeni fazi. Faze gradnje
lahko potekajo sočasno ali ločeno.
28. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Namembnost
Pri namenu objektov ni toleranc.
Tlorisni in višinski gabariti objektov
Tlorisni gabariti osnovnih objektov so lahko tudi večji,
vendar ne smejo segati izven območja zazidave (glej grafično
prilogo). Osnovna toleranca je do +0,50 m oziroma do ±0.50 m
pri višinskem gabaritu. Objekti so lahko tudi manjši, vendar ne
več kot 1,50 m v smeri krajše stranice.
Kota pritličja in kota terena
Kota terena se prilagaja poteku obodnih cest oziroma
dovoljeno je odstopanje od predpisane kote terena in pritličja
za ±0.20 m.
X. KONČNE DOLOČBE
29. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi
veljavnosti OPPN)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila
Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta
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Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10) za ureditveno območje OPPN.
30. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN se ureditveno območje,
za potrebe izdelave pogojev prostorskega načrta, obravnava
kot ena funkcionalna enota.
Glede enostavnih objektov in izvajanja vzdrževalnih del
se upošteva pogoje iz 14. in 15. člena tega odloka.
31. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:
– Občini Prebold,
– Upravni enoti Žalec.
Priloga Spis postopka priprave in sprejemanja akta je na
vpogled na Občini Prebold.
32. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-6/2010
Prebold, dne 14. julija 2011

26. člen
(načrt parcelacije)
Sestavni del parcelacije je Načrt parcelacije (grafični list
št. 3.3).
Gradbene parcele so določene na podlagi vplivnih območij
objektov ter so prikazane v Načrtu parcelacije (grafični list št. 3.3.).
Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss ‑ Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so opisane v prilogi tega odloka.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN
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Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

ŠENTJUR
2887.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za gradnjo proizvodno-poslovnih
objektov v delu Industrijske cone Šentjur –
območje »Bohor«

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), ob
upoštevanju Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter
na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS,
št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine
Šentjur na 8. redni seji 14. julija 2011 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v delu
Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor«
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo merila in podlage za
odmero komunalnega prispevka, ki so:
– obračunska območja posamezne komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne
opreme,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere in
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) V besedilu zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
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(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka so podrobneje prikazane v Strokovnih podlagah programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje „Industrijska cona Šentjur
– območje Bohor“ v Občini Šentjur (v nadaljevanju: strokovne
podlage), številka projekta 017/10, ki ga je izdelalo podjetje
Aeiforia, Reška ulica 9, 1000 Ljubljana ter so na vpogled na
sedežu Občine Šentjur (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti (zahtevni, manj zahtevni in nezahtevni objekti) na območju „Industrijska cona Šentjur – območje
Bohor“, ki se bodo prvič opremljali z omrežjem cest, kanalizacijega, vodovodnega in plinovodnega omrežja, telekomunikacijskega voda, javne razsvetljave, energetskega razvoda
in toplovodnega omrežja oziroma povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
(1) Predmet obdelave tega programa opremljanja je območje „Industrijska cona Šentjur“, ki ureja Odlok o zazidalnem
načrtu industrijske cone Šentjur (Uradni list RS, št. 29/91) in
Odlok o spremembah in dopolnitvah LN industrijske cone Šentjur (Uradni list RS, št. 11/94, 37/97, 37/99, 38/01, 104/01, 65/02
in 83/02). Obračunsko območje obsega parcele ali dele parcel
št. 1001/5, 1011/16, 1011/20, 1011/19, 1011/27, 1010/1, 1010/9,
1010/11, 1010/10, 1011/12, 1011/30, 1011/7, 1010/7, 1010/5,
1010/2, 1010/8, 1011/3, 1010/6, 1010/3, 1011/13, 1011/11,
1010/4, 1017, 1002/1, 1011/9, 1012, 1041/1, 1044, 1041/2,
1042, 1041/3, 1002/2, 1004/1, 1004/2, 1002/3, 1015, 1011/10,
1011/8, 1011/6, 1011/1, 1014/2, 1011/5, 1013, 1011/23, 1005,
1011/17, 1014/1, 1008, 1006, 1016, 1014/3, 1011/24, 1001/3,
1011/25, 1011/22, 1003, 1001/7, 1011/18, 1011/26, 1011/18,
1011/29, 1001/8, 1011/28, 1001/1, 1002/4, 1002/5, 1011/35,
1000, 1001/4, 1001/6, 1001/2, 1011/37, 1011/39, 1011/38,
1011/40, 1011/34, 1011/33, 1011/32, 1011/31, 1011/2, 1045,
1039/3, 1039/4, 1043, 1011/36, 1040/4, 1040/3, vse k.o. Šentjur pri Celju.
(2) Skupna površina obračunskega območja znaša
78.316,88 m2.
4. člen
(infrastruktura)
(1) Za izračun komunalnega prispevka je navedena že
izgrajena infrastruktura in infrastruktura, ki je predvidena za
izgradnjo:
– ceste,
– meteorna in fekalna kanalizacija,
– vodovod,
– plinovod,
– telekomunikacijski vodi,
– javna razsvetljava,
– energetski razvod,
– toplovod.
(2) S plačilom komunalnega prispevka za infrastrukturo iz
prejšnjega odstavka zavezanec plača del stroškov za izgradnjo
infrastrukture.
5. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino
objekta)
Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja
enako in znaša Dp = 0,5 ter Dt = 0,5.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
(obračunski stroški)
Iz programa opremljanja izhaja prikaz obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme:
Infrastruktura
Skupni stroški Obračunski stroški
Ceste
408.089,18
408.089,18
Meteorna kanalizacija
346.410,12
346.410,12
Nasip in zid, zadrževalniki
in črpališči
530.349,34
530.349,34
Sanitarna kanalizacija
140.964,79
140.964,79
Vodovod
107.566,56
107.566,56
Telekomunikacije
70.955,76
70.955,76
Javna razsvetljava
in energetski razvod
263.173,49
263.173,49
Plin
77.642,62
77.642,62
Toplovod
473.760,93
473.760,93
Skupaj
2.418.912,79
2.418.912,79
7. člen
(stroški opremljanja kvadratnega metra parcele [Cpij]
in neto tlorisne površine objekta [Ctij]
s posamezno komunalno opremo)
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se
obračunske stroške preračuna na merske enote, tj. na površino
stavbnega zemljišča in na neto tlorisno površino objektov.
(2) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti
na določeno vrsto infrastrukture, se ji komunalni prispevek ne
obračuna v celoti, ampak zmanjša za delež infrastrukture, ki je
na območju ni.
(3) Iz ocene obračunskih stroškov, skupne površine parcel (78.316,88 m2) in skupne neto tlorisne površine objektov
(29.407,43 m2) na obračunskem območju sledi, da je:
Infrastruktura
Cpi [€/m2] Cti [€/m2]
Ceste
5,21
8,79
Meteorna kanalizacija
4,42
7,46
Nasip in zid, zadrževalniki in črpališči
6,77
11,42
Sanitarna kanalizacija
1,80
3,03
Vodovod
1,37
2,32
Telekomunikacije
0,91
1,53
Javna razsvetljava in energetski
razvod
3,36
5,67
Plin
0,99
1,67
Toplovod
6,05
10,20
Skupaj 30,88
52,09
8. člen
Faktor dejavnosti znaša 1, razen za naslednje vrste
objektov:
Oznaka
Vrsta objekta
CC‑SI
121
Gostinske stavbe
123
Trgovske in druge stavbe za
storitvene dejavnosti
124
Stavbe za promet in stavbe za
izvajanje elektronskih komunikacij

Faktor dejavnosti
(Kdejavnosti)

1,3
1,3
1,3

Oznake CC‑SI so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi
enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega
pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr., 25/10).

9. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju [Cpij] in
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stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine
objekta z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem
območju [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo
z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno
leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«, na naslednji način:
Cpij1 = Cpij · I
oziroma
Ctij1 = Ctij · I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve
programa opremljanja.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka za posamezno vrsto
komunalne opreme)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela • Cpij1• Dp) + (Kdejavnost • Atlorisna • Ctij1• Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
– KPij
– Aparcela
– Cpij1
– Dp
– Kdejavnost
– Ctij1
– Atlorisna
– Dt

komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju;
površina zazidljivega dela ene ali več zemljiških
parcel na katerih stoji objekt;
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme
na obračunskem območju;
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 5. členu tega odloka;
faktor dejavnosti, določen v 8. členu tega odloka;
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto
komunalne opreme na obračunskem območju;
neto tlorisna površina objekta;
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka, določen v 5. členu tega
odloka.

(2) Površina parcele je zemljiška parcela ali deli večjih zemljiških parcel, na katerih je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
(3) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(4) Če podatek neto tlorisne površine objekta ni mogoče
pridobiti na način iz prejšnjih dveh odstavkov, se komunalni prispevek odmeri od površine parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.
(5) V primeru sončnih elektrarn, ki niso postavljene na stavbnih zemljiščih, in ostalih objektov, ki nesporno koristijo komunalno infrastrukturo za svoje delovanje, se komunalni prispevek
obračuna glede na površino panelov, in sicer 1 EUR na m2. Pri
odmeri komunalnega prispevka se znesek indeksira z uporabo
povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
11. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji
način:
KP = Σ KPij
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Zgornja oznaka pomeni:
– Kpij
– KP

delež komunalnega prispevka po posamezni vrsti
infrastrukture,
celotni izračunani komunalni prispevek.
12. člen

(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta
ali njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri, tako
da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi
neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina
komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki
se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom
pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti
objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne
plača.
KP = KP pred spremembo – KP po spremembi
(če je KP > 0!)
(2) Pri gradnji prizidka k obstoječemu objektu, se pri odmeri komunalnega prispevka ne upošteva zemljiška parcela,
ampak samo neto tlorisna površina objekta, če je za predmetno
zemljiško parcelo že bil plačan komunalni prispevek.
(3) Zavezanec je dolžan v primeru gradnje iz prvega odstavka tega člena za izračun komunalnega prispevka predložiti
dokazilo o plačilu komunalnega prispevka za obstoječi objekt.
V primeru, da investitor ne predloži zahtevanega dokazila in
tega podatka tudi ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc, se
komunalni prispevek izračuna kot za novogradnjo.
(4) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek obračuna enako kot za novogradnjo.
IV. ODMERA IN PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno
opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja
njegovo namembnost.
14. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca za objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino
objekta ali spreminja njegovo namembnost;
– po uradni dolžnosti, ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti, kadar pristojni organ občinske
uprave izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka zaradi
izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno
opremo;
– po uradni dolžnosti v drugih primerih, ko ugotovi, da je
potrebno odmeriti komunalni prispevek, pa ta ni bil odmerjen.
15. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v
30 dneh po dokončnosti odločbe.
(2) Če je bila izdana odločba na zahtevo zavezanca in komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha
veljati, kar se v odločbi izrecno navede, in se na ponovno vlogo
zavezanca odmeri na novo.
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(pogodba o opremljanju)
(1) Občina in zavezanec se lahko dogovorita, da bo zavezanec sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču,
za kar se sklene posebna pogodba o opremljanju, v kateri se
natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(2) Sklenitev pogodbe o opremljanju ne posega v dolžnost
odmere komunalnega prispevka po 14. členu tega odloka upoštevaje vse okoliščine primera.

6. ter 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 37/10 in 42/11) je Občinski
svet Občine Šentjur na 8. redni seji 14. julija 2011 sprejel

ODLOK
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja
in izvajanja javne razsvetljave v Občini Šentjur

17. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(priključitev na komunalno opremo)

Predmet koncesijskega akta

(1) S plačilom odmerjenega komunalnega prispevka občina zagotavlja zavezancu priključitev na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne
javne infrastrukture.
(2) Če se investitor priključuje na cestno, vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno, telekomunikacijsko in toplovodno omrežje,
mora poleg plačila komunalnega prispevka, poravnati še neposredne stroške priključevanja na posamezna omrežja.
V. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero
komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
veljavnostjo tega odloka, se končajo po do sedaj veljavnih
predpisih.
19. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ občinske uprave.
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo proizvodno‑poslovnih objektov v delu Industrijske cone Šentjur – območje
»Bohor« (Uradni list RS, št. 55/06).
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 430-0009/2011(2526)
Šentjur, dne 14. julija 2011
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

2888.

Uradni list Republike Slovenije

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe dobave, postavitve,
vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave
v Občini Šentjur

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 36. člena Zakona
o javno‑zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) in

1. člen
(1) S tem odlokom se določa način izvajanja lokalne
gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in
izvajanja javne razsvetljave v Občini Šentjur (v nadaljevanju:
javna služba), z namenom zagotovitve zmanjšanja porabe
električne energije.
(2) Odlok iz prvega odstavka tega člena je tudi koncesijski
akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije za izvajanje javne službe iz prvega odstavka ter ureja druga
vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.
(3) Odlok iz prvega odstavka tega člena se sprejema na
podlagi vloge, podane skladno s 34. členom Zakona o gospodarskih javnih službah.
(4) Javna služba se izvaja skladno s predpisi in na krajevno običajen način.
Definicije
2. člen
Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih, drugih
predpisih in koncesijski pogodbi imajo izrazi v tem odloku še
naslednji pomen:
– »gospodarska javna služba oziroma javna služba«:
je lokalna izbirna gospodarska javna služba iz 1. člena tega
odloka;
– »koncedent«: je Občina Šentjur;
– »koncesija«: je koncesija za izvajanje gospodarske
javne službe iz 1. člena tega odloka;
– »koncesionar«: je fizična ali pravna oseba, ki izvaja
gospodarsko javno službo iz 1. člena tega odloka na podlagi
koncesije;
– »javna razsvetljava«: za javno razsvetljavo po tem odloku se štejejo vsi objekti in naprave, namenjeni javni razsvetljavi,
zlasti pa luči na drogovih ob občinskih cestah, na drogovih na
preostalih prometnih in drugih javnih površinah, ki niso v zasebni lasti in so namenjene razsvetljavi javnih površin v naseljih
(državne ceste ipd.);
– »zagotavljanje zmanjšanja porabe električne energije«
je izvedba ukrepov za prihranek električne energije, ki obsega
vse načrtovalne, tehnične, gradbene, procesno‑tehnične ali
druge storitve koncesionarja, ki jih opravi pri dobavi in postavitvi
vzdrževanju in upravljanju javne razsvetljave v Občini Šentjur v
skladu s standardi in predpisi iz druge alineje prvega odstavka
19. člena tega odloka.
Enotnost koncesijskega razmerja
3. člen
V Občini Šentjur (v nadaljevanju: občina) se dejavnost iz
1. člena izvaja s podelitvijo koncesije fizični ali pravni osebi.
Lastninska pravica
4. člen
Lastništvo vseh s strani koncesionarja vgrajenih naprav
in stvari ostaja do polnega poplačila vseh finančnih obveznosti
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koncedenta do koncesionarja pri koncesionarju. Po poteku
pogodbene dobe preidejo vse te naprave in stvari vključno z
dopolnitvami v času trajanja pogodbe v lastništvo koncedenta,
brez dodatnih plačil ali omejitev uporabe.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ima koncedent
skladno s posebnimi predpisi na vgrajenih napravah izločitveno
pravico v stečaju.
Lastništvo ostalih naprav javne razsvetljave in drugih
objektov javne službe kot objektov gospodarske javne infrastrukture ostane pri koncedentu, do poteka pogodbene dobe
pa z njimi upravlja koncesionar, kolikor ni z odlokom ali koncesijsko pogodbo drugače določeno.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE
Vsebina javne službe
5. člen
(1) Javna služba obsega dobavo in postavitev naprav,
objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne
službe ter njihovo redno vzdrževanje oziroma strokovni nadzor
nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče
vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega
delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, vse s ciljem zagotoviti zmanjšanje porabe električne
energije, zlasti pa:
1. dobava, postavitev in zamenjavo svetilk in sijalk,
2. dobava, postavitev in zamenjavo drogov javne razsvetljave in drugih naprav ter svetlobnih znakov,
3. popravilo oziroma menjavo sestavnih delov naprav za
javno razsvetljavo,
4. redno pregledovanje delovanja objektov in naprav vsake 3 mesece,
5. vzdrževalna dela in čiščenje drogov javne razsvetljave
in drugih naprav ter svetlobnih znakov,
6. intervencije na objektih in napravah javne razsvetljave,
7. po pooblastilu vodenje pripravljalnih del in investicij v
nove objekte in naprave,
8. izdelava (vzpostavitev), vodenje katastra in kontrolne
knjige,
9. pripravo predlogov letnih programov javne službe v
skladu s programi koncedenta, vključno s pripravo ukrepov za
zmanjšanje porabe električne energije,
10. priprava poročila o realizaciji letnega programa,
11. izvedbo dodatnih obremenitev na objektih in napravah
javne razsvetljave,
12. priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti
povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju javne
razsvetljave,
13. vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih
odjemnih mestih.
(2) Vsebino javne službe obsegajo tudi druge storitve,
ki jih določajo zakoni, drugi podzakonski akti ali koncesijska
pogodba.
(3) Kot vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne
razsvetljave in drugih objektov se v smislu javne službe šteje
redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v
javno korist s tem, da se obseg vzdrževanja v posameznem
letu določi z letnim programom javne službe.
Območje izvajanja javne službe in uporaba javnih dobrin
6. člen
(1) Javna služba se izvaja na celotnem območju občine.
(2) Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki javnih
površin v občini. Uporaba javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna
služba je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur pod
enakimi pogoji. Uporabnik ima pravico in dolžnost opozoriti izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe
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ter na napake na napravah, objektih in omrežju in oblikovati
predloge ter pobude za njeno boljše in učinkovitejše izvajanje.
Koncesionar je dolžan uporabniku pisno odgovoriti v roku 30 dni
in odgovor istočasno poslati v vednost koncedentu.
III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
TER OBMOČJE IZVAJANJA
Koncesionarjev pravni monopol
7. člen
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na
celotnem območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz 1. člena tega odloka,
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve,
po posebnem pooblastilu občine vodenja investicij in vzdrževanja občinske infrastrukture javne razsvetljave ter upravljanja
s to infrastrukturo,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo
z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne
službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena, mora dejavnost opravljati v svojem imenu
in za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta
edini in izključni izvajalec javne službe na celotnem območju
občine.
(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob pisnem soglasju koncedenta, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem
pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba
opravlja posamezne storitve javne službe na območju občine.
(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z
zakonom ali drugimi predpisi. Koncesionarju se s tem odlokom
podeli javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev
in soglasij.
Razmerje do podizvajalcev
8. člen
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v
svojem imenu in za svoj račun.
Glede pravic podizvajalcev veljajo določbe, ki urejajo
javna naročila.
Uporaba javnih dobrin
9. člen
Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene
vsakomur pod enakimi pogoji.
IV. KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA
Vodenje katastra javne službe
10. člen
(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno pooblastilo za vodenje katastra javne službe.
(2) Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se
vse spremembe na objektih in napravah v kataster vnesejo
najkasneje v 30 dneh od njihovega nastanka. Koncesionar,
ki koncesijo pridobi na podlagi tega odloka, mora kataster
vzpostaviti skladno z veljavno zakonodajo v roku 6 mesecev
po podpisu koncesijske pogodbe.
(3) Za vzpostavitev katastra mora prvi koncesionar v
enem mesecu po sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti koncedentu krajevno in časovno natančno opredeljen program.
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Vsebina katastra

11. člen
(1) Kataster vsebuje baze podatkov o objektih javne
razsvetljave (prižigališča, jaški, oporišča, svetilke, signalni in
krmilni vodi, priklopna mesta za potrebe raznovrstnih okrasitev, energetski kabli nad in pod zemljo ipd.), njihovi lokaciji in
tehničnih lastnostih ter stanju objektov.
(2) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine
Šentjur. Vodi se tekstualno in grafično v obliki računalniškega
zapisa, skladno s predpisi in usklajeno s standardi občinskega
geografskega informacijskega sistema.
(3) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar koncedentu periodično, vendar najmanj enkrat letno, ob prenehanju
veljavnosti koncesijske pogodbe pa jih brezplačno izroči v celoti
v last in posest občini.
Kontrolna knjiga
12. člen
(1) Izvedena dela vodi koncesionar v kontrolni knjigi, ki
vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis ter podatke o
vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po programu izvajanja
javne službe, najmanj pa naslednje:
– naprava, ki je bila na novo dobavljena in/ali postavljena,
– naprava na kateri je bilo delo opravljeno (po podatkih
iz katastra),
– opis dela,
– popis porabljenega materiala,
– porabljen čas za opravljeno delo,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja objektov in naprav skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi.
(2) Kontrolno knjigo koncesionar posreduje do 5. dne v
mesecu za pretekli mesec.
V. LETNI PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
IN POROČILO O NJEGOVI IZVEDBI
Letni program
13. člen
(1) Javna služba se izvaja na podlagi letnega programa
izvajanja javne službe. Koncesionar je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto
in ga najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta predložiti
pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski svet.
(2) Koncesionar je dolžan najkasneje do 30. 4. vsakega
naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe za del poslovanja, ki se nanaša
na koncesijo v preteklem letu in mora v celoti vsebovati podatke
o realizaciji letnega progama.
(3) Program izvajanja javne službe mora biti pripravljen
ločeno za posamezen sklop javne službe (dobava, postavitev
in vzdrževanje javne razsvetljave) in vsebuje predvsem:
– obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov javne razsvetljave, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na
področju zmanjšanja porabe električne energije,
– obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno
oceno in cenikom,
– obseg in stroške zamenjave uničenih in poškodovanih
delov,
– navedbo mest predvidenih za raznovrstne uskladitve
ter čas trajanja,
– izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima koncesionar po
koncesijski pogodbi,
– pritožbe uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le‑teh,
– zavrnitve uporabnikov storitev,
– oddaje poslov podizvajalcem,
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– spremembe v podjetju koncesionarja,
– škodne dogodke,
– spremenjene pogoje izvajanja koncesijske pogodbe,
– koriščenje zavarovanj in
– podatke o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno
ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.
VI. PREPOVEDANA RAVNANJA
14. člen
Prepovedano je:
– nameščanje kakršnihkoli obvestilnih sredstev in oglaševanje na objektih in napravah javne razsvetljave brez dovoljenja koncedenta,
– namerno poškodovanje objektov in naprav javne razsvetljave,
– opustiti obveščanje koncesionarja o povzročitvi škode
na objektih in napravah javne razsvetljave s prometno nesrečo,
– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini objektov
in naprav javne razsvetljave brez dovoljenja koncedenta,
– onemogočanje dostopa do objektov in naprav javne
razsvetljave,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge
objekte na objektih in napravah javne razsvetljave ali v njihovi
neposredni bližini brez dovoljenja koncedenta,
– opravljanje dejanj, ki bi kakor koli ogrozila delovanje
javne razsvetljave.
VII. DRUGE DOLOČBE
Nadzor nad izvajanjem javne službe
15. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni
organ. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem
javne službe, zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja.
(2) Občina Šentjur lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma
drugo institucijo.
(3) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
Organ nadzora
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
medobčinski inšpektorat, ki je pristojen za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
Finančni nadzor
17. člen
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja notranja finančna revizija oziroma ima koncedent pravico,
da najame zunanjega revizorja za preveritev dela poslovanja,
ki se nanaša na opravljanje koncesije. Medsebojna razmerja v
zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita
koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
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(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno
in navesti vzrok nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo
napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor
mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
VIII. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta
in uporabnikov
18. člen
(1) Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta
in uporabnikov.
(2) Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in
uporabnikov v zvezi z javno službo, ki je predmet tega koncesijskega akta, so določene s predpisi o načinu izvajanja
gospodarskih javnih služb.
Dolžnosti koncesionarja
19. člen
(1) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z
zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi
in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v tem
okviru skrbeti za zmanjšanje porabe energije s spoštovanjem
naslednjih standardov oziroma predpisov (oziroma predpisov,
ki bodo te nadomestili):
– SIST EN 13 201 Cestna razsvetljava,
– Priporočila SDR PR 5/2 Cestna razsvetljava,
– CIE Pub. 115:2 Lighting of Roads for motor and Pedestrian Traffic,
– Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10);
– veljavno slovensko zakonodajo,
– smernice Mednarodne komisije za razsvetljavo CIE,
– smernicami Slovenskega društva za razsvetljavo
SDR,
– veljavnimi slovenskimi in evropskimi standardi in
– dobro inženirsko prakso;
– zagotavljati dežurno službo 24 ur na dan vse dni v
letu;
– kot dober gospodar uporabljati, upravljati in/oziroma
vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;
– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob
upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja
njihova vrednost;
– po pooblastilu voditi pripravljalna dela in investicije v
objekte in naprave javne službe;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe;
– po poteku pogodbene dobe prenesti v last koncedenta
objekte javne infrastrukture iz prvega odstavka 4. člena tega
odloka, če ni vnaprej skladno s predpisi ali koncesijsko pogodbo drugače določeno;
– zagotoviti ločen in nemoten dostop do merilnih mest;
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– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma
opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z
njo;
– pri oddaji pravnih poslov, ki izpolnjujejo predpostavke
javnih naročil tretjim osebam, ravnati skladno z veljavnim zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem javne službe;
– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le‑ti
uvedeni s predpisom;
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev
iz drugih virov;
– voditi evidence in katastre v zvezi z javno službo, usklajenih z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in
dolgoročne plane javne službe, letna poročila, kakor tudi druge
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine na katerih so se
izvajala vzdrževalna in druga dela;
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kršitvah.
(2) Posamezne storitve iz 5. člena je potrebno opravljati
v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov,
določenih s tem odlokom, drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo
to dejavnost in koncesijsko pogodbo.
(3) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki
statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture, ki presega kontrolni delež po zakonu, ki ureja prevzeme.
Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi
sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe,
lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka, razdre koncesijsko
pogodbo.
Interventno izvajanje javne službe
20. člen
(1) Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izvajanje javne službe ter zagotoviti odpravo pomembnih okvar,
napak oziroma poškodb v roku 12 ur po ugotovitvi napake oziroma po ustnem obvestilu uporabnikov. Za pomembne okvare,
napake oziroma poškodbe naprav javne razsvetljave se šteje
predvsem celodnevno delovanje naprav ter takšne okvare,
napake in poškodbe, ki ogrožajo javno varnost.
(2) Koncesionar je dolžan napake in okvare celotne
veje javne razsvetljave odpraviti v roku 2 delovnih dni, manj
pomembne okvare posameznih naprav pa najkasneje v roku
14 dni od ugotovitve oziroma od ustnega obvestila uporabnikov.
Odgovornost koncesionarja
21. člen
(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe
prejšnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javne
službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z upravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni
ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Občini Šentjur, uporabnikom
ali tretjim osebam.
(3) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe,
dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti
zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s sklepom o javnem razpisu – zava-
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rovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim
ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam).
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje
sklenjeno v korist Občine Šentjur.
(4) Koncesionar v celoti prevzema tveganje za uspeh
ukrepov za zagotavljanje zmanjšanja porabe električne energije.
Dolžnosti koncedenta
22. člen
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z zakonom, predpisi o načinu izvajanja javne službe, s tem odlokom,
koncesijsko pogodbo ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v
tem odloku;
– da zagotavlja redno višino plačil koncesionarju skladno
s 24. členom tega odloka, ki ureja merila za izbor koncesionarja;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali
storitve javne službe na področju občine;
– da zagotovi pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
Pristojnosti župana in občinske uprave
23. člen
(1) Župan ima v zvezi z javno službo naslednje pristojnosti:
– določa tarife javne službe, če to ni v pristojnosti občinskega sveta,
– odloča o pritožbah zoper postopanje in druga ravnanja
izvajalca v postopkih izdaje dovoljenj,
– odloča o pritožbah zoper postopanja in druga ravnanja
pristojnega organa v razmerjih do koncesionarja in uporabnikov,
– druge pristojnosti, določene s tem odlokom in drugimi
predpisi.
(2) Če ni drugače določeno, je »pristojni organ« po tem
odloku organ občinske uprave, pristojen za gospodarsko javno
službo, ki je predmet tega odloka.
Financiranje
24. člen
(1) Javna služba se financira iz:
– občinskega proračuna,
– drugih virov.
(2) Izhodiščna tarifa in pogoji za njeno spreminjanje se
določijo s sklepom o razpisu koncesije. O spreminjanju tarife
odloča župan (prva alinea prvega odstavka 23. člena odloka)
na obrazložen predlog izvajalca.
(3) Plačila koncedenta koncesionarju se opravljajo po
naslednjem odstavku tega člena, in sicer ne glede na prihranek
(ali celo izgubo), ki jo bo koncesionar pri izvedbi predmeta tega
koncesijskega akta dosegel.
(4) Koncedent bo za izvedbo ukrepov iz tega koncesijskega akta plačeval manj, kot je plačeval v referenčnem obdobju,
in sicer po formuli (brez DDV):
Plačilo koncedetna = ((referenčna poraba (v kWh) el.
energije) x 0,9 (oziroma nižji faktor pridobljen na javnem
razpisu) + (poraba na novoinstalirani moči, pridobljeni v času
trajanja pogodbe (v kWh) – dejanska poraba v tekočem letu))
x cena el. energije v tekočem letu pogodbe (EUR/kWh)
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Pravice uporabnikov
25. člen
(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev koncesionarja,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z
izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu,
če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju
s tem odlokom.
Dolžnosti uporabnikov
26. člen
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe,
– pripraviti neoviran dostop do vseh prostorov in naprav,
kjer se opravljajo storitve javne službe,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo.
(2) Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen
opraviti dela v okviru storitev javne službe, ne dovoli ali ne
omogoči vstopa v svoje prostore ali mu ne omogoči neoviranega dostopa do naprav, ali mu drugače ne omogoči izvajanja
javne službe, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno
inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
(3) Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo
koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar
je potrebno za izvedbo storitev javne službe.
IX. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
Status koncesionarja
27. člen
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo
na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo
prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna
razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno‑organizacijsko
obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.
(2) Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V
primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana
družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
Dokazovanje izpolnjevanja pogojev
28. člen
(1) V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati da izpolnjuje pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja
postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke,
prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi
dajatvami, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski
postopek …), ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora
predložiti listine:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– da je finančno in poslovno usposobljen, da v tem času
ni posloval z izgubo in da v zadnjih 6 mesecih podjetje ni imelo
dospelih neporavnanih obveznosti,
– na dan oddaje prijave razpolaga z ustreznimi lastnimi
finančnimi viri za izvedbo investicije oziroma kreditnim pismom
banke za pokrivanje investicije,
– prijavitelj mora predložiti dokazilo o izvedbi vsaj enega referenčnega projekta s področja zagotavljanja prihrankov
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energije na področju cestne razsvetljave ali gradnje razsvetljave z vgrajenimi elementi inteligentne varčne cestne razsvetljave v ustrezni višini, v zadnjih treh letih pred objavo razpisa,
– da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek
oddaje javnih naročil.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge
pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.
X. JAVNI RAZPIS
Oblika in postopek javnega razpisa
29. člen
(1) Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega
odloka se izbere z enotnim javnim razpisom. Sklep o javnem
razpisu sprejme župan.
(2) Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Republike Slovenije ter vsebuje zlasti naslednje:
1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se
podeli na javnem razpisu,
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
5. postopek izbire koncesionarja,
6. merila za izbor koncesionarja,
7. način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za opravljanje
javne službe,
8. druge obvezne sestavine prijave, ter jezik, v katerem
morajo biti prijave napisane, ter drugo potrebno dokumentacijo
(pogoje za predložitev skupne vloge …),
9. način zavarovanja resnosti prijave,
10. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
11. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo
predložitev,
12. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav,
13. rok za izbiro koncesionarja,
14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu
javnega razpisa,
15. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
16. druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
(3) Župan lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz
prvega odstavka tega člena, objavi tudi druge podatke. Druge
podatke pa mora objaviti, če to zahteva zakon ali na njegovi
podlagi izdani predpis.
(4) Župan pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestavni deli morajo biti enaki vsebini razpisa.
(5) Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na
zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
(6) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo.
(7) Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, vendar ne pred objavo na portalu javnih naročil in v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Razpisni pogoji
30. člen
Župan s sklepom o začetku postopka oddaje koncesije
določi razpisne pogoje in način dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz 28. člena tega odloka (vsebino listin, organ, ki listino
izda ...). Z razpisnimi pogoji župan ne sme določati novih pogojev, niti dopolnjevati pogojev za opravljanje dejavnosti (pogojev
za koncesionarja), ki so določeni s tem odlokom.
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Merila za izbor koncesionarja
31. člen
(1) Merila za izbor koncesionarja so:
– cena (faktor iz zadnjega odstavka 24. člena, ki je nižji
od izhodiščnega 0,9),
– znesek investicije, ki ga pokrije koncedent in se ne
pokriva iz prihrankov,
– druge ekonomske ugodnosti ponudbe (investicije koncesionarja v novo javno razsvetljavo, brezplačna postavitev
decembrskih okrasitev mesta …),
– reference ponudnika s področja gradenj in vzdrževanja
razsvetljave,
– odzivni čas,
– trajanje odprave napake.
(2) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo
prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena (določen način njihove uporabe) ter navedena v
zgornjem vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj
pomembnega.
XI. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN,
PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
Uspešnost javnega razpisa
32. člen
(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravočasna in popolna prijava.
(2) Prijava je popolna, če ima vse v javnem razpisu zahtevane podatke.
(3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so te
nepopolne, se javni razpis ponovi.
(4) Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar
ni bil izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v
predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
Izbira koncesionarja
33. člen
(1) V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev
zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne
vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor
koncesionarja.
(2) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje
o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan z odločbo.
Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Vsi
člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in
delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.
Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s kandidatom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega
sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali
v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali
svaštvu do vštetega drugega kolena četudi je zakonska zveza
že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa
v registrirani istospolni partnerski skupnosti.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti osebe, ki so bile
zaposlene pri kandidatu ali so kako drugače delali za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še
ni pretekel rok treh let.
Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo
potrdi vsak član s pisno izjavo oziroma s podpisom odločbe o
imenovanju v komisijo.
Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj
predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo
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neposredno komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko
koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti
nadomestni član strokovne komisije.
(3) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda
prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter
navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti
te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza
postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red
glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje
poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi
postopek izbire koncesionarja.
(4) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru
koncesionarja z upravno odločbo.
(5) Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino
ponudnikov (29. člen).
(6) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v
roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Sklenitev koncesijske pogodbe
34. člen
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Za vse dejavnosti iz 1. člena tega odloka se z izbranim
koncesionarjem ali pravno osebo iz 27. oziroma 28. člena tega
odloka sklene ena koncesijska pogodba.
(3) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru
pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od
prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa
obeh pogodbenih strank.
(4) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan.
(5) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
Razmerje med koncesijskim aktom
in koncesijsko pogodbo
35. člen
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja
koncesijski akt.
Trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe
36. člen
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 20 let
od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).
(2) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje v 120 dneh po sklenitvi koncesijske
pogodbe.
(3) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov določenih z zakonom.
Pristojni organ za izvajanje koncesije
37. člen
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih aktov v zvezi s koncesijo je organ občinske uprave, pristojen za
gospodarske javne službe.
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XII. PRENOS KONCESIJE
Oblika akta o prenosu
38. člen
(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je
bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z
uporabniki.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
Načini prenehanja koncesijskega razmerja
39. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. s prenehanjem koncesionarja,
3. z odvzemom koncesije,
4. z odkupom koncesije.
Prenehanje koncesijske pogodbe
40. člen
Koncesijska pogodba preneha:
1. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
2. z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
3. z odstopom od koncesijske pogodbe,
4. s sporazumno razvezo.
Potek roka koncesije
41. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
Razdrtje koncesijske pogodbe
42. člen
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere
utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje
koncesije,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim
osebam,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve
alinee prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za
razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če
je predlog za začetek stečajnega postopka, postopka prisilne
poravnave ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna
poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika
kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja
koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge
oziroma tretje alinee prejšnjega odstavka, na podlagi katerih
lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna
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ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov iz
četrte in pete alinee prejšnjega odstavka se podrobneje določi
v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni
poti.
(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremagljivih okoliščin.
(6) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih
revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni
upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
Odstop od koncesijske pogodbe
43. člen
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno,
– iz krivdnih razlogov (nestrokovno, neažurno, nevestno
opravljanje koncesijske službe).
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu
ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni
poti.
Sporazumna razveza
44. člen
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali
nemogoče. To storita pisno s podpisom posebne izjave.
Prenehanje koncesionarja
45. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
Odvzem koncesije
46. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe
v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
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(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski
pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le če kršitev resno ogrozi
izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha
z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje
sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alinee prvega odstavka
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po
splošnih pravilih odškodninskega prava.
Odkup koncesije
47. člen
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo
možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi
takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti
občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in
sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi
v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.
XIV. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
Višja sila
48. člen
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke,
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način,
ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti
ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile za tiste
javne službe, kjer so načrti ukrepov predpisani, za ostale javne
službe pa skladno s posameznimi programi izvajanja javne
službe. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih
okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za civilno
zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito,
reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski
štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
Spremenjene okoliščine
49. člen
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O
nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je
koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
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XV. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV

Veljavna zakonodaja

Uporaba prava

55. člen
Ob uveljavitvi tega odloka je veljavni zakon iz tretjega
odstavka 1. člena tega odloka Zakon o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP in 38/10 – ZUKN).

50. člen
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem
ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarskih javnih
služb se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
Arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega
sodišča ali arbitraže
51. člen
(1) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna
arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev
javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij
odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega
sodišča ali arbitraže).

Pričetek veljavnosti odloka
56. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga sprejme Občinski svet Občine Šentjur.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2011
Šentjur, dne 14. julija 2011
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

XVI. PREKRŠKI
Prekrški koncesionarja
52. člen
(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek koncesionar, če:
– pravočasno ne odgovori uporabnikom na njihove pobude,
– ne zagotovi kontinuirano in kvalitetno delovanje javne
službe,
– prenese na podizvajalce dejavnost v nasprotju z
8. členom tega odloka,
– krši pravice in obveznosti iz tega odloka,
– ne ukrepa interventno, ko so za to izpolnjeni pogoji po
20. členu tega odloka,
– ne uporablja veljavnih tarif,
– ne vodi katastrov ali kontrolne knjige ali ju ne vodi na
predpisan način,
– ne predloži letnega progama ter poročila o njegovi
izvedbi.
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Prekrški nepooblaščenega opravljanja storitve
z značajem dejavnosti javne službe
53. člen
(1) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba občine,
ki naroči ali dopusti izvajalcu, ki ni koncesionar po določilih
tega odloka, nepooblaščeno opravljanje storitev z značajem
dejavnosti javne službe na območju Občine Šentjur.
(2) Enako se kaznuje tudi pravna oseba ali samostojni
podjetnik, ki ni izvajalec po določilih tega odloka in nepooblaščeno opravljanja storitve z značajem dejavnosti javne
službe.
(3) Tudi odgovorna oseba osebe iz drugega odstavka se
za prekršek kaznuje z globo 200 EUR.

ŠMARJE PRI JELŠAH
2889.

Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo),
38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09)
in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 7. redni
seji dne 21. 7. 2011 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Cena storitve »Pomoč družini na domu« znaša 15,83 EUR
na efektivno uro, od tega znašajo stroški za neposredno oskrbo
13,16 EUR, stroški vodenja pa 2,67 EUR.
II.
Občina Šmarje pri Jelšah subvencionira ceno socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« iz proračunskih
sredstev uporabnikom storitev v višini 10,78 EUR na efektivno
uro. Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine, znaša 5,05 EUR.
III.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času
se poveča za 40 % in znaša 22,16 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 15,09 EUR na efektivno uro, končna cena
za uporabnika znaša 7,07 EUR.
Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika
ali dela prostega dne, se poveča za 50 % in znaša 13,74 EUR
na efektivno uro, subvencija občine znaša 16,17 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,57 EUR.

Ureditev razmerij

IV.
Zaradi specifičnosti terena, Občina Šmarje pri Jelšah
zagotavlja še dodatna sredstva za kritje stroškov kilometrine
izvajalk, največ do višine 500 EUR mesečno.

54. člen
Do pričetka izvajanja javne službe s strani koncesionarja
po tem odloku, izvajata omenjeno javno službo dosedanji upravljavec in vzdrževalec javne razsvetljave.

V.
Občina Šmarje pri Jelšah bo nakazovala Centru za socialno delo Šmarje pri Jelšah sredstva za izvajanje storitve pomoči
družini na domu mesečno na podlagi pogodbe o financiranju.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
VI.
S tem sklepom preneha veljati Sklep o soglasju k ceni
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini
Šmarje pri Jelšah za leto 2011 št.: 03212‑0028/2011 z dne
20. 4. 2011.
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0049/2011
Šmarje pri Jelšah, dne 22. julija 2011
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

ŽALEC
2890.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje kamnoloma
Velika Pirešica – I. faza

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03,
134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 8. 7.
2011 sprejel

SKLEP
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica –
I. faza
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega
prostorskega načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica – 1. faza (v nadaljevanju: OPPN)
Ocena stanja:
Na območju obstoječega kamnoloma, ki leži ob državni
cesti Arja vas–Velenje, severno od naselja Velika Pirešica, ima
investitor CM Celje – Ceste mostovi Celje d.d. namen posodobiti tehnologijo odkopavanja in tako zagotoviti varnejše odkopavanje, zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje ter sprotno
izvajanje sanacije degradiranih površin. Na območju kamnoloma je v času eksploatacije predvideno tudi zbiranje, sortiranje
in predelava inertnih (nenevarnih) gradbenih odpadkov.
Z nameravanim OPPN želi investitor zagotoviti tudi okoljsko sprejemljivejšo eksploatacijo ter sprotno sanacijo degradiranih površin.
Naravne in ustvarjene danosti prostora kot pomembnejše
omejitve:
Širše območje kamnoloma predstavlja dolina, ki je zarezana v severno obrobje Savinjske doline. Zahodno od doline
je Ponikovska planota, vzhodno pa razgiban relief Pernovega.
Kamnolom se zajeda v južno stran grebena Pernovo in se
razteza v smeri sever–jug. Območje severno in severovzhodno
od kamnoloma porašča gozd, manjše gozdne površine so tudi
ob južni meji kamnoloma. Ob vzhodni meji so delno travniki in
pašniki. V bližini kamnoloma so naselja Velika Pirešica, Gorca
in Železno. Ob zahodni meji poteka glavna cesta G1‑4 odsek
Arja vas–Velenje in struga potoka Pirešica.
Razlogi za pripravo OPPN:
– Posodobitev tehnologije odkopavanja z minimalnimi
posegi v prostor,
– Pridobivanje mineralne surovine,
– Zbiranje, sortiranje in predelava inertnih (nenevarnih)
gradbenih odpadkov,
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– Širitev območja izvajanja rudarskih del (pridobivanje
tehničnega kamna v skladu z veljavnim planom Občine Žalec,
– Zagotavljanje varnejšega odkopavanja,
– Zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje,
– Izvajanje sprotne sanacije degradiranih površin.
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02)
opredeljujejo ureditveno območje OPPN kot območje, za katerega sta bili v sklopu sprememb in dopolnitev planskih aktov v
letu 1999 in 2002 sprejeti programski zasnovi za širitev kamnoloma Velika Pirešica (z oznako 13 in P13) in za katerega je bilo
potrebno v nadaljevanju izdelati OPPN.
II. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv
ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave
OPPN.
Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
Predmet izdelave OPPN je območje programske zasnove
za širitev kamnoloma Velika Pirešica z oznako 13 in P13.
OPPN bo določil:
– Tehnološki postopek izkoriščanja kamnoloma,
– Tehnološki postopek zbiranja in predelave inertnih gradbenih odpadkov,
– Posege za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
– Gradnjo objektov, ki so potrebni za obratovanje kamnoloma,
– Gradnjo prometne, komunalne, energetske ter ostale
infrastrukture,
– Vplivno območje kamnoloma v času izkoriščanja,
– Sanacijski program, ki bo omogočal tudi sprotno sanacijo degradiranih površin.
V postopku priprave in sprejemanja OPPN bo potrebno
izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO). Sestavni del postopka je tudi izvedba presoje
sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN v naravo na varovana
območja.
Investitor OPPN mora zagotoviti izdelavo okoljskega poročila, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe OPPN na okolje in možne alternative ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnostih območja na katerega se OPPN
nanaša ter okoljsko poročilo o vplivih na varovana območja.
Programska izhodišča OPPN:
– Poglobitev in razširitev obstoječega kamnoloma,
– Posodobitev tehnologije odkopavanja,
– Zagotavljanje varnejšega odkopavanja,
– Zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje,
– Izvajanje sprotne sanacije degradiranih površin,
– Pridobivanje mineralne surovine in zbiranje ter predelava inertnih gradbenih odpadkov,
– Gradnja spremljajočih objektov, ki so potrebni za obratovanje kamnoloma,
– Gradnja prometne, komunalne, energetske ter ostale
infrastrukture, ki je potrebna za obratovanje kamnoloma,
– Načrtovanje krajinske ureditve sprotne sanacije kamnoloma.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati tudi izhodišča,
ki so navedena v sprejetih programskih zasnovah za širitev
kamnoloma Velika Pirešica (z oznako 13 in P13) in druga
programska izhodišča, ki se eventualno pojavijo v postopku
izdelave samega dokumenta.
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje OPPN zajema območje obstoječega kamnoloma Velika Pirešica z razširitvami na severnem in vzhodnem delu. Območje meji na zahodu na državno
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cesto Arja vas–Velenje, na jugozahodu na potok Pirešica, na
jugu in vzhodu poteka meja ob kmetijskih na severu pa ob gozdnih površinah. Ureditveno območje meri cca 40,25 ha.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih
smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag
ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z
določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni
list RS, št. 33/07, 108/09),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS,
št. 99/07) ter
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO‑1‑UPB1, Uradni list RS,
št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09).
Okoljska poročila se pripravijo skladno z določili veljavne
zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON‑UPB2 (Uradni list
RS, št. 96/04),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO‑1‑UPB1, Uradni list RS,
št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09),
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni
list RS, št. 33/07, 108/09),
– Zakonom o varstvu kulturne dediščine (ZVKD‑1, Uradni
list RS, št. 16/08),
– Zakonom o vodah (ZV‑1, ZV‑1A, Uradni list RS,
št. 67/02, 57/08),
– Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02,
110/07),
– Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ‑UPB1, Uradni
list RS, št. 55/03),
– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list
RS, št. 73/05),
– Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09),
– Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe
planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list
RS, št. 130/04, 53/06, 38/10).
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga
gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega
razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94,
76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99,
37/99, 98/00 in 94/02),
– Vizijo razvoja CMC na območju Velika Pirešica (proj.
št. 106/08, april 2008, ECONO d.o.o.),
– Strokovne podlage za gospodarska in industrijska območja (Univerza v Ljubljani, FA in UNIARH d.o.o., marec in junij
2006, april 2007),
– Rudarske projekte dokončne rešitve odkopnega prostora kamnoloma Velika Pirešica (proj. št. 15/10‑sm, ECONO
do.o.),
– Geodetski načrt (proj. št. DFG 10340; DFG Consulting
d.o.o.),
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo predloga OPPN mora naročnik vseh strokovnih podlag zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– Geodetski načrt celotnega ureditvenega območja in
širše (tako, da bo varstveni pas lahko prikazan na parcelo
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natančno) v ustreznem merilu in v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04),
– Idejno zasnovo načrtovane prostorske ureditve, izdelano
na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske,
arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznimi
poročili in utemeljitvami,
– Idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki
so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve z ustreznimi
poročili in utemeljitvami,
– V okviru postopka priprave OPPN se izdela celovita
presoja vplivov na okolje (CPVO). Izsledki te presoje bodo
služili kot izhodišče za oblikovanje okoljevarstvenih meril in
pogojev za poseganje v okolje v okviru OPPN (za izdelavo
okoljskih poročil poskrbi naročnik vseh strokovnih podlag, CM
CELJE d.d.),
– Poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na
okolje (izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za
izdelavo poročil o vplivih na okolje), vključno z revizijo poročila
o vplivih na okolje,
– Podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na
obravnavanem območju,
– Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz
smernic nosilcev urejanja prostora.
V. Roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o pripravi OPPN za
območje kamnoloma Velika Pirešica.
– Objava sklepa v Uradnem listu RS in v spletu.
Priprava osnutka in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek (v roku 90 dni od objave
sklepa o pripravi v Uradnem listu RS).
– Pripravljavec pošlje osnutek na Ministrstvo za okolje in
prostor (pristojno za CPVO) ter ga pozove, da v roku 30 dni od
prejema poziva poda pisno opredelitev ali je potrebno izvesti
CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek vsem nosilcem urejanja
prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu
vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve
in osnutka:
– Naročnik strokovnih podlag oziroma investitor načrtovanih prostorskih ureditev zagotovi izdelavo vseh strokovnih
podlag, ki so navedene v IV. točki tega sklepa.
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja
prostora in ob upoštevanju le‑teh, izdela dopolnjeni osnutek
v roku 30 dni, v primeru izdelave variantnih rešitev pa v roku
45 dni.
– Pripravljavec OPPN po prejetju dopolnjenega osnutka
OPPN in okoljskega poročila pošlje dopolnjeni osnutek OPPN
skupaj z okoljskim poročilom na Ministrstvo za okolje in prostor
ter od slednjega pridobi pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 15 dni od prejetja
popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ bo
obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in okoljsko poročilo (v
roku 20 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi pisnega
obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani Ministrstva
za okolje in prostor). Župan OŽ nato sprejme sklep o javni
razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila.
Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje OŽ (Utrip Savinjske doline) in v spletu na
straneh OŽ, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve. V
sklepu o javni razgrnitvi se navedejo tudi vse zemljiške parcele,
katerih namenska raba se spreminja.
– KS Galicija v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred
začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način
obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni
obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu OŽ in na sedežu
KS Galicija (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o
javni razgrnitvi).
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– OŽ v sodelovanju s KS Galicija organizira javno obravnavo OPPN in okoljskega poročila v prostorih OŽ.
– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni
obravnavi zagotoviti svojo prisotnost kot tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila.
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS Galicija evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru
javne razgrnitve.
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z OŽ prouči pripombe
in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb in predlogov).
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov,
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga
stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (v roku
50 dni po preteku javne razgrnitve); navedeni rok zajema pripravo predloga stališč in posredovanje ter obravnavo gradiva
na odboru).
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih
pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju
OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne
razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb
in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča OŽ do podanih pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih
podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15
dni).
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema
poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane
smernice.
– Opredelitev pristojnih ministrstev v mnenju glede sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti.
Ministrstvo pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj
odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja
prostora in potrditvi Ministrstva za okolje in prostor, da so vplivi
izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi, izdelovalec OPPN izdela
in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec. Župan po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, prostor in komunalne
zadeve usklajen predlog posreduje v sprejem Občinskemu
svetu OŽ.
– Občinski svet OŽ sprejme OPPN z odlokom. Odlok se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN
podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61,
Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Sektor za ohranjanje narave, Ljubljana,
4. RS, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energetiko, Sektor za rudarstvo, Ljubljana,
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5. RS, Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška
cesta 2, Celje,
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje, Glavni trg 1, Celje,
8. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Celje,
Ljubljanska 13, Celje,
9. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
10. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
11. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
12. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
13. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Kolodvorska
2, Koper,
14. Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče,
15. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
16. KS Galicija, Galicija 75, Žalec,
17. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene
potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema
vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le
teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora
izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in investitor načrtovanih prostorskih ureditev:
CM CELJE d.d.., Lava 42, Celje;
– Naročnik vseh potrebnih strokovnih podlag in OPPN:
CM CELJE d.d.., Lava 42, Celje;
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Oddelek za varstvo
okolja in urejanje prostora (v nadaljevanju: OŽ);
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: RC Planiranje
d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, Celje. Izdelovalec mora imeti
pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in
izpolnjevati vse pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci
urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v
okviru postopka CPVO, celotno izdelavo OPPN ter programa
opremljanja bo financiral pobudnik in investitor načrtovanih
prostorskih ureditev CM CELJE d.d., Lava 42, Celje.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj
lahko na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzame načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN.
VIII. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 350-03-0002/2011
Žalec, dne 8. julija 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni
območji Donave in Jadranskega morja

Na podlagi prvega odstavka 55. člena, prvega in drugega
odstavka 56. člena ter prvega odstavka 59. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A,
41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načrtu upravljanja voda za vodni območji
Donave in Jadranskega morja
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se sprejme načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje do leta
2015 (v nadaljnjem besedilu: načrt).
(2) Ta uredba določa tudi:
– podaljšanje rokov za doseganje ciljev, ki se nanašajo
na doseganje dobrega stanja ali dobrega ekološkega potenciala (v nadaljnjem besedilu: okoljski cilji) posameznih vodnih
teles zaradi razlogov, povezanih s tehnično izvedljivostjo ali z
naravnimi pogoji,
– možnost odstopanj od okoljskih ciljev zaradi fizičnih
sprememb vodnega telesa zaradi nove človekove dejavnosti.
(3) Načrt se šteje za okoljska izhodišča na področju upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
2. člen
(načrt)
(1) Načrt vsebuje:
1. opis administrativne ureditve:
– podatke o pripravljavcu načrta ter navedbo predpisov in
mednarodnih oziroma meddržavnih pogodb s področja upravljanja voda;
– podatke o zemljepisni opredelitvi vodnega območja;
– podatke o obdobju, za katerega se sprejema načrt;
2. opis stanja na območju načrta:
– opis značilnosti vodnega območja;
– prikaz območij s posebnimi zahtevami;
– opis monitoringa in oceno stanja vodnih teles površinskih in podzemnih voda;
– prikaz obremenitev in presojo vplivov človekovega delovanja na stanje površinskih in podzemnih voda;
– ekonomsko analizo obremenjevanja voda;
3. povzetek programa temeljnih ukrepov;
4. pregled pomembnih zadev upravljanja voda in pomembne obremenitve za doseganje ciljev do leta 2015:
– oceno verjetnosti doseganja okoljskih ciljev do leta
2015 in
– pregled pomembnih zadev upravljanja voda in pomembnih obremenitev za doseganje ciljev do leta 2015;
5. podrobnejšo opredelitev ciljev načrta upravljanja
voda;
6. povzetek programa dopolnilnih ukrepov;
7. finančna sredstva za izvedbo programa ukrepov;
8. povzetek aktivnosti in rezultatov sodelovanja z javnostjo;
9. priloge.
(2) Načrt ima besedilni in kartografski del, ki ga ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
objavi na svoji spletni strani in je na vpogled na sedežu ministrstva.
(3) Original načrta v digitalni in analogni obliki se hrani na
ministrstvu. Digitalna oblika načrta je del vodnega katastra.
(4) Dostop do vsebin iz načrta zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje z uporabo računalniške aplikacije
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»Pregledovalnik podatkov za vodna telesa površinskih in podzemnih voda«, ki:
– podaja prikaz vsebin iz načrta na vodno telo;
– podaja prikaz usmeritev urejanja na območjih poplavljanja znotraj vodnih teles;
– podaja prikaz usmeritev za varovana območja znotraj
vodnih teles, za katere sta pomembna vodni režim in kakovost
voda;
– povezuje besedilni in kartografski del načrta s programom ukrepov upravljanja voda za obdobje 2011–2015
in določa, na katerih vodnih telesih se posamezni ukrepi
izvajajo, ter
– omogoča pregled posameznih vsebin na vodno
območje, porečje oziroma povodje in vodna telesa.
(5) Podrobna vsebina načrta je določena v prilogi, ki je
sestavni del te uredbe.
(6) Podrobnejša vsebina računalniške aplikacije iz četrtega odstavka tega člena in njena uporaba sta določeni v prilogi
načrta.
3. člen
(podaljšanje rokov za doseganje okoljskih ciljev)
(1) Rok za doseganje okoljskih ciljev, določenih z načrtom, je 22. december 2015.
(2) Ne glede na rok iz prejšnjega odstavka se zaradi
razlogov, povezanih s tehnično izvedljivostjo ali z naravnimi
pogoji, rok za doseganje teh ciljev na določenih vodnih telesih
podaljša do leta 2027.
(3) Vodna telesa površinskih voda iz prejšnjega odstavka so:
– zadrževalnik HE Moste (MPVT SI111VT7),
– Paka Velenje – Skorno (VT SI162VT7),
– zadrževalnik Šmartinsko jezero (MPVT SI1668VT),
– Hudinja Nova Cerkev – sotočje z Voglajno (VT
SI1688VT2),
– Voglajna zadrževalnik Slivniško jezero – Celje (VT
SI168VT9),
– Sotla Dobovec – Podčetrtek (VT SI192VT1),
– Sava Vrhovo – Boštanj (MPVT SI1VT713),
– Kolpa Petrina – Primostek (VT SI21VT50),
– Perniško jezero (MPVT SI38VT34),
– Drava Ptuj – Ormož (VT SI3VT930),
– Kučnica (VT SI432VT),
– zadrževalnik Gajševsko jezero (MPVT SI434VT52),
– Mura Petanjci – Gibina (VT SI43VT30),
– Velika Krka povirje – državna meja (VT SI441VT),
– Kobiljski potok povirje – državna meja (VT
SI4426VT1),
– Kobiljski potok državna meja – Ledava (VT
SI4426VT2),
– Ledava državna meja – zadrževalnik Ledavsko jezero
(VT SI442VT11),
– zadrževalnik Ledavsko jezero (MPVT SI442VT12),
– Sora (VT SI123VT),
– Dragonja Podkaštel – izliv (VT SI512VT52),
– Klivnik (VT SI5212VT2),
– Jadransko morje (VT SI5VT1),
– Morje Lazaret – Ankaran (VT SI5VT2),
– Morje Koprski zaliv (MPVT SI5VT3),
– Morje Žusterna – Piran (VT SI5VT4),
– Morje Piranski zaliv (VT SI5VT5).
(4) Vodna telesa podzemnih voda iz drugega odstavka
tega člena so:
– Savinjska kotlina (VTPodV_1002),
– Dravska kotlina (VTPodV_3012),
– Murska kotlina (VTPodV_4016).
(5) Vodna telesa voda iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena so prikazana na kartah, ki sta sestavni del kartografskega
dela načrta.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(možnosti odstopanj od okoljskih ciljev)
(1) Zaradi načrtovane nove človekove trajnostne dejavnosti, ki bo povzročila fizične spremembe vodnih teles, zaradi
katerih bo prišlo do poslabšanja stanja voda, se na vodnih telesih površinskih voda Sava Krško – Vrbina (SI1VT913), Sava
mejni odsek (SI1VT930) in Sava Boštanj – Krško (SI1VT739)
pričakuje odstopanje od doseganja okoljskih ciljev.
(2) Vlada Republike Slovenije odloči o odstopanju od
doseganja okoljskih ciljev na vodnih telesih površinskih voda iz
prejšnjega odstavka v skladu s predpisi, ki urejajo vode, če je:
– z nacionalnim energetskim programom izkazan javni
interes;
– iz nacionalnega energetskega programa oziroma celovite presoje vplivov tega programa na okolje razvidno, da
koristnih ciljev, ki bodo doseženi z novimi preoblikovanji, zaradi
tehnične neizvedljivosti ali nesorazmernih stroškov ni mogoče
zagotoviti na drug način, ki je hkrati tudi boljša okoljska rešitev;
– z državnim prostorskim načrtom, celovito presojo vplivov
tega načrta na okolje oziroma z okoljevarstvenim soglasjem določeno, da se bodo izvedli vsi tehnično izvedljivi in sorazmerni
ukrepi, da se ublažijo škodljivi vplivi na stanje voda, in
– z nacionalnim energetskim programom, državnim prostorskim načrtom, celovito presojo vplivov programa ali načrta
na okolje oziroma z okoljevarstvenim soglasjem ugotovljeno,
da se ne bo ogrozilo uresničevanja okoljskih ciljev na drugih
vodnih telesih na istem vodnem območju.
(3) Vodna telesa površinskih voda iz prvega odstavka
tega člena so prikazana na karti, ki je sestavni del kartografskega dela načrta.
5. člen
(prepovedi, pogoji in omejitve posebne rabe
površinske vode)
(1) Vodne pravice za posebno rabo vode se ne podeli,
če je vrednost srednjega malega pretoka vode (v nadaljnjem
besedilu: sQnp) v profilu predvidenega odvzema vode manjša
ali enaka 0,02 m3/s in je hkrati vrednost srednjega pretoka vode
(v nadaljnjem besedilu: sQs) v profilu predvidenega odvzema
vode manjša ali enaka 0,08 m3/s.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vodna
pravica lahko podeli za namakanje kmetijskih zemljišč, če:
– gre za odvzem vode, ki ne presega 0,1 odstotka sQs v
profilu predvidenega odvzema,
– gre za odvzem vode, ki ne presega petih odstotkov sQs,
pod pogojem da je pretok v času odvzema večji od 1x sQs in
se odvzem vode izvede na višini sQs,
– gre za odvzem vode, ki ne presega desetih odstotkov
sQs, pod pogojem da je pretok v času odvzema večji od 2x sQs
in se odvzem vode izvede na višini sQs.
(3) Odvzem vode iz prejšnjega odstavka mora biti tehnično izveden tako, da fizično onemogoča odvzem vode v
nasprotju z drugo in tretjo alinejo prejšnjega odstavka.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se
vodna pravica za oskrbo s pitno vodo lahko podeli.
(5) Vodne pravice za rabo vode za proizvodnjo električne
energije se ne podeli na delu vodotoka, ki ima prispevno površino, manjšo od 10 km2, ali če je vrednost sQnp v profilu predvidenega odvzema vode manjša ali enaka 0,08 m3/s, razen v
primeru samooskrbnih gospodinjstev, ki izkažejo, da priključitev
na distribucijsko omrežje ni izvedljiva.
(6) Vodne pravice za rabo površinske vode za namakanje
se ne podeli, če se zemljišče, ki naj bi se namakalo, nahaja na
območju delujočega velikega namakalnega sistema in le-ta ni
popolno izkoriščen. Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, posreduje podatke o izkoriščenosti velikega namakalnega sistema
ministrstvu.
(7) Imetnik vodne pravice za rabo vode za namakanje,
ki lahko skladno s pridobljeno vodno pravico v obdobju, kadar

Št.

61 / 29. 7. 2011 /

Stran

8849

je dejanski pretok na mestu odvzema manjši od ekološko
sprejemljivega pretoka, odvzema vodo največ v višini sedmih
odstotkov seštevka vseh odvzemov vode srednjega malega
pretoka, vode ne sme odvzemati, če je:
– dejanski pretok vode na mestu odvzema manjši od
0,6 × sQnp in gre za odvzeme na vodotokih s prispevno površino, večjo od 2.500 km2, ali sQs > 50 m3/s ali za odvzeme
na vodotokih iz skupine ekoloških tipov 3, določenih v skladu s
predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, s prispevno površino med 100 in 1 000 km2;
– dejanski pretok vode na mestu odvzema manjši od
0,7 × sQnp in gre za odvzeme na vodotokih, ki niso vodotoki
iz prejšnje alineje.
(8) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se
vodna pravica za izvajanje športnega ribolova v komercialnem
ribniku, odvzem vode za gojenje sladkovodnih organizmov in
drugo rabo vode (račniki, biotopi, okrasni ribniki) lahko podeli v
skladu s predpisi, ki urejajo vode.
(9) Vodne pravice za odvzem vode za gojenje sladkovodnih organizmov v stoječih vodah se ne podeli za gramoznice.
6. člen
(prepovedi, pogoji in omejitve rabe na odsekih)
(1) Vodne pravice za posebno rabo vode se ne podeli
na odsekih vodotokov in na naravnih jezerih, pomembnih za
določitev za tip površinske vode značilnih referenčnih razmer (v
nadaljnjem besedilu: odseki). Vodna pravica za posebno rabo
vode na vodotokih in drugih vodah v zaledju odseka se lahko
podeli na podlagi ugotovitve, da izvajanje vodne pravice ne bo
poslabšalo stanja voda na teh odsekih.
(2) Odseki so prikazani na karti, ki je sestavni del kartografskega dela načrta.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se
vodna pravica za namakanje kmetijskih zemljišč na odsekih
lahko podeli, če gre za odvzem vode, ki ne presega 0,1 odstotka sQs.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se
vodna pravica za oskrbo s pitno vodo lahko podeli.
7. člen
(pogoji za posege v površinske vode in odseke)
Zajemni objekt za odvzem vode v primerih rabe vode iz
5. in 6. člena te uredbe mora biti izveden tako, da ne prekinja
vzdolžne kontinuitete vodotoka in ne posega v morfologijo
struge.
8. člen
(prepovedi, pogoji in omejitve rabe podzemne vode
in pogoji za posege v podzemne vode)
(1) Vodne pravice za rabo vode za pridobivanje toplote na
najožjih vodovarstvenih območjih se ne podeli.
(2) Vgradnja toplotnih črpalk na najožjih vodovarstvenih
območjih je prepovedana.
(3) Vodne pravice za rabo vode za izkoriščanje termalne
in termomineralne vode v Mursko-Zalskem in Krško-Brežiškem
bazenu se lahko podelijo na podlagi ugotovitve, da trend gladine podzemne vode v vodonosnikih določenih vodnih teles ni
več padajoč.
(4) Vodna telesa iz prejšnjega odstavka so:
– Krška kotlina (VTPodV_1003),
– Posavsko hribovje do osrednje Sotle (VTPodV_1008),
– Dolenjski kras (VTPodV_1011),
– Dravska kotlina (VTPodV_3012),
– Haloze in Dravinjske gorice (VTPodV_3014),
– Zahodne Slovenske gorice (VTPodV_3015),
– Murska kotlina (VTPodV_4016),
– Vzhodne Slovenske gorice (VTPodV_4017),
– Goričko (VTPodV_4018).
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(5) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena se
vodne pravice na podlagi 199. člena Zakona o vodah (Uradni
list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 –
ZVO-1 in 57/08) lahko podelijo, pri čemer je obseg vodne pravice odvisen od ugotovitve iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Če se rudarska pravica za izkoriščanje primarnih mineralnih surovin nanaša na podzemne vode, se ta lahko podeli
pod naslednjimi pogoji:
– z izvajanjem rudarske pravice se ne odpira ali povečuje
vodnih površin podzemnih voda,
– dno izkopa mora biti vsaj 2 m nad najvišjo gladino
podzemne vode.
(7) Pri opravljanju rudarske dejavnosti se lahko uporabljajo samo tiste snovi, vključno z razstrelivi, ki same oziroma njihovi razgradni produkti ne povzročajo poslabšanja kemijskega
stanja podzemne vode na mestu vnosa.
(8) Vodne pravice za rabo vode za namakanje se ne podeli, če se zemljišče, ki naj bi se namakalo, nahaja na območju
velikega namakalnega sistema in le-ta ni popolno izkoriščen.
9. člen
(prepovedi posegov na vodnih in priobalnih zemljiščih)
(1) Na vodnih zemljiščih je izven območij pristanišč, za katera je podeljena vodna pravica, prepovedano stalno sidranje.
(2) Vnos hranil v vode je prepovedan, razen v skladu s
predpisom, ki ureja ribolovni režim.
10. člen
(objava povzetka načrta)
Ministrstvo v štirih mesecih po uveljavitvi te uredbe pripravi poljuden povzetek načrta in ga skupaj z angleškim prevodom
objavi na svoji spletni strani.
11. člen
(postopki)
Postopki za pridobitev vodne pravice z vodnim dovoljenjem ali podelitvijo koncesije na podlagi Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A,
41/04 – ZVO-1 in 57/08), začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se
končajo v skladu z dosedanjimi predpisi, pri čemer se upoštevajo 5., 6., 7. in 8. člen te uredbe.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Priloga:
PODROBNEJŠA VSEBINA NAýRTA UPRAVLJANJA VODA ZA VODNI OBMOýJI DONAVE
IN JADRANSKEGA MORJA
1

OPIS ADMINISTRATIVNE UREDITVE
1.1
Podatki o pripravljavcu naþrta upravljanja voda ter navedba predpisov in
mednarodnih oziroma meddržavnih pogodb s podroþja upravljanja voda
1.1.1
PODATKI O PRIPRAVLJALCU NAýRTA UPRAVLJANJA VODA ZA VODNI
OBMOýJI DONAVE IN JADRANSKEGA MORJA ZA OBDOBJE 2009 - 2015
1.1.2
SEZNAM PREDPISOV IN MEDNARODNIH OZIROMA MEDDRŽAVNIH
POGODB S PODROýJA UPRAVLJANJA VODA
1.2
Podatki o zemljepisni opredelitvi vodnega obmoþja
1.2.1
OPIS MEJE VODNEGA OBMOýJA
1.2.2
GLAVNE REKE IN JEZRA
1.2.3
PODZEMNE VODE
1.3
Podatki o obdobju, za katerega se sprejema naþrt upravljanja voda
2
OPIS STANJA NA OBMOýJU NAýRTA UPRAVLJANJA VODA
2.1
Opis znaþilnosti vodnega obmoþja
2.1.1
OPIS VODNIH TELES POVRŠINSKIH VODA
2.1.2
OPIS VODNIH TELES PODZEMNIH VODA
2.1.3
OCENA KOLIýINSKEGA STANJA VODA
2.1.4
OCENA KOLIýINSKEGA STANJA NAPLAVIN
2.1.5
POMEMBNEJŠI OBJEKTI IN NAPRAVE VODNE INFRASTRUKTURE
2.1.6
POVZETEK NEGOTOVOSTI IN VRZELI V PODATKIH, INFORMACIJAH,
ZNANJU IN STANJU TEHNIKE
2.2
Prikaz obmoþij s posebnimi zahtevami
2.2.1
VODOVARSTVENA OBMOýJA
2.2.2
KOPALNE VODE
2.2.3
OGROŽENA OBMOýJA
2.2.4
OBýUTLJIVA OBMOýJA
2.2.5
RANLJIVA OBMOýJA
2.2.6
OBMOýJA, POMEMBNA ZA ŽIVLJENJE IN RAST MORSKIH ŠKOLJK IN
MORSKIH POLŽEV
2.2.7
OBMOýJA SALMONIDNIH IN CIPRINIDNIH VODA
2.2.8
ZAVAROVANA IN VAROVANA OBMOýJA V SKLADU S PREDPISI, KI
UREJAJO OHRANJANJE NARAVE, ZA KATERA STA POMEMBNA VODNI
REŽIM IN KAKOVOST VODA
2.2.9
OBMOýJA VARSTVENIH VODA V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO
RIBIŠTVO
2.3
Opis monitoringa in ocena stanja vodnih teles površinskih in podzemnih voda
2.3.1
PRIKAZ PROGRAMOV MONITORINGOV IN OCENA STANJA VODNIH
TELES POVRŠINSKIH VODA
2.3.2
PRIKAZ PROGRAMOV MONITORINGOV IN OCENA STANJA NA OBMOýJIH
S POSEBNIMI ZAHTEVAMI
2.3.3
PRIKAZ PROGRAMOV MONITORINGOV IN OCENA STANJA VODNIH
TELES PODZEMNIH VODA
2.4
Prikaz obremenitev in presoja vplivov þlovekovega delovanja na stanje površinskih in
podzemnih voda
2.4.1
PRIKAZ OBREMENITEV IN PRESOJA VPLIVOV ýLOVEKOVEGA
DELOVANJA NA STANJE POVRŠINSKIH VODA
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2.4.2

PRIKAZ OBREMENITEV IN PRESOJA VPLIVOV ýLOVEKOVEGA
DELOVANJA NA STANJE PODZEMNIH VODA
2.5
Ekonomska analiza obremenjevanja voda
2.5.1
METODOLOŠKI PRISTOP
2.5.2
ANALIZA GOSPODARSKEGA POMENA DEJAVNOSTI, KI POVZROýAJO
OBREMENJEVANJE VODA
2.5.3
ANALIZA TRENDOV POSAMEZNIH VRST STORITEV, POVEZANIH Z
OBREMENJEVANJEM VODA
2.5.4
ANALIZA VKLJUýITVE STROŠKOV OBREMENJEVANJA VODA, V CENO
IZVAJANJA STORITEV, POVEZANIH Z OBREMENJEVANJEM VODA
2.5.5
ANALIZA SREDSTEV, NAMENJENIH PODROýJU UREJANJA VODA
2.5.6
INŠPEKCIJSKI NADZOR
2.5.7
POVZETEK NEGOTOVOSTI IN VRZELI V PODATKIH, INFORMACIJAH,
ZNANJU IN STANJU TEHNIKE
2.5.8
NADALJNJI KORAKI V NASLEDNJEM NAýRTOVALSKEM OBDOBJU
3
POVZETEK PROGRAMA TEMELJNIH UKREPOV
3.1
Program temeljnih ukrepov, ki se nanašajo na varstvo površinskih in podzemnih
voda
3.2
Program temeljnih ukrepov, ki se nanašajo na urejanje voda
3.3
Program ukrepov, ki se nanašajo na rabo površinskih in podzemnih voda
3.4
Program temeljnih ukrepov – ekonomski inštrumenti
4
PREGLED POMEMBNIH ZADEV UPRAVLJANJA VODA IN POMEMBNE OBREMENITVE
ZA DOSEGANJE CILJEV 2015
4.1
Ocena verjetnosti doseganja okoljskih ciljev do leta 2015
4.1.1
OCENA VERJETNOSTI DOSEGANJA OKOLJSKIH CILJEV ZA VODNA
TELESA POVRŠINSKIH VODA
4.1.2
OCENA VERJETNOSTI DOSEGANJA OKOLJSKIH CILJEV ZA VODNA
TELESA PODZEMNIH VODA
4.2
Pregled pomembnih zadev upravljanja voda in pomembne obremenitve za
doseganje ciljev do leta 2015
4.2.1
POVZETEK NEGOTOVOSTI IN VRZELI V PODATKIH, INFORMACIJAH,
ZNANJU IN STANJU TEHNIKE
4.2.2
UýINKI PODNEBNIH SPREMEMB NA VODNO OKOLJE
5
PODROBNEJŠA OPREDELITEV CILJEV NAýRTA UPRAVLJANJA VODA
5.1
Okoljski cilji
5.1.1
OKOLJSKI CILJI ZA VODNA TELESA POVRŠINSKIH VODA
5.1.2
OKOLJSKI CILJI NA VODNIH TELESIH PODZEMNIH VODA
5.1.3
CILJI NA OBMOýJIH S POSEBNIMI ZAHTEVAMI
5.2
Cilji urejanja voda
5.2.1
CILJI OHRANJANJA IN URAVNAVANJA VODNIH KOLIýIN
5.2.2
CILJI VARSTVA PRED ŠKODLJIVIM DELOVANJEM VODA
5.2.3
CILJI VZDRŽEVANJA VODNIH IN PRIOBALNIH ZEMLJIŠý
5.2.4
SKRB ZA HIDROMORFOLOŠKO STANJE VODNEGA REŽIMA
5.3
Cilji rabe voda
5.3.1
OPTIMALNO PODELJEVANJE VODNIH PRAVIC POBUDNIKOM
5.3.2
VZPOSTAVITEV MANJKAJOýIH EVIDENC
5.3.3
IZBOLJŠANJE NADZORA NAD DEJANSKO RABO VODA
5.3.4
DOLOýITEV MOŽNIH VRST RABE VODNEGA DOBRA
5.3.5
ZAGOTAVLJANJE VODNIH KOLIýIN ZA OSKRBO S PITNO VODO
5.3.6
DOLOýITEV EKONOMSKE CENE VODE
5.4
Izjeme pri doseganju okoljskih ciljev I
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5.4.1
5.4.2
5.4.3

OPREDELITEV IZJEM PRI DOSEGANJU OKOLJSKIH CILJEV
EKONOMSKA UTEMELJITEV IZJEM PRI DOSEGANJU OKOLJSKIH CILJEV
PREGLED IZJEM PRI DOSEGANJU OKOLJSKIH CILJEV POVRŠINSKIH
VODA
5.4.4
PREGLED IZJEM PRI DOSEGANJU OKOLJSKIH CILJEV PODZEMNIH VODA
5.5
Možnosti odstopanj od okoljskih ciljev
5.5.1
MOŽNOSTI ODSTOPANJ OD OKOLJSKIH CILJEV NA VODNEM OBMOýJU
DONAVE
5.5.2
MOŽNOSTI ODSTOPANJ OD OKOLJSKIH CILJEV NA VODNEM OBMOýJU
JADRANSKEGA MORJA
5.5.3
MOŽNOST DRUGIH POSEGOV V PROSTOR, KI BODO POVZROýILI
ODSTOPANJA OD OKOLJSKIH CILJEV
6
POVZETEK PROGRAMA DOPOLNILNIH UKREPOV
7
FINANýNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA UKREPOV
7.1
Opredelitev vsote vseh potrebnih finanþnih sredstev za izvedbo temeljnih ukrepov
7.1.1
OPREDELITEV VSOTE VSEH POTREBNIH FINANýNIH SREDSTEV IN
OPREDELITEV PREDVIDENIH VIROV FINANýNIH SREDSTEV
7.1.2
OPREDELITEV VSOTE VSEH POTREBNIH FINANýNIH SREDSTEV IN
OPREDELITEV PREDVIDENIH VIROV FINANýNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO
POSAMEZNIH SKLOPOV TEMELJNIH UKREPOV
7.2
Opredelitev vsote vseh potrebnih finanþnih sredstev za izvedbo dopolnilnih ukrepov
7.2.1
OPREDELITEV VSOTE VSEH POTREBNIH FINANýNIH SREDSTEV IN
OPREDELITEV PREDVIDENIH VIROV FINANýNIH SREDSTEV
7.2.2
OPREDELITEV VSOTE VSEH POTREBNIH FINANýNIH SREDSTEV IN
OPREDELITEV PREDVIDENIH VIROV FINANýNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO
POSAMEZNIH SKLOPOV DOPOLNILNIH UKREPOV
7.2.3
ANALIZA OBýUTLJIVOSTI GLEDE NA ZANESLJIVOST PODATKOV O
UýINKOVITOSTI IN STROŠKIH POSAMEZNIH UKREPOV
7.2.4
FINANýNE POSLEDICE PROGRAMA DOPOLNILNIH UKREPOV
7.2.5
OCENA MOŽNIH VPLIVOV NA EKONOMSKO CENO STORITEV,
POVEZANIH Z OBREMENJEVANJEM VODA, ZA UKREPE, KI SE NANAŠAJO
NA DOSEGANJE OKOLJSKIH CILJEV
8
POVZETEK AKTIVNOSTI IN REZULTATOV SODELOVANJA Z JAVNOSTJO
8.1
Javna obravnava
8.2
Delavnice na povodjih in poreþjih
8.3
Medsektorska usklajevanja
8.4
Zakljuþki

9

PRILOGE NAýRTA UPRAVLJANJA VODA

Priloga I
Priloga II
Priloga III
Priloga IV
Priloga V
Priloga VI

Seznam podrobnejših programov in naþrtov upravljanja voda
Povzetek aktivnosti in rezultatov sodelovanja z javnostjo
Seznam pristojnih organov ter navedba institucij in naþin pridobitve
dokumentov, na podlagi katerih je bil izdelan naþrt
Seznam pomembnih predpisov, uporabljenih pri izdelavi naþrta upravljanja
voda
Seznam strokovnih podlag, strokovnih navodil, metodologij in poroþil, na
podlagi katerih je bil izdelan naþrt
Povzetek obveznosti, sprejetih z mednarodnimi pogodbami, ki se nanašajo na
upravljanje voda in naþin njihovega uresniþevanja
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Priloga VII
Priloga VIII
Priloga IX
Priloga X
Priloga XI
Priloga XII
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Seznam naslovov za stike in postopke za pridobitev osnovnih dokumentov
strokovnih podlag in informacij ter aktualnih podatkov o monitoringu voda
Podrobnejša vsebina Pregledovalnika podatkov za vodna telesa površinskih in
podzemnih voda
Seznam zadrževalnikov
Skupne koliþine emitiranih snovi v površinske vode in kanalizacijo
Povzetek temeljnih ukrepov
Povzetek dopolnilnih ukrepov

KARTOGRAFSKE PRILOGE NAýRTA UPRAVLJANJA VODA
Kartografska priloga 1:
Kartografska priloga 2:
Kartografska priloga 3:
Kartografska priloga 4:
Kartografska priloga 5:
Kartografska priloga 6:
Kartografska priloga 7:
Kartografska priloga 8:
Kartografska priloga 9:
Kartografska priloga 10:
Kartografska priloga 11:
Kartografska priloga 12:
Kartografska priloga 13:
Kartografska priloga 14:
Kartografska priloga 15:
Kartografska priloga 16:
Kartografska priloga 17:
Kartografska priloga 18:
Kartografska priloga 19:
Kartografska priloga 20:
Kartografska priloga 21:

Kartografska priloga 22:

Kartografska priloga 23:
Kartografska priloga 24:

Hidrografska mreža, poreþja in povodji
Glavne reke in jezera
Vodonosni sistemi
Vodna telesa površinskih voda
Prispevne površine vodnih teles površinskih voda
Raba zemljišþ
Meje hidroekoregij
Ekološki tipi vodnih teles površinskih voda
Odseki vodotokov in naravna jezera, pomembni za doloþitev za
tip površinske vode znaþilnih referenþnih razmer
Lokacije in meje vodnih teles podzemnih voda
Pomembnejši objekti in naprave vodne infrastrukture
Mreža merilnih mest za spremljanje kakovosti površinskih voda
v obdobju od leta 2006 do 2008
Ocena kemijskega stanja površinskih voda v obdobju od leta
2006 do 2008
Ocena ekološkega stanja površinskih voda in raven zaupanja
(RZ) v obdobju od leta 2006 do 2008
Ocena stanja površinskih voda glede na vsebnost posebnih
onesnaževal (PO) v obdobju od leta 2006 do 2008
Ocena kakovosti voda za življenje sladkovodnih vrst rib v
obdobju od leta 2006 do 2008
Ocena kakovosti kopalnih voda v letu 2008
Ocena kakovosti površinskih virov pitne vode v obdobju od leta
2006 do 2008 glede na fizikalno - kemijske parametre
Ocena kakovosti vode za življenje morskih školjk in morskih
polžev v obdobju od leta 2006 do 2008
Ocena kemijskega stanja površinskih voda v obdobju od leta
2006 do 2008 in obmoþja Nature 2000 v odvisnosti od voda
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Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena in petega odstavka
20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o odlaganju odpadkov na odlagališčih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 1999/31/ES z dne
26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L št.
182 z dne 16. 7. 1999, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES)
št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra
2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES,
glede regulativnega postopka s pregledom (UL L št. 311, z dne
21. 11. 2008, str. 1) in Odločbo Sveta 2003/33/ES z dne 19. decembra 2002 o določitvi meril in postopkov za sprejemanje
odpadkov na odlagališčih na podlagi člena 16 in Priloge II k Direktivi 1999/31/ES (UL L št. 11 z dne 16. 1. 2003, str. 27) določa
mejne vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja odpadkov,
obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje ter pogoje in
ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zapiranjem odlagališč ter ravnanja po njihovem zaprtju z namenom,
da se v celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšajo učinki
škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja
z emisijami snovi v površinske vode, podzemne vode, tla in zrak,
in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije
toplogrednih plinov in preprečijo tveganja za zdravje ljudi.
(2) Ta uredba določa tudi obvezna ravnanja in druge pogoje
za odlaganje odpadkov v podzemna skladišča.
(3) Za vprašanja v zvezi z odpadki, ki se odlagajo, in splošnimi pogoji odstranjevanja odpadkov, ki niso posebej urejeni s
to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. odpadek je odpadek v skladu s predpisom, ki ureja
odpadke;
2. komunalni odpadek je komunalni odpadek v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo okolja;
3. nevaren odpadek je nevaren odpadek v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
4. nenevaren odpadek je vsak odpadek, ki ni uvrščen med
nevarne odpadke;
5. inertni odpadek je odpadek, ki se fizikalno, kemično ali
biološko bistveno ne spreminja, ne razpade, ne zgori ali kako
drugače kemijsko ali fizikalno ne reagira, se biološko ne razgradi
in ne vpliva škodljivo na druge snovi ob stiku z njimi na način, ki
bi lahko povzročil onesnaženje okolja ali škodoval zdravju; skupno izluževanje in vsebnost onesnaževal v inertnem odpadku in
ekotoksičnost izcedne vode morajo biti zanemarljivi in zlasti ne
smejo ogrožati kakovosti površinske ali podzemne vode;
6. gradbeni odpadek je odpadek, ki nastane pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali
odstranitve objekta in je razvrščen v skupino odpadkov 17 iz
klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu,
ki ureja odpadke (v nadaljnjem besedilu: klasifikacijski seznam
odpadkov);
7. istovrstni odpadek je odpadek, ki nastaja v enakih ali
podobnih procesih brez bistvenih razlik glede načina nastajanja
in njegove sestave, tako da se fizikalne, kemične ali biokemične
lastnosti odpadka, pomembne za njegovo odstranjevanje, med
seboj bistveno ne razlikujejo, in je razvrščen v isto skupino v
klasifikacijskem seznamu odpadkov;
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8. tekoči odpadek je katerikoli odpadek v tekočem agregatnem stanju. Blato in mulj se ne štejeta za tekoči odpadek. Tekoči
odpadek so tudi industrijske odpadne vode, ki se zbirajo in oddajajo, ne da bi se pred oddajo izvajal obratovalni monitoring v
skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote v vode;
9. podzemno skladišče je skladišče za trajno skladiščenje
odpadkov v globokem podzemnem prostoru, kot so rudnik soli
ali kalija;
10. odlagališče je naprava ali več naprav za odlaganje
odpadkov na površino tal ali pod njo.
Za odlagališče se šteje tudi:
– naprava ali del naprave, kjer povzročitelj odpadkov skladišči svoje odpadke na kraju njihovega nastanka več kakor tri
leta pred oddajo v nadaljnjo predelavo po postopkih predelave v
skladu s predpisom, ki ureja odpadke, in
– stalna naprava ali del naprave, kjer se odpadki skladiščijo
več kakor eno leto pred oddajo v nadaljnje ravnanje po postopkih
odstranjevanja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
Za odlagališče se ne šteje:
– naprava ali del naprave, kjer se odpadki raztovarjajo z
namenom omogočanja njihove priprave za nadaljnji prevoz v
predelavo ali odstranjevanje, ali
– skladišče odpadkov, kjer se odpadki skladiščijo največ tri
leta pred oddajo v nadaljnje ravnanje po postopkih predelave ali
največ eno leto pred oddajo v nadaljnje ravnanje po postopkih
odstranjevanja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
11. območje odlagališča je območje, ki je določeno s
prostorskim aktom, kjer je dovoljena gradnja telesa odlagališča in
drugih objektov in naprav, potrebnih za obratovanje odlagališča;
12. mejne vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja odpadkov so mejne vrednosti parametrov onesnaženosti
odpadkov in parametrov izlužka odpadkov;
13. obdelava odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični
ali biološki postopek v okviru postopkov predelave oziroma odstranjevanja odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke,
vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov, zato da se zmanjša njihova prostornina, nevarne
lastnosti ali vsebnost biološko razgradljivih snovi, da se lažje
ravna z njimi ali povečajo možnosti za njihovo predelavo.
14. obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču (v nadaljnjem besedilu: obdelava
mešanih komunalnih odpadkov) je njihova mehansko-biološka
obdelava, s katero se zagotovi:
a) izločanje frakcij, primernih za recikliranje, in
b) aerobno ali anaerobno obdelavo mešanih komunalnih
odpadkov in predhodno ali naknadno izločanje gorljivih frakcij,
primernih za energetsko predelavo.
Izločanje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem komunalnih
odpadkov se ne šteje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.
15. izcedne vode so vse tekočine, ki se izcejajo iz odloženih odpadkov ali pronicajo skozi telo odlagališča in se odvajajo
ali zadržujejo znotraj telesa odlagališča;
16. odlagališčni plin je katerikoli plin, ki nastaja zaradi
odloženih odpadkov;
17. izlužek je raztopina, pridobljena z laboratorijskim testom izluževanja odpadka;
18. upravljavec odlagališča ali podzemnega skladišča
je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je odgovoren za odlagališče ali podzemno skladišče in ga upravlja v
času njegovega obratovanja, med izvedbo zapiralnih del in po
njegovem zaprtju;
19. biološko razgradljiv odpadek je kakršenkoli odpadek,
ki se lahko aerobno ali anaerobno razgradi, kot so biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz vrtov in parkov odpadek
ter papir in karton ter drugi komunalni odpadki, ki se razgradijo,
če so izpostavljeni anaerobnim ali aerobnim procesom razgrajevanja;
20. imetnik odpadkov je imetnik odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja odpadke;
21. vlagatelj je oseba, ki vloži zahtevo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča pod pogoji
iz te uredbe;
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22. redko poseljeno oddaljeno območje je območje,
kjer stalno prebiva manj kakor 500 prebivalcev na občino ali
naselje, in gostota prebivalstva ne presega 5 prebivalcev na
km2 površine, in je več kakor 50 km oddaljeno od najbližjega
naselja z več kakor 250 prebivalci na km2 površine ali ima do
takih naselij večji del leta otežen dostop po cesti zaradi slabih
meteoroloških razmer;
23. pošiljka odpadkov je količina istovrstnih odpadkov, ki
jih upravljavec odlagališča prevzame v enem dnevu v okviru ene
spremne dokumentacije o prevzetih odpadkih;
24. reprezentativni vzorec odpadkov je vzorec, vzet iz
celotne količine odpadkov, katerega lastnosti, ki so predmet
kemične analize, odražajo povprečno sestavo teh odpadkov;
25. obstoječe odlagališče je odlagališče, ki ga je na
podlagi prijave upravljavca odlagališča v skladu z določbami
Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 41/04
– ZVO-1 in 43/04) ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), razvrstilo med:
– odlagališče za nevarne odpadke,
– odlagališče za nenevarne odpadke ali
– odlagališče za inertne odpadke;
26. rekonstrukcija obstoječega odlagališča so gradbeni
in drugi posegi na obstoječem odlagališču v skladu s predpisom,
ki ureja graditev objektov, v skladu s predpisom, ki ureja graditev
objektov, če se pri rekonstruiranju ne povečuje zmogljivost odlagališča ali spreminja vrsta odlagališča iz 4. člena te uredbe;
27. telo odlagališča obsega celoto vseh odloženih odpadkov in sistem tesnjenja odlagališčnega dna, pokritje površin odlagališča, sistema za odvajanje izcedne vode in padavinske vode
s površin odlagališča, sistem odplinjanja odlagališča in druge
tehnične objekte ter obrobne in oporne nasipe in druge tehnične
konstrukcije za zagotavljanje stabilnosti telesa odlagališča;
28. tesnjenje odlagališča je tehnični sistem objektov in
ukrepov za preprečevanje emisije snovi v tla, ki ga sestavljajo tesnjenje površine odlagališčnega telesa, tesnjenje odlagališčnega
dna in sistem odvajanja izcednih in odpadnih vod:
a) kombinirano tesnjenje odlagališča je sestavljeno iz različnih tesnilnih materialov z medsebojno dopolnjujočimi lastnostmi;
b) mineralno tesnjenje je umetno narejeno tesnjenje, ki ga
sestavljajo eno ali večplastno zgoščeni sloji iz mineralnih zemljin
in potrebnih dodatkov;
29. odlagališčno dno je poravnana površina podlage, na
kateri je zgrajeno telo odlagališča;
30. odplinjevalni sistemi so odplinjevalni kamini, rezervoarji in napeljave ter regulacijski objekti in drugi tehnični objekti
za zajemanje in nadzorovano ravnanje z odlagališčnim plinom
oziroma njegovo neposredno sežiganje;
31. aktivno odplinjanje je izsesavanje odlagališčnega
plina z umetno proizvedenim podtlakom;
32. vodoprepustnost je lastnost materiala, ki opisuje pretakanje tekočine skozi porozni medij pri določenem hidravličnem
gradientu, ki tekočino poganja, in se izračuna kot koeficient
hidravlične prevodnosti k, izražen v m/s;
33. center za ravnanje s komunalnimi odpadki je objekt
lokalne infrastrukture lokalnega pomena v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo okolja, in je urejen v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe. Center za ravnanje s komunalnimi odpadki
je kot naprava ali več povezanih naprav namenjen za prevzem,
skladiščenje in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter
za oddajo izločenih frakcij in ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki.
3. člen
(uporaba uredbe)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za obratovanje vsakega odlagališče, ne glede na vrsto odpadka, ki se odlaga.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določbe te
uredbe ne uporabljajo za:
1. vnašanje blata čistilnih naprav ali greznic in mulja iz
rečnih strug, jezer ali morja in podobnih gnojil v tla ali na njih z
namenom gnojenja ali izboljševanja kakovosti tal, če se vnašajo
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kot gnojilo v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata čistilnih
naprav v kmetijstvu ali predpisom, ki ureja varstvo voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;
2. uporabo inertnih odpadkov kot polnilo pri vzpostavitvi
novega ali nadomestitvi prejšnjega stanja okolja ali pri zagotavljanju stabilnosti telesa odlagališča, sanitarnih ukrepov ali
drugih posegov pri rekonstrukciji odlagališč ali pri gradnji, če
se vnašajo v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z
vnašanjem odpadkov;
3. odlaganje mulja na vodnem in priobalnem zemljišču,
če je bil odvzet iz njegovega vodnega ali priobalnega zemljišča
in ima lastnosti odpadka, ki se po tej uredbi lahko odlaga na
odlagališče za nenevarne odpadke, pri čemer se upoštevajo le
anorganski parametri onesnaženosti in izlužka;
4. uporabo zemeljskih izkopov, ki nastanejo pri gradbenih
delih, ali umetno pripravljenih zemljin, če se vnašajo izven telesa
odlagališča v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z
vnašanjem odpadkov;
5. odlaganje neonesnažene jalovine ali nenevarnih inertnih
odpadkov, ki nastajajo pri raziskovanju, izkoriščanju, obogatitvi
in predelavi ter skladiščenju mineralnih surovin ali pri delih v
površinskih kopih, če se vnašajo v skladu s predpisi, ki urejajo
rudarstvo.
(3) Če odpadki vsebujejo obstojna organska onesnaževala
ali so z njimi onesnaženi, se lahko odlagajo v skladu s to uredbo, če vsebnost polikloriranih bifenilov (v nadaljnjem besedilu:
PCB) v njih ne presega mejnih vrednosti koncentracije obstojnih
organskih onesnaževal in so izpolnjene druge zahteve v zvezi z
obstojnimi organskimi onesnaževali, ki so za odlaganje odpadkov določene z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta ES
št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L št. 158 z
dne 30. 4. 2004, str. 7), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije
(EU) št. 757/2010 z dne 24. avgusta 2010 o spremembi Uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih
organskih onesnaževalih glede prilog I in III (UL L št. 223 z dne
25. 8. 2010, str. 29).
II. OBVEZNA RAVNANJA IN DRUGI POGOJI
ZA ODLAGANJE ODPADKOV
4. člen
(vrste odlagališč)
(1) Vrste odlagališč so:
1. odlagališče za nevarne odpadke,
2. odlagališče za nenevarne odpadke in
3. odlagališče za inertne odpadke.
(2) Za odlagališče za nenevarne odpadke se šteje tudi
odlagališče komunalnih odpadkov, ki je objekt infrastrukture
lokalnega pomena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
in je namenjeno za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
5. člen
(obdelava odpadkov)
(1) Odpadke je dovoljeno odlagati samo na odlagališčih.
(2) Odlagati je dovoljeno samo obdelane odpadke.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je brez predhodne obdelave dovoljeno odlagati inertne odpadke, kadar njihova obdelava tehnično ni izvedljiva, ali druge odpadke, če
njihova obdelava, s katero se zmanjša količina ali nevarnosti za
človekovo zdravje ali okolje, ne prispeva k namenom iz prvega
odstavka 1. člena te uredbe.
(4) Za obdelane komunalne odpadke se štejejo mešani
komunalni odpadki, ki so obdelani v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki. Upravljavec centra mora imeti okoljevarstveno
dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja in predpisi,
ki urejajo ravnanje z odpadki.
(5) Mešani komunalni odpadki, ki so pred odlaganjem
obdelani v skladu s prejšnjim odstavkom, se tudi po obdelavi
označujejo s klasifikacijsko številko 20 03 01 iz klasifikacijskega
seznama odpadkov.
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(6) Ne glede na predpis, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, se v centru iz četrtega odstavka tega člena
mešani komunalni odpadki lahko obdelujejo le po postopkih z
oznako D8 in D9 iz predpisa, ki ureja odpadke.
(7) Upravljavec centra iz četrtega odstavka tega člena
mora:
1. redno sprejemati mešane komunalne odpadke in jih
skladiščiti do njihove obdelave,
2. obdelati mešane komunalne odpadke,
3. redno oddajati izločene nenevarne frakcije, primerne za
recikliranje, v nadaljnjo obdelavo v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki,
4. za izločene nevarne frakcije zagotoviti tako ravnanje,
kot je za posamezno nevarno frakcijo predpisano v predpisih, ki
urejajo ravnanje z odpadki,
5. redno oddajati izločene gorljive frakcije, primerne za
energetsko predelavo, v sežig ali sosežig v skladu s predpisi, ki
urejajo sežiganje odpadkov, in
6. ostanek mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi
redno oddajati upravljavcu odlagališča komunalnih odpadkov.
(8) Dokazilo o sprejemu odpadkov iz 1. točke prejšnjega
odstavka in o oddaji odpadkov iz 3. do 6. točke prejšnjega odstavka je veljavni evidenčni list v skladu s predpisom, ki ureja
odpadke.
(9) Pred oddajo odpadkov iz 6. točke sedmega odstavka
tega člena v odlaganje je treba zagotoviti oceno odpadkov v
skladu z 11. členom te uredbe.
6. člen
(mejne vrednosti emisij snovi v okolje zaradi
odlaganja odpadkov)
(1) Na odlagališče za nevarne odpadke je dovoljeno odlagati samo nevarne odpadke, katerih onesnaženost ne presega
mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti in mejnih vrednosti
parametrov izlužka za nevarne odpadke, določenih v Prilogi 3,
ki je sestavni del te uredbe.
(2) Na odlagališče za nenevarne odpadke je dovoljeno
odlagati:
– nenevarne odpadke, katerih onesnaženost ne presega
mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti in mejnih vrednosti parametrov izlužka za nenevarne odpadke iz Priloge 3 te
uredbe,
– obdelane nenevarne odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, ki nastajajo kot ostanki predelave po
postopku R3 v skladu s predpisom, ki ureja odpadke (recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila
vključno s kompostiranjem ali z drugimi procesi biološkega preoblikovanja), (v nadaljnjem besedilu: nenevarni odpadki z visoko
vsebnostjo biološko razgradljivih snovi), z lastnostmi parametrov
iz 5. točke Priloge 3 te uredbe,
– stabilne in nereaktivne nevarne odpadke, katerih onesnaženost ne presega mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti in
mejnih vrednosti parametrov izlužka za nenevarne odpadke iz Priloge 3 te uredbe, za odlaganje na odlagalnih poljih, kjer ni komunalnih odpadkov ali nenevarnih odpadkov z vsebnostjo biološko
razgradljivih snovi, večjo od pet odstotkov mase odpadkov, in
– odpadke, ki vsebujejo azbest, če izpolnjujejo zahteve iz
Priloge 3 te uredbe.
(3) Na odlagališče za nenevarne odpadke, ki je odlagališče
komunalnih odpadkov, je poleg odpadkov iz prejšnjega odstavka
dovoljeno odlagati:
– komunalne odpadke, katerih onesnaženost ne presega
mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti za komunalne odpadke iz Priloge 3 te uredbe,
– mehansko-biološko obdelane komunalne odpadke z lastnostmi iz drugega odstavka 7. člena te uredbe.
(4) Na odlagališče za inertne odpadke je dovoljeno odlagati:
– inertne odpadke, katerih onesnaženost ne presega mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti in mejnih vrednosti parametrov izlužka za inertne odpadke iz Priloge 3 te uredbe, in
– odpadke, določene v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
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(5) Na odlagališče za nevarne odpadke je prepovedano odlagati komunalne odpadke in nenevarne odpadke z vsebnostjo
biološko razgradljivih snovi, večjo od pet odstotkov mase odpadkov, lahko pa se odlagajo inertni odpadki, katerih onesnaženost
ne presega mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti in mejnih vrednosti parametrov izlužka za inertne odpadke iz Priloge
3 te uredbe, in nenevarni odpadki, katerih vsebnost biološko
razgradljivih snovi ni večja od pet odstotkov mase odpadkov.
(6) Ne glede na določbe prvega do petega odstavka tega
člena lahko ministrstvo upravljavcu odlagališča dovoli odlaganje
odpadkov, katerih parametri onesnaženosti za največ trikrat presegajo mejne vrednosti parametrov onesnaženosti za odpadke
iz Priloge 3 te uredbe, razen za:
– raztopljeni organski ogljik v izlužku odpadkov (v nadaljnjem besedilu: DOC), lahko hlapne aromatske ogljikovodike (v
nadaljnjem besedilu: BTEX), PCB in mineralna olja v odpadkih,
če gre za inertne odpadke,
– celotni organski ogljik in pH v odpadkih, če gre za stabilne
in nereaktivne nevarne odpadke, ki se lahko odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke,
– vse parametre, če gre za obdelane nenevarne odpadke
z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi z lastnostmi
parametrov iz 5. točke v Prilogi 3 te uredbe,
– žarilno izgubo ali celotni organski ogljik v odpadkih, če
gre za nevarne odpadke, in
– celotni organski ogljik, če gre za inertne odpadke, za katere sme celotni organski ogljik presegati mejne vrednosti parametrov onesnaženosti iz Priloge 3 te uredbe do največ dvakrat.
(7) Ministrstvo dovoli odlaganje odpadkov iz prejšnjega
odstavka samo za vnaprej določeno število pošiljk odpadkov, ki
se bodo odložile na odlagališču v obdobju, krajšem od 12 mesecev, če iz ocene emisij v okolje, ki jo k vlogi za okoljevarstveno
dovoljenje ali vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja
priloži upravljavec odlagališča, izhaja, da zaradi preseganja mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti za odpadke oziroma
mejnih vrednosti parametrov izlužka iz Priloge 3 te uredbe ne
bo dodatnih škodljivih vplivov na okolje.
(8) O izdaji dovoljenja za odlaganje odpadkov iz petega
odstavka tega člena ministrstvo poroča Komisiji.
7. člen
(odlaganje komunalnih odpadkov)
(1) Ne glede na določbe prve alineje tretjega odstavka
prejšnjega člena lahko upravljavec odlagališča za nenevarne
odpadke v posameznem koledarskem letu na odlagališču odloži tako obdelane komunalne odpadke, da je delež biološko
razgradljivih odpadkov v njih enak ali manjši deležu, ki mu ga v
okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča določi
ministrstvo.
(2) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju lahko dovoli
odlaganje mehansko-biološko obdelanih mešanih komunalnih
odpadkov, obdelanih v skladu s 5. členom te uredbe in njihova
kurilna vrednost ne presega 6 000 kJ/kg suhe snovi, vsebnost
celotnega organskega ogljika ne presega 18 odstotkov mase
suhih mehansko-biološko obdelanih komunalnih odpadkov in
sposobnost sprejemanja kisika, izražena v AT4, ne presega
mejne vrednosti 10 mg O2/g suhe snovi biološko razgradljivih
odpadkov.
(3) Pri določitvi deleža biološko razgradljivih odpadkov iz
prvega odstavka tega člena ter števila odlagališč za nenevarne
odpadke, kjer je dovoljeno odlagati mehansko-biološko obdelane
komunalne odpadke, ministrstvo upošteva usmeritve v zvezi z
zmanjševanjem odlaganja biološko razgradljivih odpadkov iz
operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki in podatke o ravnanju z biološko razgradljivimi ločenimi frakcijami
komunalnih odpadkov iz načrta ravnanja z odpadki, ki ga mora
vlagatelj priložiti k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča iz 39. člena te uredbe.
(4) Usmeritve v zvezi z zmanjševanjem odlaganja biološko
razgradljivih odpadkov iz operativnega programa iz prejšnjega
odstavka upoštevajo celotno količino biološko razgradljivih odpadkov, ki se v posameznem koledarskem letu lahko odloži na
vseh odlagališčih na ozemlju Republike Slovenije, in se nanaša-
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jo na ukrepe priprave za ponovno uporabo, recikliranja, kompostiranja in snovne ali energetske predelave biološko razgradljivih
odpadkov ter proizvodnje bioplina iz teh odpadkov.
(5) Celotna količina biološko razgradljivih odpadkov iz prejšnjega odstavka je določena v Prilogi 5, ki je sestavni del te
uredbe.
(6) Če so mešani komunalni odpadki obdelani v skladu v
skladu s 5. členom te uredbe, se šteje, da izpolnjujejo zahteve iz
drugega odstavka tega člena za odlaganje na odlagalnih poljih
odlagališča za nenevarne odpadke, kjer se ne odlagajo stabilizirani in nereaktivni nevarni odpadki.
8. člen
(največja količina odloženih biološko
razgradljivih odpadkov)
(1) Ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju za
obratovanje odlagališča komunalnih odpadkov upravljavcu odlagališča določi za posamezno koledarsko leto tak delež biološko
razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih, da je
enak največ deležu, ki je določen za celotno letno količino odloženih komunalnih odpadkov v Prilogi 5 te uredbe.
(2) Če ministrstvo za posamezno odlagališče komunalnih
odpadkov dovoli večji delež biološko razgradljivih odpadkov v
odloženih komunalnih odpadkih, kakor je določen v prejšnjem odstavku ali če za posamezno odlagališče dovoli odlaganje mehansko-biološko obdelanih komunalnih odpadkov, mora na podlagi
analize podatkov o odlaganju biološko razgradljivih odpadkov na
ostalih odlagališčih komunalnih odpadkov za vsako leto posebej
zagotoviti, da celotna letna količina biološko razgradljivih odpadkov, odložena na vseh odlagališčih na ozemlju Republike Slovenije, ne presega količine za to leto, določene v Prilogi 5 te uredbe.
(3) Količina biološko razgradljivih odpadkov v odloženih
komunalnih odpadkih iz prvega odstavka tega člena se določi kot
največja količina biološko razgradljivih odpadkov na prebivalca in
se izračuna kot količnik med letno količino odloženih komunalnih
odpadkov iz priloge 5 te uredbe in številom prebivalcev Republike Slovenije v letu izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.
9. člen
(prepoved odlaganja odpadkov)
(1) Na odlagališča je prepovedano odlagati:
1. odpadke, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 6. člena te uredbe;
2. tekoče odpadke, razen:
– mulja in koncentratov iz čistilne naprave za izcedno vodo
in drugo odpadno vodo, ki nastaja na območju odlagališča, in
– izcedne vode, če se v zaprtem krogotoku vrača na tesnjeni
del odlagališča in je na podlagi celovite vodne bilance dokazano,
da se dolgoročno telo odlagališča ne more zasititi z vodo. Omogočeno mora biti odvajanje izcedne vode iz telesa odlagališča ter
zagotovljeno neovirano odvajanje odlagališčnih plinov;
3. mehansko-biološko obdelane komunalne odpadke, razen če je njihovo odlaganje na odlagališču komunalnih odpadkov dovolilo ministrstvo v skladu z določbami 7. in 8. člena te
uredbe;
4. odpadke, ki so glede na pogoje odlaganja na odlagališču eksplozivni, jedki, korozivni, oksidativni, lahko vnetljivi ali
vnetljivi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, ali odpadke, ki
pospešujejo gorenje;
5. posode, napolnjene s plini pod tlakom;
6. snovi, ki burno reagirajo v stiku z vodo;
7. toplotno neobdelane odpadke, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene ali veterinarske dejavnosti, in neobdelane ali
obdelane odpadke, ki se razvrščajo med stranske živalske proizvode I., II. in III. kategorije v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o
določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in
pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL L št. 300, 14. 11. 2009,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES), ne glede
na stopnjo obdelave in druge odpadke, ki nastajajo pri veterinarski ali drugi dejavnosti, če imajo nevarno lastnost infektivnega
odpadka v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
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8. laboratorijske odpadke in druge kemijske substance, ki
nastajajo v raziskovalni in razvojni dejavnosti ali izobraževalnih
dejavnostih, ki niso identificirani ali so novi, in katerih učinki na
človeka ali okolje niso znani;
9. cele ali razrezane izrabljene avtomobilske gume, razen
če se uporabijo kot gradbeni material na odlagališču ali gume
z zunanjim premerom, večjim od 1 400 mm, ali kolesarske
gume;
10. muljaste, pastozne ali drobnozrnate odpadke, če glede
na pogoje odlaganja na odlagališču lahko škodijo delovanju
sistema odvajanja izcednih in odpadnih vod ali stabilnosti telesa
odlagališča;
11. odpadne industrijske in avtomobilske baterije in akumulatorje, razen ostankov baterij in akumulatorjev po obdelavi
ali recikliranju, če izpolnjujejo pogoje za odlaganje nenevarnih
odpadkov;
12. izrabljena motorna vozila in njihove nepredelane sestavne dele, ki nastanejo pri njihovi razgradnji;
13. odpadno električno in elektronsko opremo, razen ostankov predelave, če izpolnjujejo pogoje za odlaganje nenevarnih
odpadkov;
14. ločene frakcije komunalnih odpadkov, razen ostankov
njihove predelave, če izpolnjujejo pogoje za odlaganje nenevarnih odpadkov.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko ministrstvo dovoli odlaganje posameznih pošiljk stranskih živalskih
proizvodov I., II. ali III. kategorije, če so v zvezi z njihovim
nastankom, predelavo in drugimi pogoji izpolnjene zahteve za
odstranjevanje z odlaganjem, določene v Uredbi 1069/2009/ES,
in gre za:
– toplotno obdelane stranske živalske proizvode I. kategorije, razen trupel živali, za katere se sumi oziroma je potrjen sum
na transmisivno spongiformno encefalopatijo, ter živali, ki so bile
pokončane zaradi njenega izkoreninjenja,
– kuhinjske odpadke iz mednarodnih transportov ne glede
na to, da niso toplotno obdelani,
– vse toplotno obdelane stranske živalske proizvode
II. kategorije,
– vse stranske živalske proizvode III. kategorije, ki so obdelani v skladu z zahtevami Uredbe 1069/2009/ES.
10. člen
(prepoved mešanja odpadkov)
Prepovedano je redčenje ali mešanje odpadkov z drugimi
snovmi ali odpadki samo z namenom izpolnjevanja zahtev za
odlaganje odpadkov na odlagališčih.
11. člen
(ocena odpadkov)
(1) Odlaganje odpadkov na odlagališču je dovoljeno le, če
je izdelana ocena njihovih, za odlaganje pomembnih lastnosti,
v skladu s predpisom, ki ureja oceno odpadkov (v nadaljnjem
besedilu: ocena odpadkov).
(2) Izdelavo ocene odpadkov mora zagotoviti imetnik odpadkov, ki oddaja odpadek v odlaganje, za mešane komunalne
odpadke pa zagotovi izdelavo ocene odpadkov izvajalec občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov, ki je predal obdelane mešane komunalne odpadke
v odlaganje.
(3) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da se ocene
odpadkov hranijo v elektronski obliki do zaprtja odlagališča, tako
da so sestavni del strokovnih podlag za načrtovanje zaprtja odlagališča in ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje
po njegovem zaprtju.
(4) Ocena odpadkov ob odložitvi odpadkov ne sme biti
starejša kakor 12 mesecev, razen za mešane komunalne odpadke, za katere je treba oceno odpadkov izdelati na vsakih
2.000 t mešanih komunalnih odpadkov, prevzetih na odlaganje,
ali vsakih šest mesecev, če je mešanih komunalnih odpadkov,
namenjenih odlaganju, manj kot 2 000 t. Če bi bilo treba zaradi
količine mešanih komunalnih odpadkov, prevzetih na odlaganje,
na geografsko zaokroženem območju, kjer mešane komunalne
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odpadke odlaga isti izvajalec občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelanih ali odstranjenih komunalnih
odpadkov, izdelati oceno odpadkov v katerem koli mesecu posameznega leta več kot enkrat, je treba oceno mešanih komunalnih odpadkov do zaključka tega leta izdelati enkrat na mesec.
(5) Oceno odpadkov, vključno z vzorčenjem odpadkov,
lahko izdela samo oseba, ki ima pooblastilo ministrstva v skladu
z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

– pri katerih odvzem reprezentativnega vzorca ni mogoč,
pri čemer pa je treba namesto s kemično analizo utemeljiti upravičenost odlaganja odpadkov na posamezno vrsto odlagališča
na podlagi podatkov o lastnostih snovi, ki so v odpadkih.
(2) Če prostornina odpadkov, ki nastanejo pri zemeljskem
izkopu iz tretje alineje prejšnjega odstavka, presega 500 m3, je
treba izdelati kemično analizo odpadkov zemeljskega izkopa na
podlagi vzorčenja na vsakih 1 000 m3 odloženih odpadkov.

12. člen
(količine odpadkov, za katere ni treba izdelati ocene odpadkov)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena ocene odpadkov
ni treba izdelati za:
1. odpadke istega imetnika, če njihova celotna odložena
količina v obdobju zaporednih štirih mesecev ne presega 200 kg
in je na podlagi razpoložljivih podatkov o odpadkih in njihovega
vizualnega pregleda mogoče izključiti njihovo onesnaženost z
nevarnimi snovmi;
2. odpadke istega imetnika, če njihova celotna odložena
količina v enem letu ne presega 15 ton in imetnik pred začetkom
dostavljanja odpadkov pisno potrdi, da ta količina v dovoljenem
obdobju ne bo prekoračena in da odpadki niso onesnaženi z
nevarnimi snovmi in je delež biološko razgradljivih sestavin
manjši od pet odstotkov, pri čemer morajo biti vrsta, izvor in kraj
nastanka vsake pošiljke v celoti znani;
3. komunalna odpadka, ki se razvrščata v klasifikacijski
številki 20 02 02 in 20 03 03 iz klasifikacijskega seznama odpadkov;
4. odpadke, ki nastajajo pri raziskovanju, izkoriščanju, obdelavi ali skladiščenju mineralnih surovin ali kot posledica obratovanja kamnolomov, če so odloženi na mestu nastanka, in
5. gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest, in trdno vezane
azbestne odpadke.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka, razen za odpadke iz
5. točke, mora imetnik odpadkov evidenčnemu listu, ki spremlja
pošiljko odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, priložiti izjavo, iz katere je razvidno, da odpadki niso onesnaženi z
nevarnimi snovmi in nimajo nevarnih lastnosti.
(3) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da masa odpadkov iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena ne presega
0,5 odstotka mase vseh na odlagališču odloženih odpadkov.

15. člen
(preverjanje odpadkov)
(1) Upravljavec odlagališča mora pred odložitvijo odpadkov
v telo odlagališča zagotoviti preverjanje vseh dostavljenih odpadkov, ki vključuje pregled s to uredbo predpisane dokumentacije
o odpadkih in ugotavljanje istovetnosti odpadkov glede na vrsto,
količino in njihove lastnosti, navedene v dokumentaciji, ki spremlja pošiljke dostavljenih odpadkov.
(2) Istovetnost odpadkov se ugotavlja s tehtanjem in vizualnim pregledom odpadkov ter kontrolno kemično analizo
reprezentativnih vzorcev odpadkov.
(3) Postopki preverjanja dostavljenih odpadkov se morajo
izvajati po postopkih iz sheme postopkov preverjanja dostavljenih odpadkov iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Ministrstvo lahko upravljavcu odlagališča, ki je hkrati
edini povzročitelj odpadkov, ki se na tem odlagališču odlagajo, v
okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča dovoli
poenostavitev preverjanja dostavljenih odpadkov iz prvega odstavka tega člena, če se posamezni postopki tega preverjanja
izvajajo na kraju nastajanja odpadkov.

13. člen
(ocena istovrstnih odpadkov)
(1) Če imetnik odpadkov na isto odlagališče več kot 12 mesecev redno oddaja pošiljke istovrstnih odpadkov, mora biti ocena odpadkov izdelana pred odlaganjem prve oddane pošiljke, za
naslednje pošiljke istovrstnih odpadkov pa najmanj enkrat vsakih
dvanajst mesecev oziroma za mešane komunalne odpadke v
skladu s četrtim odstavkom 11. člena te uredbe.
(2) Imetnik istovrstnih odpadkov mora zagotoviti tudi, da so
v oceni odpadkov upravljavcu odlagališča posredovani podatki o
kraju in načinu nastajanja odpadkov ter, če ne gre za komunalne
odpadke, tudi o vhodnih materialih v proces, pri katerem nastajajo odpadki, zlasti pa o njihovih spremembah.
(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se
uporabljajo tudi za istovrstne odpadke, ki nastajajo pri istem
povzročitelju odpadkov na različnih krajih, njihov nastanek pa
povzroča enak proces pri enakih vhodnih materialih.
14. člen
(odpadki, za katere ni treba izdelati kemične analize)
(1) Za izdelavo ocene odpadkov ni treba izdelati kemične
analize odpadkov, če gre za odpadke:
– iz Priloge 4 te uredbe,
– rastlinskega in živalskega izvora ali iz drugih naravnih
materialov, ki niso onesnaženi ali obdelani z nevarnimi snovmi,
– ki nastanejo pri zemeljskem izkopu, če niso onesnaženi
z nevarnimi snovmi ali zmešani z nevarnimi odpadki in v katerih
je manj kakor pet odstotkov mase drugih nenevarnih odpadkov,
če celotna prostornina istega povzročitelja odpadkov ne presega
500 m3,

16. člen
(pregled dokumentacije)
(1) Pri pregledu dokumentacije o odpadkih mora upravljavec odlagališča preveriti predvsem njeno popolnost in veljavnost
ter skladnost z zahtevami iz te uredbe, posebej pa mora preveriti
rezultate ocene odpadkov iz 11. člena te uredbe.
(2) Če v oceni odpadkov iz prejšnjega odstavka ni rezultatov kemične analize odpadkov, mora upravljavec odlagališča
preveriti tudi, ali gre za odpadke iz 14. člena te uredbe.
(3) Dokumentacija o odpadkih iz prvega odstavka tega
člena mora vsebovati tudi evidenčni list, ki v skladu s predpisom,
ki ureja odpadke, spremlja pošiljko odpadkov, ali listine o čezmejnem pošiljanju odpadkov, če gre za vnos odpadkov iz drugih
držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) oziroma
za uvoz odpadkov iz tretjih držav.
17. člen
(tehtanje in vizualni pregled)
(1) Tehtanje odpadkov mora upravljavec odlagališča zagotoviti ob prevzemu odpadkov, vizualni pregled istovetnosti
odpadkov pa ob prevzemu odpadkov in pred dokončnim vnosom
na odlagališče tako, da jih je še mogoče odstraniti iz telesa odlagališča, če so neprimerni za odlaganje.
(2) Posebej natančen vizualni pregled istovetnosti odpadkov in njihove onesnaženosti mora biti opravljen pri odpadkih,
za katere v skladu z 12. in 13. členom te uredbe ni potrebna
ocena odpadkov.
(3) Za odpadke iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena
te uredbe mora upravljavec odlagališča zagotoviti tudi vodenje
evidence o celotni količini oddanih odpadkov v obdobju, ko je
dovoljeno njihovo odlaganje brez ocene odpadkov.
(4) O količinah in vrstah odpadkov, ki jih je prevzel v odlaganje brez ocene odpadkov, ter o izvoru njihovega nastanka
mora upravljavec odlagališča poročati v letnem poročilu o odloženih odpadkih na odlagališču iz 49. člena te uredbe.
18. člen
(potrditev prevzema odpadkov v odlaganje)
(1) Če upravljavec odlagališča odpadke prevzame v odlaganje, mora zagotoviti, da na evidenčnem listu, ki spremlja
pošiljko odpadkov, pisno potrdi prevzem odpadkov.
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(2) Upravljavec odlagališča zavrne prevzem odpadkov
v odlaganje in ne potrdi prevzema odpadkov na evidenčnem
listu, če:
1. odložitev takšnih odpadkov na odlagališču ni dovoljena,
še posebej, če to izhaja iz ocene odpadkov,
2. predpisana ocena odpadkov ni izdelana,
3. bi medsebojni vplivi z že odloženimi odpadki na odlagališču bistveno povečali možnosti obremenjevanja okolja,
4. je vsebina ocene odpadkov nepopolna ali nezadostna in
rezultati niso dovolj jasni,
5. je oceni odpadkov potekel predpisani rok veljavnosti,
6. dvomi o istovrstnosti odpadkov ali o vsebnosti nevarnih
snovi v njih ali
7. geotehnične lastnosti odpadkov in pogoji njihovega odlaganja ne zagotavljajo potrebne stabilnosti telesa odlagališča.
19. člen
(zavrnitev prevzema odpadkov)
(1) Če upravljavec odlagališča zavrne prevzem dostavljenih odpadkov v odlaganje zaradi razlogov iz 4., 5., 6. ali 7. točke
drugega odstavka prejšnjega člena, lahko imetniku odpadkov
dovoli njihovo skladiščenje na območju odlagališča za največ
štiri mesece, da se dopolni ali ponovno izdela ocena odpadkov.
(2) Začetek skladiščenja iz prejšnjega odstavka mora biti
vpisan v obratovalni dnevnik odlagališča.
20. člen
(obveščanje pristojnega inšpektorja)
(1) Če upravljavec odlagališča ugotovi, da dostavljeni odpadki ne ustrezajo podatkom v predloženi oceni odpadkov, ali če
na podlagi določb drugega odstavka 18. člena te uredbe zavrne
prevzem odpadkov ali jih imetnik vzame nazaj, mora o tem obvestiti inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora poleg podatkov o
imetniku odpadkov vsebovati tudi podatke o osebi, ki je izdelala
oceno odpadkov.
(3) Če upravljavec odlagališča zavrne prevzem pošiljke
odpadkov iz drugih držav članic EU ali iz tretjih držav, mora
ravnati tudi v skladu s predpisom, ki ureja čezmejno pošiljanje
odpadkov.
21. člen
(odvzem vzorcev zaradi kontrolne kemične analize)
(1) Upravljavec odlagališča mora pri prevzemu odpadkov,
za katere ocena odpadkov temelji na kemični analizi odpadkov,
zagotoviti odvzem reprezentativnih vzorcev naključno izbranih
prevzetih odpadkov zaradi preverjanja njihove istovetnosti s
kontrolno kemično analizo.
(2) Na odlagališču za nevarne odpadke in odlagališču za
nenevarne odpadke je treba odvzeti reprezentativne vzorce od
najmanj dveh odstotkov prevzetih pošiljk raznovrstnih odpadkov,
na odlagališču za inertne odpadke pa najmanj za 0,5 odstotka
vseh prevzetih pošiljk raznovrstnih odpadkov.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena za pošiljke prevzetih komunalnih odpadkov ni treba zagotavljati odvzema reprezentativnih vzorcev.
22. člen
(izvajanje kontrolne kemične analize)
(1) Kontrolno kemično analizo reprezentativnih vzorcev iz
prejšnjega člena je treba zagotoviti za vzorce, ki so odvzeti od
najmanj dveh odstotkov prevzetih pošiljk odpadkov, za katere
je treba izdelati oceno odpadkov in so onesnaženi z nevarnimi
snovmi, in od najmanj štirih odstotkov prevzetih pošiljk odpadkov
iz 2. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe in iz 13. člena te
uredbe ter od prevzetih pošiljk odpadkov tistih imetnikov, katerih
dostavljeni odpadki v obdobju zadnjih pet let najmanj enkrat niso
ustrezali podatkom v predloženi oceni odpadkov.
(2) V okviru kontrolne kemične analize reprezentativnega
vzorca se preverjajo zlasti tisti parametri onesnaženosti odpadkov
in parametri izlužka odpadkov, na podlagi katerih se lahko ugotovi
istovetnost oddanih odpadkov glede na podatke o njih v dokumentaciji, in tipična ali verjetna vsebnost nevarnih snovi v njih.
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(3) Odvzem reprezentativnih vzorcev in kontrolna kemična
analiza morata biti izvedena skladu s predpisom, ki ureja oceno
odpadkov, izvede pa ju lahko samo oseba iz petega odstavka
11. člena te uredbe.
(4) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da se rezultati
kontrolne kemične analize hranijo v elektronski obliki do zaprtja
odlagališča.
23. člen
(odvzem reprezentativnega vzorca)
(1) Upravljavec odlagališča mora za vsakih 1 000 ton
prevzetih istovrstnih odpadkov istega imetnika, za katere ni bila
izvedena kontrolna kemijska analiza iz prejšnjega člena in ne
gre za mešane komunalne odpadke, zagotoviti odvzem najmanj
enega reprezentativnega vzorca izbranih odpadkov, za katere je
bila izdelana ocena odpadkov skladno z 11. oziroma 13. členom
te uredbe.
(2) Reprezentativni vzorci iz prejšnjega odstavka morajo
biti odvzeti na način iz tretjega odstavka prejšnjega člena in se
morajo shraniti za najmanj en mesec.
(3) Če upravljavec odlagališča pri preverjanju istovetnosti
odpadkov z vizualnim pregledom ali kontrolno kemično analizo
odpadkov iz prejšnjega člena ugotovi, da je imetnik dostavljene
odpadke nepravilno označil, mora zagotoviti izvedbo kemijske
analize vseh shranjenih reprezentativnih vzorcev iz prejšnjega
odstavka, odvzetih pri predhodno oddanih pošiljkah odpadkov
istega imetnika. V analizi rezervnih vzorcev se preverjajo zlasti
parametri, ki tudi ob upoštevanju možne kemijske spremembe
vzorca omogočajo ugotavljanje istovetnosti odpadkov z njihovo
dokumentacijo.
24. člen
(druge zahteve za odlaganje odpadkov)
(1) Lastnosti posameznih vrst odpadkov, ki se odlagajo, ter
način in metoda odlaganja odpadkov v telo odlagališča morajo
zagotavljati varnost osebja odlagališča in ne smejo ogrožati sistema tesnjenja odlagališčnega dna ali drugih tehničnih objektov
odlagališča in njihovega delovanja.
(2) Geotehnične lastnosti posamezne vrste odpadkov, ki
se odlagajo, ter način in metoda odlaganja odpadkov v telo
odlagališča, morajo zagotavljati vzdrževanje stabilnosti telesa
odlagališča. S stiskanjem odpadkov pred ali med odlaganjem v
telo odlagališča je treba ob upoštevanju njihovih lastnosti zagotoviti, da so dolgoročno možne le neznatne deformacije telesa
odlagališča.
(3) S tehniko odlaganja odpadkov v telo odlagališča, prekrivanjem odloženih odpadkov in drugimi preventivnimi ukrepi
je treba preprečevati raznos lahkih frakcij odpadkov z vetrom in
zmanjševati emisijo prahu in vonjav v zrak med odlaganjem ter
zbiranje mrčesa, ptičev ali glodalcev.
III. PROSTORSKO NAČRTOVANJE, PROJEKTIRANJE
IN GRADNJA ODLAGALIŠČA
25. člen
(prepovedi za umestitev odlagališča v prostor)
(1) Odlagališče ne sme biti na:
1. vodovarstvenem območju v skladu s predpisi, ki urejajo
vode,
2. območju objektov vodne infrastrukture, ki so namenjeni
izvajanju državnega monitoringa voda,
3. vplivnem območju kopalnih voda v skladu s predpisom,
ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda,
4. območju, ki se uvršča v katerikoli razred poplavne in erozijske ogroženosti v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za
določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja, ter način razvrščanja zemljišč v
razrede ogroženosti,
5. območju, ki ga ogrožajo plazovi, podori, posedanje ali
druga gibanja zemeljskih mas, če te nevarnosti ni mogoče obvladovati s tehničnimi ukrepi,
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6. območju z neenotnimi geotehničnimi lastnostmi na površini in v podtalju, ki ogrožajo odlagališče, če te nevarnosti ni
mogoče obvladovati s tehničnimi ukrepi,
7. zemljišču z močno razpokano kamninsko podlago, dobro
vodno prepustnostjo in nedoločljivimi tokovi podzemne vode,
8. zemljišču s prosto tekočo podzemno vodo, če je raven
najvišje pričakovane gladine podzemne vode ob upoštevanju
možnega usedanja manj kakor en meter pod temeljnimi tlemi
odlagališča in te razdalje ni mogoče zagotoviti z ustreznimi
tehničnimi ukrepi,
9. območju, kjer so prisotni zvezni, sklenjeni in izdatni vodonosniki s pomembnimi količinami podzemne vode ali manjši,
lokalni, nezvezni vodonosniki, ki so lahko izkoristljiv vodni vir, kjer
značilni pretok znaša najmanj 10 m3/dan (0,116 l/s) ali odvzem
zadošča za oskrbo najmanj 50 prebivalcev,
10. vodnem in priobalnem zemljišču v skladu s predpisi,
ki urejajo vode,
11. zavarovanem območju, območju naravne vrednote,
območju Natura 2000 in potencialnem območju Natura 2000 ter
ekološko pomembnem območju v skladu s predpisi, ki urejajo
ohranjanje narave,
12. območju, varovanem v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo kulturne dediščine,
13. območju varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov po
predpisih o gozdovih in
14. varovalnem pasu podzemnega voda, na varovalnem
pasu nadzemnega voda pa le po pridobitvi soglasja sistemskega
operaterja v skladu s predpisi, ki urejajo energetiko.
(2) Pri prostorskem načrtovanju odlagališča je treba zagotoviti, da je zunanji rob telesa odlagališča:
1. najmanj 300 m oddaljen od:
– območij stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim,
– območij centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim,
storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju,
– posebnih območij, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, rekreacijo, nakupovalna
središča in podobno,
– območij zelenih površin,
– površin razpršene poselitve,
– območij površinskih voda in območij vodne infrastrukture,
– območij proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter
servisnim dejavnostim,
– območij najboljših kmetijskih zemljišč in
2. najmanj 50 m oddaljen od območij drugih kmetijskih
zemljišč.
(3) Umestitev odlagališča v prostor je mogoča le, če poleg
značilnosti lokacije v zvezi z omejitvami iz prejšnjih odstavkov
tega člena, odlagališče ne pomeni večjega tveganja za okolje,
vodni režim in stanje voda.
26. člen
(zahteva za varovanje zdravja ljudi)
(1) Pri projektiranju odlagališča je treba z naravnimi ali
umetnimi ovirami zagotoviti, da telo odlagališča ni v vidnem polju
oken, balkonov in vhodnih vrat stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovskih stavb, stavb za storitvene dejavnosti,
stavb splošnega družbenega pomena in stavb za opravljanje
verskih obredov, če so te stavbe oddaljene do 600 m v vodoravni
smeri od zunanje meje odlagališča, in da najmanjša razdalja v
vodoravni smeri med zunanjim robom telesa odlagališča in temi
stavbami ni krajša od 300 m.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je telo odlagališča lahko v vidnem polju poslovnih in drugih stavb, potrebnih
za obratovanje odlagališča, ali v vidnem polju centra za ravnanje
s komunalnimi odpadki.
27. člen
(zahteve za varstvo tal)
(1) Podtalje odlagališča mora biti vsaj na območju telesa
odlagališča geološko in hidrogeološko enotno in take geološke
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sestave, da zagotavlja varstvo tal ter podzemne in površinske
vode pred onesnaževanjem.
(2) Povprečna vodoprepustnost tal na območju telesa odlagališča mora biti manjša od:
– 1X10-9 m/s v debelini tal najmanj pet metrov za odlagališče za nevarne odpadke,
– 1X10-9 m/s v debelini tal najmanj enega metra za odlagališče za nenevarne odpadke in
– 1X10-7 m/s v debelini tal najmanj enega metra za odlagališče za inertne odpadke.
(3) Izpolnitev pogojev iz prvega in drugega odstavka tega
člena se lahko zagotovi tudi z nanosom umetnih tesnilnih plasti
iz mineralnih zemljin na temeljna tla odlagališča, ki ga je treba
utrditi tako, da se pridobi enakovredno sposobnost tal glede
vodoprepustnosti in zadrževanja vode. Umetna plast nanosa
mineralnih zemljin ne sme biti tanjša od pol metra.
(4) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za odlagališče, za katero se v postopku izdaje okoljevarstvenega
soglasja ali okoljevarstvenega dovoljenja ugotovi, da odvajanje
izcednih voda v okolje nima škodljivih vplivov na kakovost tal
in podzemne ter površinske vode in se na njem odlagajo samo
gradbeni odpadki, ki vsebujejo trdno vezani azbest, ali gre za
odlagališče za inertne odpadke.
28. člen
(zahteve za izcedne vode)
(1) Za odlagališče mora biti zagotovljeno neovirano odvajanje izcedne vode, tako da voda odteka prosto samo zaradi
vpliva gravitacije.
(2) Če odvajanje izcedne vode na naraven način ni možno,
je treba zagotoviti zbiranje izcedne vode v lahko dostopnih zbiralnikih, nameščenih zunaj telesa odlagališča.
29. člen
(zahteve za stabilnost telesa odlagališča)
(1) Telo odlagališča in njegovo podtalje morata biti dolgoročno stabilna, tako da možne deformacije ne bi negativno vplivale zlasti na tesnjenje odlagališčnega dna, odvajanje izcedne
in padavinske vode ali odplinjanje odlagališča.
(2) Pri projektiranju telesa odlagališča je treba zaradi geotehničnih ukrepov iz prejšnjega odstavka upoštevati tudi težo
in lastnosti odloženih odpadkov ter staranje materialov in vremenske vplive. Če bo v odlagališče vgrajena umetna pregrada,
je treba preveriti, ali je geološka podlaga glede na zgradbo
odlagališča dovolj stabilna, da bo preprečeno posedanje, ki bi
lahko poškodovalo pregrado.
30. člen
(zahteve za temeljna tla)
(1) Na odlagališču je treba urediti temeljna tla na način,
ki zagotavlja stabilnost odlagališča in izvedbo talnih tesnilnih in
drenažnih slojev.
(2) Pri ureditvi temeljnih tal je treba upoštevati nagib, ki je
potreben zaradi tesnjenja odlagališčnega dna in odvajanja izcedne vode, ter zagotoviti potrebno ravnost temeljnih tal.
31. člen
(zahteve za tesnjenje odlagališčnega dna)
(1) Na temeljnih tleh odlagališča za nenevarne odpadke
in odlagališča za nevarne odpadke in na nagnjenih stranskih
površinah temeljnih tal je treba zagotoviti tesnjenje, ki skupaj s
sistemom odvajanja izcedne vode, preprečuje pronicanje izcedne vode v podtalje.
(2) Zaradi zahtev iz prejšnjega odstavka je treba na temeljna tla odlagališča položiti tesnilno folijo in na njo drenažni sloj
debeline več kot pol metra.
(3) Za tesnjenje odlagališčnega dna se lahko uporabijo
tudi druge metode in tehnike, kakor so določene v prejšnjem
odstavku, če je z njimi doseženo enakovredno tesnjenje, kot je
določeno v prejšnjem odstavku.
(4) Projektiranje drenažnega sloja, drenažnih cevi in jaškov
mora biti izvedeno na osnovi izračuna vodne bilance in tako, da
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je možno delovanje sistema za dreniranje izcedne vode nadzorovati in ga vzdrževati.
32. člen
(zahteve v zvezi z odvajanjem izcedne vode)
(1) Na odlagališču za nenevarne odpadke, odlagališču
za nevarne odpadke in odlagališču za inertne odpadke je treba
zaradi neprekinjenega zbiranja in odvajanja izcedne vode urediti
sistem odvajanja izcedne vode, ki je sestavljen iz drenažnega
sloja in v njem položenih zbirnih cevi za odvajanje izcedne
vode.
(2) Z vgradnjo zaščitnega sloja nad drenažnim slojem ter
z razpršenim vnašanjem odpadkov v telo odlagališča se mora
preprečevati vdiranje odpadkov v drenažni sloj.
(3) Za vzdrževanje in nadzor zbirnih cevi za odvajanje
izcedne vode je treba zgraditi zadostno število jaškov in rovov,
ki morajo biti stabilni in na stabilnem podtalju.
(4) Za začasno zadrževanje izcedne vode, ki se odvaja iz
telesa odlagališča, je treba v območju odlagališča zunaj območja
odlaganja odpadkov postaviti primerno velik zbiralnik izcedne
vode. Zbiralnik mora biti odporen na kemične vplive izcedne
vode ter varen pred eksplozijo, v primeru izcednih voda z močnim vonjem pa tudi zaprt.
33. člen
(prekrivanje odlagališča)
(1) Površine zapolnjenih delov telesa odlagališča za inertne
odpadke, odlagališča za nenevarne in odlagališča za nevarne
odpadke je treba prekrivati in zagotoviti potrebno površinsko
tesnjenje z vgrajenim sistemom površinskega odvajanja padavinske vode ter odplinjanja.
(2) Priporočena struktura posameznih plasti za prekrivanje
površin zapolnjenih delov telesa odlagališča je razvidna iz Priloge 6, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Za površinsko tesnjenje pri prekrivanju telesa odlagališča se lahko uporabijo tudi druge metode in tehnike, kakor so
določene v prejšnjem odstavku, če je z njimi doseženo enakovredno tesnjenje, kot je določeno v Prilogi 6 te uredbe.
(4) Za rekultivacijsko plast se lahko uporabijo kompost
in drugi biološko obdelani trdni odpadki, ki po sestavi sicer ne
izpolnjujejo pogojev za uporabo v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, vendar nobeden od
parametrov njihovih izlužkov, razen celotnih raztopljenih snovi
in DOC, ne presega vrednosti parametrov izlužka, ki veljajo za
odlaganje na odlagališča za inertne odpadke. Za rekultivacijsko
plast se lahko uporabijo tudi zemljine, če se z oceno kakovosti
zemljine dokaže izpolnjevanje pogojev za vnos v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko ministrstvo upravljavcu odlagališča v okoljevarstvenem dovoljenju
za obratovanje odlagališča dovoli uporabo kompostov iz komunalnih odpadkov ali drugih biološko obdelanih trdnih komunalnih
odpadkov ter zemljin iz prejšnjega odstavka, če niso presežene
največje vrednosti nevarnih snovi za uporabo obdelanih biološko
razgradljivih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov, oziroma niso presežene največje vrednosti zemljin za vnos v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, pri čemer v obeh primerih
ni treba priložiti podatkov o koncentraciji nevarnih snovi v tleh.
34. člen
(izjeme)
Ne glede na določbe 31., 32. in 33. člena te uredbe lahko
ministrstvo dovoli, da odlagališče za inertne odpadke, odlagališče za nenevarne oziroma odlagališče za nevarne odpadke
obratuje brez tesnjenja tal, odvajanja izcednih vod oziroma površinskega tesnjenja pri prekrivanju telesa odlagališča, če se
glede na vrsto odloženih odpadkov in na podlagi rezultatov
analize vodne bilance telesa odlagališča, priložene k vlogi za
okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča, ugotovi,
da opustitev teh ukrepov ne bo povzročilo škodljivih učinkov na
podzemno ali površinsko vodo.
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35. člen
(zahteve v zvezi s padavinsko vodo)
(1) Pri odlagališču je treba zagotoviti, da zaledne vode s
površin in podzemne vode iz območja odlagališča ali zunaj njega
ne pridejo v stik s telesom odlagališča.
(2) Izcedno vodo iz odlagališča, padavinsko vodo, odvedeno s prekritih površin še ne zaprtega dela odlagalnega polja,
padavinsko vodo z manipulativnih površin, vključno z odpadno
vodo iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju
odlagališča, in tehnološko odpadno vodo iz naprav za čiščenje
odlagališčnega plina je treba zbirati in odvajati ločeno od ostale
odpadne vode, ki nastaja v območju odlagališča in ni onesnažena. Če so različne vrste odlagališč iz drugega odstavka 4. člena
te uredbe na istem kraju, se njihove izcedne in padavinske vode,
odvedene s prekritih površin še ne zaprtega dela odlagalnega
polja, padavinske vode z manipulativnih površin, vključno z
odpadno vodo iz naprav za pranje vozil in druge opreme na
območju posameznega odlagališča, pred njihovim čiščenjem,
ne smejo mešati med seboj.
(3) Ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča določi, da na odlagališču za inertne odpadke ni
treba izvajati zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena.
36. člen
(zahteve v zvezi z odlagališčnim plinom)
(1) Če na odlagališču za nenevarne ali nevarne odpadke
nastajajo odlagališčni plini, se mora za njihovo zajemanje in
sežiganje zagotoviti vgradnja naprav, ki so za ocenjene količine
nastalih plinov primerno velike, obstojne in eksplozijsko varne.
Zajemanje, obdelavo in uporabo odlagališčnih plinov je treba
izvesti na način, da se kar najbolj zmanjšajo vplivi na okolje ali
njegovo razvrednotenje in na tveganje za zdravje ljudi.
(2) Če se zajetih odlagališčnih plinov ne more uporabiti za
pridobivanje energije, jih je treba sežigati na območju odlagališča
ali preprečiti njihovo emisijo v zrak z uporabo drugih postopkov,
ki so enakovredni sežiganju plinov.
37. člen
(opremljenost odlagališča)
(1) Na vhodnem delu območja odlagališča mora biti nameščena tabla z navedbo imena upravljavca odlagališča, vrste
odlagališča v skladu s 4. členom te uredbe in časa obratovanja
odlagališča.
(2) Območje odlagališča mora biti ograjeno z najmanj dva
metra visoko ograjo, razen če je z naravno razmejitvijo zavarovano tako, da je onemogočen dostop ljudi in živali.
(3) Na odlagališču je treba s stalnim nadzorom izvajati
ukrepe preprečevanja nenadzorovanega vnosa odpadkov na
odlagališče.
(4) Na območju odlagališča morajo biti dovolj velike površine za izvajanje postopkov prevzema in preverjanja oddanih
odpadkov ter za parkiranje in obračanje dostavnih vozil.
(5) Na odlagališču mora biti zagotovljeno tehtanje odpadkov. Tehtanje odpadkov se lahko zagotovi tudi na tehtnicah zunaj
odlagališča ali na tehtnicah na vozilih za prevoz odpadkov.
(6) Odlagališče mora biti opremljeno z objekti za preprečevanje prenašanja prahu in blata s transportnimi vozili z odlagališča na vozišča javnih cest.
(7) Na območju odlagališča mora biti urejen skladiščni
prostor za skladiščenje odpadkov iz 19. člena te uredbe.
(8) Ministrstvo lahko upravljavcu odlagališča, ki je hkrati
edini povzročitelj odpadkov, ki se na tem odlagališču odlagajo, v
okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča določi
omilitev ali opustitev izpolnjevanja zahtev iz drugega, četrtega,
šestega in sedmega odstavka tega člena.
38. člen
(zahteve v zvezi s smradom in drugimi nevarnostmi)
Na odlagališču je treba izvajati ukrepe zmanjšanja širjenja
smradu v okolje in preprečevanja škodljivih vplivov za zdravje
ljudi zaradi:
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– emisij vonjav, prahu, organskih in anorganskih spojin in
aerosolov,
– raznašanja lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradi vetra,
– hrupa in prevažanja odpadkov na odlagališču ali do
odlagališča,
– ptic, glodalcev ali insektov in
– požarov zaradi samovžiga.
IV. OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE
ZA OBRATOVANJE ODLAGALIŠČA
39. člen
(pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Za obratovanje odlagališča je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Vlagatelj mora v vlogi za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje odlagališča navesti:
1. ime in naslov vlagatelja ter ime in naslov upravljavca
odlagališča, če sta to različni osebi,
2. opis vrst odpadkov in njihovo celotno ter letno količino,
ki se bo na odlagališče odložila,
3. predlog za celotno zmogljivost odlaganja na odlagališču,
4. opis kraja odlaganja, vključno z njegovimi hidrogeološkimi in geološkimi značilnostmi,
5. predlagane ukrepe preprečevanja in zmanjševanja onesnaževanja okolja,
6. predlog izvedbe monitoringa in nadzora obratovanja
odlagališča,
7. predlog načrta ravnanja z odpadki na odlagališču,
8. predlog načrta zaprtja odlagališča in ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po njegovem zaprtju,
9. program obratovalnega monitoringa onesnaževanja
podzemne vode, izdelan v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode,
10. program obratovalnega monitoringa površinske vode,
11. podatke o izpolnjevanju gradbenih zahtev iz te uredbe,
12. bistvene podatke o vplivih na okolje iz poročila o vplivih
na okolje, kadar predstavlja gradnja odlagališča poseg v okolje,
za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje v skladu s
predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, in
13. obliko ter predlagano višino finančnega jamstva v skladu z določbami 41. člena te uredbe.
(3) Predlog načrta iz 7. in 8. točke prejšnjega odstavka
lahko vsebujeta tudi načrt odlaganja in zapiranja odlagališča po
fazah, če namerava vlagatelj odpadke odlagati na posameznem
delu telesa odlagališča in ga po zapolnitvi fazno zapreti.
(4) Vlogi iz drugega in tretjega odstavka tega člena mora
vlagatelj priložiti dokumentacijo, s katero dokazuje izpolnjevanje
naslednjih pogojev:
1. emisija snovi in energije v vode, zrak ali tla ne sme presegati predpisanih mejnih vrednosti,
2. postopki in metode odlaganja odpadkov ne smejo povzročati čezmernih obremenitev okolja in negativnih vplivov na
krajino,
3. izpolnjene morajo biti gradbene in druge zahteve, predpisane s to uredbo,
4. zagotovljeni morajo biti ukrepi varstva pred nenadzorovanimi dogodki in za primer ekološke nesreče in omejitev
njihovih posledic in
5. zagotovljena morata biti izvedba in financiranje programa predpisanih ukrepov varstva okolja za obratovanje, zapiranje
po prenehanju obratovanja in ukrepe po zaprtju odlagališča za
nevarne in nenevarne odpadke.
(5) Ministrstvo zagotavlja, da so podatki o izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih za obratovanje odlagališča na razpolago
pristojnima statističnima uradoma v Republiki Sloveniji in EU, če
ta zaprosita zanje zaradi izvajanja statističnih raziskav.
(6) Za odlagališča, za katera je treba v skladu s predpisom,
ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je potrebna presoja
vplivov na okolje, pridobiti okoljevarstveno soglasje, se izpol-
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njevanje pogojev iz 25. do 38. člena te uredbe preverja že v
postopku za izdajo tega soglasja.
(7) Če je odlagališče naprava ali del naprave ali del dejavnosti, ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega,
mora vlagatelj pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega
obsega, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in v skladu
s to uredbo ter predpisom, ki ureja obratovanje naprav, ki lahko
povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega.
40. člen
(vsebina okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) V okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča se določijo:
1. vrsta odlagališča skladno s 4. členom te uredbe in celotna zmogljivost odlagališča,
2. vrste odpadkov, ki se lahko odlagajo, in letna količina na
odlagališču odloženih odpadkov,
3. zahteve v zvezi z začetkom obratovanja odlagališča,
4. način prevzemanja odpadkov, preverjanja njihove istovetnosti, postopki odlaganja ter drugi pogoji obratovanja,
5. izvajanje obratovalnega monitoringa in drugih oblik nadzora nad onesnaževanjem okolja,
6. način rednega pregledovanja telesa odlagališča in delovanja tehničnih objektov odlagališča,
7. opozorilne spremembe indikativnih parametrov podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring
onesnaževanja podzemne vode,
8. zahteve v zvezi s poročanjem o vrstah, izvoru nastanka
in količinah odloženih odpadkov,
9. zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča in ukrepi za
preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po njegovem zaprtju,
10. časovno obdobje, v katerem mora upravljavec po zaprtju odlagališča zagotavljati izvajanje obveznosti iz 52. člena
te uredbe, pri čemer je to obdobje za odlagališče za nevarne in
nenevarne odpadke najmanj 30 let, za odlagališče za inertne
odpadke pa najmanj 10 let, in
11. program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode ali mejne vrednosti katerega koli parametra onesnaženosti izcedne vode.
(2) Če gre za odlagališče komunalnih odpadkov, se v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča določi tudi:
1. količina biološko razgradljivih odpadkov, ki se lahko odložijo v posameznem koledarskem letu, izražena kot največja dovoljena količina biološko razgradljivih odpadkov na prebivalca, in
2. količina odloženih ostankov predelave gradbenih odpadkov in gradbenih odpadkov, ki vsebujejo trdno vezani azbest, ki
se lahko odložijo v posameznem koledarskem letu, za katere
mora upravljavec odlagališča zagotoviti odlaganje. Količini iz
prejšnjega stavka se izražata kot najmanjši količini odpadkov
na prebivalca.
41. člen
(finančno jamstvo)
(1) Upravljavec odlagališča za nevarne ali nenevarne odpadke mora zagotavljati finančno jamstvo za izvedbo ukrepov
varstva okolja, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, za ves
čas med obratovanjem, zapiranjem in po zaprtju odlagališča.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka lahko da finančno jamstvo v obliki bančne garancije, zavarovalne police ali namenskega depozita.
(3) Če je odlagališče javna infrastruktura v lasti občine, je
finančno jamstvo lahko tudi v obliki poroštvene izjave njenega
upravljavca, kadar je v izključni lasti občine, ali pristojnega organa občine, v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin.
(4) Višina finančnega jamstva se določi na podlagi meril,
določenih v Prilogi 9, ki je sestavni del te uredbe. Pri izračunu
višine finančnega jamstva je treba upoštevati ukrepe, ki jih mora
upravljavec odlagališča izvajati ali jih je v primeru faznega zapiranja odlagališča že izvedel, glede obratovanja, zapiranja in po
zaprtju odlagališča, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem ali
odločbo o zapiranju.

Stran

8866 /

Št.

61 / 29. 7. 2011

(5) Oblika, višina, obdobje, za katerega mora upravljavec
zagotavljati finančno jamstvo, in njegova ročnost, ki je praviloma
eno leto, se določijo v okoljevarstvenem dovoljenju.
(6) Upravičenec do sredstev finančnega jamstva iz drugega in tretjega odstavka tega člena je ministrstvo.
(7) Ministrstvo unovči finančno jamstvo iz drugega in tretjega odstavka tega člena:
– če upravljavec odlagališča ne predloži novega letnega finančnega jamstva 30 dni pred iztekom ročnosti že predloženega
finančnega jamstva,
– v primeru prenehanja upravljavca odlagališča, če upravljavec odlagališča ne izvede predpisanih ukrepov, ali
– v primeru izvršitve odločbe inšpektorja, pristojnega za
varstvo okolja, kadar se ta izvršuje po tretji osebi.
V. OBRATOVANJE ODLAGALIŠČA
42. člen
(načrt ravnanja z odpadki)
(1) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da se na odlagališču ravna z odpadki v skladu načrtom ravnanja z odpadki, ki
je sestavni del vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja
za obratovanje odlagališča.
(2) Predlog načrta ravnanja z odpadki iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu s predpisom, ki ureja odpadke,
in mora za odlagališča komunalnih odpadkov vsebovati tudi
podatke o vrsti in količini biološko razgradljivih odpadkov, ki so
predmet odlaganja, in predvidenih načinih zmanjševanja količine
odloženih biološko razgradljivih odpadkov na območju, iz katerega se odpadki prevzemajo v odlaganje.
(3) Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za ravnanje z odpadki, ki je skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, obvezna državna ali občinska gospodarska javna služba,
mora biti iz načrta o ravnanju z odpadki razvidno, da so načini
zmanjševanja količine odloženih biološko razgradljivih odpadkov
v skladu z operativnim programom odstranjevanja odpadkov
s ciljem zmanjšanja količin odloženih bioloških odpadkov iz
7. člena te uredbe.
43. člen
(usposobljenost odgovornih oseb)
(1) Upravljavec odlagališča mora določiti osebo, ki je odgovorna za izvajanje postopkov preverjanja odpadkov iz 15. in
21. člena te uredbe, in njenega namestnika, podatke o njiju pa
sporočiti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.
(2) Odgovorni osebi iz prejšnjega odstavka morata biti
strokovno usposobljeni in imeti izkušnje, da je zagotovljeno zanesljivo izvajanje predpisanih postopkov preverjanja odpadkov
iz prejšnjega odstavka.
(3) Odgovorna oseba ali njen namestnik iz prvega odstavka tega člena mora biti v času prevzemanja odpadkov navzoča
na odlagališču.
(4) Upravljavec odlagališča mora zagotavljati strokovno
usposobljenost osebja odlagališča glede na uporabo najnovejše
preizkušene in na trgu dostopne tehnologije tako, da se preverjanje odpadkov, vodenje obratovalnega dnevnika, postopki vnašanja in prekrivanja odpadkov na odlagališču ter drugi postopki
na odlagališču izvajajo zanesljivo in v skladu s predpisi.
(5) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da so osebe iz
drugega in četrtega odstavka tega člena usposobljene po internem programu usposabljanja, ki je sestavni del načrta ravnanja
z odpadki iz prejšnjega člena.
(6) Če se odlaganje odpadkov izvaja v okviru javne službe,
njen izvajalec pa je gospodarski javni zavod ali javno podjetje,
mora biti načrt iz prejšnjega člena sestavni del predpisanega
programa za obvladovanje kakovosti poslovanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
44. člen
(poslovnik odlagališča)
(1) Upravljavec odlagališča mora imeti poslovnik za obratovanje odlagališča.
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lišča;

(2) Poslovnik iz prejšnjega odstavka obsega:
1. ime in naslov upravljavca odlagališča in vrsto odlaga-

2. seznam vrst in količin odpadkov, ki se skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odlagališča lahko odlagajo;
3. podatke o obratovanju odlagališča:
a) obratovalni čas odlagališča,
b) opis načina prevzemanja in preverjanja odpadkov,
c) opis načina in metod odlaganja odpadkov v telo odlagališča,
d) opis ravnanja z izcedno vodo, padavinsko vodo in odpadno vodo iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju
odlagališča ter odpadno vodo iz naprav za čiščenje odlagališčnega plina ter
e) opis ravnanja z odlagališčnimi plini;
4. navodila za izvajanje postopkov preverjanja odpadkov;
5. navodila za ravnanje z odpadki v skladišču odpadkov na
območju odlagališča;
6. navodila za vzdrževalna dela na odlagališču;
7. navodila za redne preglede stabilnosti telesa odlagališča
in tehničnih objektov;
8. navodila za nadzor in ukrepanje v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem obremenjevanja okolja;
9. navodila za ukrepanje ob ekološki nesreči;
10. navodila za vodenje in shranjevanje obratovalnega
dnevnika.
(3) Poslovnik iz prvega odstavka tega člena mora imeti
naslednje priloge:
1. projekt izvedenih del za odlagališče, na podlagi katerega
je izdano uporabno dovoljenje za odlagališče;
2. načrt delov območja telesa odlagališča, ki so že zapolnjeni z odloženimi odpadki;
3. program obratovalnega monitoringa;
4. načrt ravnanja z odpadki, na podlagi katerega je izdano
okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča.
(4) Upravljavec odlagališča mora na zahtevo ministrstva ali
inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, predložiti poslovnik za
obratovanje odlagališča iz prvega odstavka tega člena.
(5) Upravljavec odlagališča, ki odlaganje odpadkov zaračunava, mora zagotoviti, da so informacije o strukturi cene
odlaganja odpadkov na odlagališču javno dostopne.
45. člen
(izvajanje obratovalnega monitoringa)
(1) Upravljavec odlagališča mora zagotavljati izvajanje
obratovalnega monitoringa, in sicer:
– meritve meteoroloških parametrov,
– meritve emisij odlagališčnega plina,
– meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode in onesnažene padavinske vode s površin odlagališča ter odpadne
vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju
odlagališča,
– meritve parametrov kemijskega stanja, splošnih fizikalno
kemijskih parametrov in posebnih onesnaževal v površinskih
vodah, če so v vplivnem območju odlagališča, in
– meritve parametrov onesnaženosti podzemne vode z
nevarnimi snovmi, če je v vplivnem območju odlagališča.
(2) Obratovalni monitoring iz prejšnjega odstavka se izvaja
v obsegu in na način, ki sta določena v Prilogi 7, ki je sestavni
del te uredbe.
(3) Obratovalni monitoring iz prvega odstavka tega člena izvajajo osebe, ki imajo za izvajanje obratovalnega monitoringa pooblastilo ministrstva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko izvaja
meritve emisij odlagališčnega plina upravljavec odlagališča sam,
če mu tak program izvajanja monitoringa emisij odlagališčnega
plina potrdi ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča.
(5) Meritev meteoroloških parametrov iz prvega odstavka
tega člena ni treba izvajati, če upravljavec odlagališča dobi za
lokacijo odlagališča veljavne meteorološke podatke od državne
meteorološke službe.

Uradni list Republike Slovenije
(6) Če je odlagališče naprava ali del naprave ali del dejavnosti, za katere je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje
v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprave, ki
lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, mora
upravljavec odlagališča zagotoviti tudi izdelavo ocene letne količine emisije toplogrednih plinov v skladu z metodo ocenjevanja
iz Priloge 7 te uredbe.
46. člen
(obveščanje o spremembah vplivov na okolje)
(1) Upravljavec odlagališča mora o vsaki pomembni spremembi vplivov odlagališča na okolje, ki jo ugotovi v okviru obratovalnega monitoringa iz prejšnjega člena, pisno obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.
(2) Če upravljavec odlagališča v okviru izvajanja obratovalnega monitoringa ugotovi, da je dosežena opozorilna sprememba katerega koli indikativnega parametra onesnaženosti podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba določena v
okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča, mora
takoj pričeti z izvajanjem ukrepov zmanjševanja škodljivih vplivov
na podzemne vode v skladu s programom ukrepov iz 11. točke
prvega odstavka 40. člena te uredbe in o doseganju opozorilne
vrednosti ter o začetku izvajanja ukrepov obvestiti inšpektorja,
pristojnega za varstvo okolja, in ministrstvo najpozneje v sedmih
dneh po ugotovitvi spremembe.
(3) Če upravljavec odlagališča v okviru obratovalnega monitoringa ugotovi, da je presežena mejna vrednost katerega koli
parametra onesnaženosti izcedne vode v skladu s predpisom,
ki ureja odvajanje izcedne vode iz odlagališč, mora takoj začeti
izvajati ukrepe za zmanjševanje škodljivih vplivov na vode ter o
načinu ukrepanja in o začetku izvajanja ukrepov obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja, najpozneje v sedmih dneh po
ugotovitvi preseganja mejne vrednosti.
(4) Če inšpektorat na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je treba za zmanjšanje onesnaževanja okolja
na predpisano raven izvesti dodatne ukrepe, izda upravljavcu
odlagališča odločbo, v kateri določi ukrepe in rok za njihovo
izvršitev.
47. člen
(pregledovanje telesa odlagališča)
(1) Upravljavec odlagališča mora zagotavljati redne preglede telesa odlagališča in delovanja tehničnih objektov odlagališča, predvsem pa:
– višine in oblike odloženih odpadkov glede možnega posedanja ali drugih sprememb, ki vplivajo na stabilnost odlagališča,
– izvedbe prekrivanja in rekultivacije na prekritem območju
telesa odlagališča ali njegovih delih,
– sprememb v položaju, višini ali obliki telesa odlagališča
ali njegovih delov,
– naprav za zbiranje in čiščenje izcedne vode odlagališča,
odlagališčnega plina in naprav za izvedbo monitoringa podzemnih voda in
– sistema za odvajanje padavinske in površinske vode.
(2) Upravljavec odlagališča mora za vsako koledarsko leto
izdelati poročilo o ugotovitvah v zvezi s pregledi iz prejšnjega
odstavka in ga skupaj s predpisanimi poročili o obratovalnem
monitoringu predložiti ministrstvu najpozneje do 31. marca za
preteklo leto.
48. člen
(vodenje evidenc)
(1) Upravljavec odlagališča mora vodenje evidence, določene s tem predpisom in predpisom, ki ureja odpadke, zagotoviti
v obliki obratovalnega dnevnika.
(2) V obratovalni dnevnik iz prejšnjega odstavka se dnevno
vpisujejo podatki o:
– količini, vrsti in imetniku prevzetih odpadkov ter njihovem
izvoru in datumu prevzema odpadkov,
– izvajanju postopkov preverjanja odpadkov iz prvega odstavka 15. člena te uredbe,
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– kraju odložitve prevzetih nevarnih odpadkov na območju
telesa odlagališča,
– ugotovitvah o pomanjkljivi ali napačni dokumentaciji ali
dvomljivi istovetnosti odpadkov,
– o začasnem skladiščenju ali zavrnitvi določenih odpadkov,
– datumu prenehanja odlaganja odpadkov,
– opravljenih vzdrževalnih delih na odlagališču,
– rednih pregledih telesa odlagališča ter objektov odlagališča in
– izrednih in drugih pomembnih dogodkih v zvezi z obratovanjem odlagališča.
(3) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti hranjenje obratovalnega dnevnika do izpolnitve vseh obveznosti, določenih v
okoljevarstvenem dovoljenju.
(4) Upravljavec odlagališča mora dati podatke iz obratovalnega dnevnika pristojnima statističnima uradoma v Republiki
Sloveniji in EU, če zaprosita zanje zaradi izvajanja statističnih
raziskav, ministrstvu in inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, pa na njuno zahtevo.
49. člen
(letno poročilo o odloženih odpadkih na odlagališču)
(1) Upravljavec odlagališča mora z letnim poročilom o odloženih odpadkih na odlagališču za vsako leto poročati o:
– vrstah in količini odloženih odpadkov,
– velikosti površine, kjer so že odloženi odpadki, prostornini
odloženih odpadkov, metodi odlaganja,
– izračunu celotne zmogljivosti in preostale zmogljivosti (v
tonah) do konca odlaganja in času prenehanja odlaganja,
– količini odpadkov, ki jih je prevzel v odlaganje iz drugih
držav članic EU oziroma iz uvoza,
– količini obdelanih odpadkov, ki jih je kot gradbeni material
uporabil za izgradnjo objektov odlagališča,
– količini in vrsti odpadkov, ki jih je prevzel v odlaganje
brez ocene odpadkov v skladu s četrtim odstavkom 17. člena
te uredbe,
– količini odpadkov, ki jih je v skladu s 33. členom te uredbe
uporabil za prekrivanje odlagališča,
– količini odpadkov, za katere je dovolil skladiščenje na
območju odlagališča v skladu z 19. členom te uredbe,
– količini zavrnjenih odpadkov in
– o drugih podatkih v zvezi z odlaganjem odpadkov v
skladu s predpisom, ki ureja odpadke, in v skladu s predpisi, ki
urejajo statistične raziskave.
(2) Obrazec letnega poročila o odloženih odpadkih na
odlagališču pripravi ministrstvo in ga objavi na svojih spletnih
straneh.
(3) Letno poročilo o odloženih odpadkih na odlagališču
mora upravljavec odlagališča posredovati ministrstvu na obrazcu
iz prejšnjega odstavka v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
(4) Zbrane podatke iz letnih poročil o odloženih odpadkih
za namene obdelave in objave za nacionalno in mednarodno
predpisana poročanja, uporablja tudi pristojni statistični urad v
Republiki Sloveniji.
VI. ZAPIRANJE ODLAGALIŠČA IN UKREPI
PO ZAPRTJU ODLAGALIŠČA
50. člen
(prekritje telesa odlagališča)
Za zaprtje odlagališča morajo biti površine telesa odlagališča primerno prekrite in morajo imeti urejeno površinsko
tesnjenje in površinsko odvajanje padavinskih odpadnih vod ter
odplinjanje na način, določen v 33. členu te uredbe.
51. člen
(zapiranje odlagališča)
(1) Ne glede na to ali se odlagališče ali del odlagališča
zapira zaradi poteka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja ali
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zaradi izpolnjenih pogojev za zaprtje iz okoljevarstvenega dovoljenja ali zaradi zahteve upravljavca odlagališča ali inšpektorata,
pristojnega za varstvo okolja, mora upravljavec odlagališča ministrstvo in inšpektorat, pristojen za varstvo okolja, o zapiranju
odlagališča obvestiti najkasneje v 30 dneh po prenehanju odlaganja odpadkov in sporočiti:
– datum prenehanja odlaganja odpadkov,
– podatke o osebi, ki bo upravljavec odlagališča v času
izvedbe zapiralnih del,
– predvideno časovno obdobje, v katerem bodo izvedeni
predpisani ukrepi za zaprtje odlagališča, pri čemer je treba
upoštevati, da je za zapiranje odlagališča običajno predvideno
obdobje največ treh let, in
– podatke o predvidenih zapiralnih delih za zaprtje odlagališča.
(2) Po končani izvedbi zapiralnih del mora upravljavec
odlagališča ministrstvu predložiti:
– podatke o osebi, ki bo upravljavec zaprtega odlagališča,
– poročilo o izvedenih predpisanih ukrepih za zaprtje odlagališča,
– program izvajanja meritev iz 52. člena te uredbe,
– prikaz razporeditve odloženih odpadkov v telesu odlagališča in
– ustrezno finančno jamstvo.
(3) Odlagališče ali del odlagališča se šteje za zaprto odlagališče, ko o tem odloči ministrstvo.
(4) Ministrstvo odloči o zaprtju odlagališča ali njegovega
dela, ko določi upravljavca zaprtega odlagališča in na podlagi
poročila inšpektorata, pristojnega za varstvo okolja, ugotovi,
da so izpolnjene vse predpisane zahteve v zvezi z zapiranjem
odlagališča.
(5) Odločitev o zaprtju odlagališča ali njegovega dela v nobenem primeru ne vpliva na obveznosti upravljavca odlagališča
v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov
na okolje po zaprtju odlagališča, določenih v okoljevarstvenem
dovoljenju za obratovanje odlagališča.
52. člen
(obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča)
(1) Upravljavec zaprtega odlagališča mora v časovnem obdobju, določenem v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje
odlagališča, ali v odločbi o zaprtju odlagališča, zagotavljati:
– vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča,
– izvajanje meritev na način in v obsegu, določenem za
izvajanje obratovalnega monitoringa odlagališča iz 45. člena te
uredbe,
– redne preglede stanja telesa zaprtega odlagališča v
obsegu, določenem za nadzor telesa odlagališča iz 47. člena
te uredbe, in
– izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora upravljavec zaprtega odlagališča dostaviti ministrstvu najpozneje do 31. marca za
preteklo koledarsko leto in pristojnim službam lokalne skupnosti,
na območju katere je odlagališče.
(3) Upravljavec zaprtega odlagališča mora zagotavljati izvajanje meritve iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega
člena, dokler ministrstvo ocenjuje, da emisije iz zaprtega odlagališča lahko škodljivo vplivajo na okolje.
53. člen
(nastanek čezmernih vplivov na okolje)
(1) Če upravljavec zaprtega odlagališča na podlagi meritev
ali rednih pregledov telesa odlagališča iz prejšnjega člena ugotovi, da je prišlo do čezmernih vplivov na okolje ali do pomembnih
sprememb telesa odlagališča, mora o tem in o ukrepih, ki jih
namerava izvesti za odpravo nepravilnosti, najpozneje v sedmih
dneh od ugotovitve obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo
okolja.
(2) Če inšpektorat na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je treba za zmanjšanje onesnaževanja okolja
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na predpisano raven izvesti dodatne ukrepe, izda upravljavcu
odlagališča odločbo, v kateri določi ukrepe in rok za njihovo
izvršitev.
VII. ODLAGANJE ODPADKOV V PODZEMNO
SKLADIŠČE
54. člen
(okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje
podzemnega skladišča)
(1) Za obratovanje podzemnega skladišča je treba pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje v skladu z določbami te uredbe, ki
urejajo pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje
odlagališča.
(2) Ministrstvo dovoli obratovanje podzemnega skladišča,
če upravljavec podzemnega skladišča zagotovi, da odpadki,
odloženi v podzemnem skladišču, ne vplivajo na biosfero.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se sme odpadke odlagati v podzemno skladišče, če se v njem ali z njim povezanih rudarskih objektih ne izvaja raziskovanje, izkoriščanje,
obogatitev ali predelava ali skladiščenje mineralnih surovin.
(4) Vrste podzemnih skladišč so:
1. podzemno skladišče za nevarne odpadke,
2. podzemno skladišče za nenevarne odpadke in
3. podzemno skladišče za inertne odpadke.
55. člen
(pomen geološke pregrade)
(1) Izpolnjevanje zahteve iz drugega odstavka prejšnjega
člena se ugotavlja na podlagi ocene tveganja trajnega skladiščenja odpadkov v podzemnem skladišču, ki mora biti priložena k
vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje
podzemnega skladišča in v kateri so za vsako mesto podzemnega skladišča posebej ocenjene:
– nevarnosti za biosfero zaradi odloženih odpadkov,
– prejemniki škodljivih vplivov v biosferi, predvsem na podzemno vodo,
– poti, po katerih lahko snovi iz odpadkov pridejo v biosfero
in
– učinki vplivov snovi, ki lahko pridejo v biosfero.
(2) Z oceno tveganja je treba za vzpostavitev podzemnega skladišča dokazati primernost geoloških plasti kot geološke
pregrade, ki zagotavlja sprejemljivo tesnjenje podzemnega skladišča, pri čemer je treba upoštevati tehnike obdelave odpadkov,
zgrajene strukture podzemnih prostorov ter lastnosti matične
kamnine. Oceno tveganja sestavljajo naslednje ocene, katerih
vsebina je podrobneje določena v Prilogi 8, ki je sestavni del te
uredbe:
1. geološka ocena,
2. geomehanska ocena,
3. hidrogeološka ocena,
4. geokemijska ocena,
5. ocena vpliva na biosfero,
6. ocena obratovalne faze trajnega skladiščenja,
7. ocena dolgoročnega vpliva trajnega skladiščenja in
8. ocena vpliva na površinske objekte nad mestom podzemnega skladišča.
(3) Oceno tveganja je treba opraviti za čas obratovanja in
za čas po zaprtju podzemnega skladišča.
(4) Odpadki se lahko odlagajo v podzemno skladišče,
če iz ocene tveganja izhaja, da je raven izolacije podzemnega
skladišča od biosfere sprejemljiva.
(5) Na podlagi ocene tveganja je treba izpeljati zahtevane
ukrepe za nadzor in varnost odpadkov v podzemnem skladišču
ter razviti merila za odlaganje odpadkov v podzemno skladišče.
56. člen
(neprimerni in primerni odpadki za podzemno skladišče)
(1) V podzemno skladišče je dovoljeno odlagati inertne
odpadke in nevarne ter nenevarne odpadke.
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(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v podzemno skladišče zaradi preprečevanja neželenih fizikalnih, kemijskih ali bioloških pretvorb prepovedano odlagati naslednje
odpadke:
1. odpadke iz 9. člena te uredbe;
2. odpadke, v zabojnikih ali brez njih, ki bi lahko reagirali z
vodo ali matično kamnino v skladiščnih pogojih in privedli do:
– spremembe prostornine,
– nastanka samovžignih, toksičnih ali eksplozivnih snovi
ali plinov ali
– kakršnihkoli drugih reakcij, ki bi lahko ogrozile obratovalno varnost oziroma neokrnjenost geološke pregrade;
3. odpadke, ki bi lahko reagirali med seboj, razen če so
pri skladiščenju v podzemnem skladišču razvrščeni v skupine
po združljivosti; nezdružljive skupine pa so med seboj fizično
ločene;
4. biološko razgradljive sestavine odpadkov;
5. odpadke z jedkim vonjem;
6. odpadke, ki lahko tvorijo toksično ali eksplozivno mešanico plina in zraka, kar velja predvsem za odpadke, ki:
– povzročajo toksične koncentracije plinov zaradi parcialnih
tlakov njihovih sestavin,
– ob nasičenosti v zabojniku tvorijo koncentracije, ki presegajo deset odstotkov koncentracije, ki je enaka spodnji eksplozivni mejni vrednosti;
7. odpadke z nezadostno stabilnostjo, ki ne ustreza geomehanskim zahtevam odlaganja;
8. odpadke, ki so samovžigni ali lahko v skladiščnih pogojih spontano zagorijo, plinaste proizvode, hlapne odpadke
in odpadke v obliki nedoločenih mešanic, ki izvirajo iz zbiranja
odpadkov;
9. odpadke, ki vsebujejo ali lahko tvorijo patogene klice ali
nalezljive bolezni.
57. člen
(pogoji obratovanja podzemnega skladišča)
Pri obratovanju podzemnega skladišča je treba zagotoviti
izpolnjevanje vseh zahtev in pogojev ravnanja z odpadki in pogojev obratovanja odlagališča v skladu s to uredbo, razen meritev
meteoroloških parametrov, emisij odlagališčnega plina in emisije
snovi pri odvajanju izcedne vode ter onesnažene padavinske
vode s površin odlagališča, ki se izvajajo v okviru obratovalnega
monitoringa iz 45. člena te uredbe.
VIII. NADZOR
58. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja. Inšpektorji, pristojni za varstvo okolja,
vodijo tudi postopek o prekršku.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
59. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec odlagališča, če:
1. odlaga odpadke, ki niso obdelani v skladu z drugim
odstavkom 5. člena te uredbe,
2. odlaga komunalne odpadke, ki niso obdelani v skladu s
četrtim odstavkom 5. člena te uredbe,
3. odlaga odpadke, katerih vrednosti parametrov onesnaženosti ali vrednosti parametrov izlužka ne izpolnjujejo zahtev prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena te uredbe,
4. odlaga odpadke, katerih vrednosti parametrov onesnaženosti ali vrednosti parametrov izlužka ne izpolnjujejo zahtev
iz okoljevarstvenega dovoljenja, izdanega na podlagi petega in
šestega odstavka 6. člena te uredbe,
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5. odlaga obdelane komunalne odpadke z večjim deležem
biološko razgradljivih sestavin, kot je določen v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča v skladu s prvim
odstavkom 7. člena te uredbe,
6. odlaga mehansko-biološko obdelane odpadke v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena te uredbe,
7. odlaga odpadke iz prvega odstavka 9. člena te uredbe,
8. odlaga stranske živalske proizvode v nasprotju z drugim
odstavkom 9. člena te uredbe,
9. ne upošteva prepovedi mešanja odpadkov iz 10. člena
te uredbe,
10. odlaga odpadke brez ocene odpadkov iz prvega odstavka 11. člena te uredbe,
11. uporablja oceno odpadkov, ki je izdelana v nasprotju
z drugim, tretjim, četrtim ali petim odstavkom 11. člena te uredbe,
12. ne hrani ocene odpadkov v skladu s tretjim odstavkom
11. člena te uredbe,
13. ne zagotavlja pogojev odlaganja odpadkov iz tretjega
odstavka 12. člena te uredbe,
14. pri odlaganju odpadkov ne upošteva zahtev iz 13. člena
te uredbe,
15. ne preverja odpadkov v skladu s prvim, drugim in tretjim
odstavkom 15. člena te uredbe,
16. ne pregleduje in ne preverja dokumentacije v skladu s
prvim in drugim odstavkom 16. člena te uredbe,
17. ne izvaja tehtanja in ne zagotavlja opravljanja vizualnih
pregledov v skladu s prvim in drugim odstavkom 17. člena te
uredbe,
18. ne vodi evidence o odloženih odpadkih brez ocene
odpadkov v skladu s tretjim odstavkom 17. člena te uredbe,
19. ne poroča o odloženih odpadkih brez ocene odpadkov
v skladu s četrtim odstavkom 17. člena te uredbe,
20. ne potrjuje ali ne zavrača prevzema odpadkov v skladu
z 18. členom te uredbe,
21. ne vpisuje v obratovalni dnevnik skladiščenja zavrnjenih
odpadkov v skladu z drugim odstavkom 19. člena te uredbe,
22. ne obvešča pristojnega inšpektorja in ministrstva o
zavrnjenih odpadkih ali odpadkih, ki ne ustrezajo podatkom v
predloženi oceni odpadkov, v skladu z 20. členom te uredbe,
23. ne zagotavlja odvzema vzorcev zaradi kontrolne kemične analize v skladu s prvim in drugim odstavkom 21. člena
te uredbe,
24. ne izvaja kontrolnih kemičnih analiz v skladu s prvim,
drugim in tretjim odstavkom 22. člena te uredbe,
25. ne zagotovi, da se rezultati kontrolne kemične analize
hranijo v elektronski obliki do zaprtja odlagališča v skladu s četrtim odstavkom 22. člena te uredbe,
26. ne odvzema reprezentativnih vzorcev odpadkov in z
njimi ne ravna v skladu s 23. členom te uredbe,
27. ne izpolnuje zahtev za odlaganje odpadkov skladu z
24. členom te uredbe,
28. obratuje z odlagališčem brez okoljevarstvenega dovoljenja v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena te uredbe,
29. ne zagotovi finančnega jamstva iz 41. člena te uredbe
v višini, obliki ali na način, ki so določeni v okoljevarstvenem
dovoljenju te uredbe,
30. v nasprotju s prvim odstavkom 42. člena te uredbe ne
ravna z odpadki v skladu z načrtom ravnanja z odpadki,
31. ne določi odgovornih oseb ali njihovih imen ne sporoči
inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja, v skladu s prvim
odstavkom 43. člena te uredbe,
32. ne zagotavlja navzočnosti odgovornih oseb v skladu s
tretjim odstavkom 43. člena te uredbe,
33. ne zagotavlja usposobljenosti osebja v skladu s četrtim
odstavkom 43. člena te uredbe,
34. nima poslovnika odlagališča v skladu s prvim odstavkom 44. člena te uredbe,
35. ne zagotovi, da je poslovnik odlagališča izdelan v skladu z drugim in tretjim odstavkom 44. člena te uredbe,
36. ne izvaja obratovalnega monitoringa v skladu s
45. členom te uredbe,

Stran

8870 /

Št.

61 / 29. 7. 2011

37. ne obvešča o spremembah vplivov na okolje v skladu
s 46. členom te uredbe,
38. ne zagotavlja rednih pregledov odlagališča in ne izdeluje poročila o tem v skladu s 47. členom te uredbe,
39. ne vodi obratovalnega dnevnika in ga ne hrani v skladu
z 48. členom te uredbe,
40. ne izdela letnega poročila in ga ne pošlje ministrstvu v
skladu z 49. členom te uredbe,
41. ne obvesti ministrstva in inšpektorata, pristojnega za
okolje, o zapiranju odlagališča najkasneje v 30 dneh po prenehanju odlaganja odpadkov in ne sporoči podatkov v skladu s prvim
odstavkom 51. člena te uredbe,
42. po končani izvedbi zapiralnih del ministrstvu ne predloži dokumentacije v skladu z drugim odstavkom 51. člena te
uredbe,
43. ne opravlja obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča v skladu z 52. členom te uredbe in
44. ne obvešča pristojnega inšpektorja o nastanku čezmernih vplivov na okolje v skladu s 53. členom te uredbe.
(2) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje imetnik odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če:
1. ne zagotovi izdelave ocene odpadkov v skladu z drugim,
tretjim, četrtim in petim odstavkom 11. člena te uredbe,
2. k evidenčnemu listu ne priloži izjave v skladu z drugim
odstavkom 12. člena te uredbe,
3. pri oceni istovrstnih odpadkov ne ravna v skladu z drugim odstavkom 13. člena te uredbe.
(3) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec podzemnega skladišča, če ravna v
nasprotju z določbami:
1. prvega in tretjega odstavka 54. člena te uredbe,
2. prvega odstavka 55. člena te uredbe in
3. 57. člena te uredbe.
(4) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec centra za ravnanje s komunalnimi
odpadki, če:
1. ne uredi centra za ravnanje s komunalnimi odpadki v
skladu s Prilogo 1 te uredbe,
2. nima okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje centra
za ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu s četrtim odstavkom
5. člena te uredbe,
3. ne izpolnjuje obveznosti iz šestega do devetega odstavka 5. člena te uredbe,
(5) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek
iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena
kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca odlagališča, imetnika
odpadkov, upravljavca podzemnega skladišča oziroma upravljavca centra za ravnanje s komunalnimi odpadki.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
(zahteve za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov
do izgradnje centra za ravnanje s komunalnimi odpadki)
(1) Če ni zagotovljena obdelava mešanih komunalnih odpadkov v skladu s 5. členom te uredbe in je upravljavec centra za
ravnanje s komunalnimi odpadki hkrati tudi upravljavec odlagališča komunalnih odpadkov, se za obdelavo mešanih komunalnih
odpadkov šteje mehanska obdelava ali izločanje:
1. odpadnih kovin, vključno z odpadno kovinsko embalažo,
2. odpadne plastike, vključno z odpadno plastično embalažo in drugih gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo.
(2) Šteje se, da so mešani komunalni odpadki obdelani v
skladu z zahtevo iz prejšnjega odstavka, če je izločeno in oddano v predelavo ali odstranjevanje, razen odlaganja, najmanj:
1. 40% odpadnih kovin, vključno z odpadno kovinsko embalažo, OEEO in odpadnimi baterijami, in
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2. 20% odpadne plastike, vključno z odpadno plastično embalažo in embalažo iz sestavljenih materialov, in drugih gorljivih
frakcij, primernih za energetsko predelavo, glede na vsebnost
teh odpadkov v mešanih komunalnih odpadkih pred obdelavo.
(3) Po obdelavi iz prvega odstavka tega člena je treba
zagotoviti še takšno biološko obdelavo mešanih komunalnih
odpadkov, da je letna količina preostanka mešanih komunalnih
odpadkov, ki se odda v odlaganje, največ 222 kg na prebivalca
občine, za katero upravljavec centra iz prvega odstavka tega
člena izvaja javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov.
(4) Količina odpadkov, ki jih je treba izločiti, da se dosežeta
deleža iz drugega odstavka tega člena, se določi na podlagi
povprečja rezultatov izvedenih sortirnih analiz v preteklem letu,
ki jih morajo upravljavcu centra iz prvega odstavka tega člena
posredovati izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
iz občin iz prejšnjega odstavka, pri čemer za druge gorljive frakcije iz 2. točke drugega odstavka tega člena štejejo odpadni papir
in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona ter
odpadki iz obdelave lesa in drugi odpadki iz lesa, lubja in plute.
Upravljavec centra mora na zahtevo inšpektorja, pristojnega
za varstvo okolja, ali ministrstva posredovati izračun povprečja
rezultatov izvedenih sortirnih analiz.
(5) Obdelava mešanih komunalnih odpadkov v skladu s
prvim odstavkom tega člena se šteje za pripravo teh odpadkov
za odlaganje in se preverja v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča iz 40. člena te
uredbe.
(6) Upravljavec odlagališča komunalnih odpadkov, na katerem se bodo odpadki prenehali odlagati najkasneje do 31. decembra 2015, lahko odlaga odpadke, obdelane v skladu s tem
členom, dokler ni zagotovljena obdelava mešanih komunalnih
odpadkov v skladu s 5. členom te uredbe oziroma najdlje do
31. decembra 2015.
(7) Upravljavec odlagališča komunalnih odpadkov, na katerem se bodo odpadki odlagali tudi po 31. decembru 2015, lahko
odlaga odpadke, obdelane v skladu s tem členom, dokler ni
zagotovljena obdelava mešanih komunalnih odpadkov v skladu
s 5. členom te uredbe oziroma najdlje do 31. decembra 2013.
61. člen
(obstoječe odlagališče, na katerem se je prenehalo
odlagati odpadke)
(1) Upravljavec obstoječega odlagališča, na katerem se
je prenehalo odlagati odpadke do 31. decembra 2008 v skladu
s 33. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 98/07)
in je o tem obvestil ministrstvo v roku, določenem v predpisu, ki
ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov na odlagališčih, in še nima izdane odločbe o zaprtju
odlagališča, mora ministrstvu v 60 dneh po uveljavitvi te uredbe
sporočiti podatke iz 2. in 3. alineje prvega odstavka 51. člena
te uredbe.
(2) Upravljavec obstoječega odlagališča, na katerem se je
prenehalo odlagati odpadke do datuma uveljavitve te uredbe, ki
ni upravljavec iz prejšnjega odstavka in še nima izdane odločbe
o zaprtju odlagališča, mora ministrstvu v 60 dneh po uveljavitvi
te uredbe sporočiti podatke iz prvega odstavka 51. člena te
uredbe.
(3) Upravljavec iz prvega in drugega odstavka tega člena
mora zaključiti vsa zapiralna dela najkasneje do 31. decembra
2013 in redno izvajati ukrepe varstva okolja v skladu z določbami
te uredbe.
(4) Postopki za izdajo odločbe o zaprtju odlagališča, začeti
pred uveljavitvijo te uredbe, se zaključijo v skladu s to uredbo,
pri čemer se v odločbi, izdani upravljavcu iz prvega odstavka
tega člena namesto časovnega obdobja iz 10. točke 40. člena te
uredbe določi najmanj deset letno časovno obdobje, v katerem
mora po zaprtju odlagališča zagotavljati izvajanje predpisanih
obveznosti iz 52. člena te uredbe.
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62. člen
(odlagališče, ki bo obratovalo najdlje
do 31. decembra 2015)
(1) Upravljavcu odlagališča, ki je v skladu s 23. členom
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 53/09) do 15. julija
2009 vložil vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, se
izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča po
tej uredbi za obdobje petih let, pri čemer je odpadke dovoljeno
odlagati najdlje do 31. decembra 2015, če:
– je bilo za odlaganje odpadkov upravljavcu tega odlagališča že izdano okoljevarstveno dovoljenje pred 15. julijem 2009,
– upravljavec dokaže, da ima za celotno obdobje nameravanega odlaganja še razpoložljivo zmogljivost za odlaganje
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– se za to odlagališče izvaja monitoring onesnaževanja
podzemne vode in
– je priloženo finančno jamstvo v skladu s Prilogo 9 te
uredbe.
(2) Upravljavcu odlagališča, ki se nahaja na območju z
močno razpokano kamninsko podlago, z dobro vodno prepustnostjo in z nedoločjlivimi tokovi podzemne vode in ki je v skladu
s 23. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 53/09)
do 15. julija 2009 vložil vlogo za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja, se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje
odlagališča za obdobje petih let, pri čemer je odpadke dovoljeno
odlagati najdlje do 31. decembra 2015, če:
– je bilo za odlaganje odpadkov upravljavcu tega odlagališča že izdano okoljevarstveno dovoljenje,
– upravljavec dokaže, da ima za celotno obdobje nameravanega odlaganja še razpoložljivo zmogljivost za odlaganje
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– se za to odlagališče izvaja monitoring onesnaževanja
podzemne vode in monitoring površinske vode, v katero se izliva
podzemna voda iz vplivnega območja tega odlagališča, in
– je priloženo finančno jamstvo v skladu s Prilogo 9 te
uredbe.
63. člen
(odlagališče, ki bo obratovalo tudi po 1. januarju 2016)
Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, razen
za obratovanje odlagališč iz prejšnjega člena, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se zaključijo v skladu s to uredbo.
64. člen
(izjeme)
(1) Ministrstvo upravljavcu obstoječega odlagališča v skladu s to uredbo in predpisom, ki ureja naprave, ki lahko povzročijo
onesnaževanje okolja večjega obsega, izda okoljevarstveno dovoljenje iz 39. člena te uredbe, če izpolnjuje zahteve te uredbe,
razen zahtev iz 25. in 26. člena te uredbe.
(2) Ne glede na določbe 25. člena te uredbe se lahko novo
odlagališče umesti na ali ob lokaciji obstoječega odlagališča, če
je to obstoječe odlagališče obratovalo pred 31. oktobrom 2007
in je novo odlagališče prostorsko umeščeno na tej lokaciji na
podlagi prostorskega akta, sprejetega pred 31. oktobrom 2007,
čeprav je:
– umeščeno na območje majhne poplavne in erozijske
ogroženosti v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za
določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja, ter način razvrščanja zemljišč v
razrede ogroženosti vode,
– površinska voda na območju novega odlagališča odvedena z umetnim vodotokom ob ali pod telo odlagališča, če je za
gradnjo umetnega vodotoka pridobljeno vodno soglasje v skladu
s predpisi, ki urejajo vode, in
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– zunanji rob telesa novega odlagališča oddaljen od kmetijskih zemljišč, namenjenih pridelavi rastlin za prehrano, in priobalnih zemljišč površinskih voda manj kot 300 m, vendar ne
manj kot 50 m.
(3) Umestitev novega odlagališča iz prejšnjega odstavka
pa je možna le, če taka širitev ne pomeni večjega tveganja za
okolje, vodni režim in stanje voda.
(4) Ne glede na določbe 25. člena te uredbe je lahko pri
načrtovanju odlagališča na ali ob obstoječi lokaciji odlagališča
zunanji rob telesa odlagališča oddaljen od roba kmetijskih površin, namenjenih poljedelstvu, ter vodotokov in drugih vodnih
teles manj kot 300 m, če je takšno odlagališče umeščeno v
prostor z veljavnim občinskim podrobnim prostorskim načrtom
in če je iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da odlagališče ne
predstavlja večjega tveganja za okolje.
65. člen
(dopolnitev vloge)
Upravljavec obstoječega odlagališča, ki je pred uveljavitvijo
te uredbe vložil vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za
obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega
obsega, in bo z odlaganjem odpadkov prenehal najkasneje do
31. decembra 2015, mora to vlogo najpozneje v treh mesecih
po uveljavitvi te uredbe dopolniti tako, da se nanaša na izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča za
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v skladu s 23. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni
list RS, št. 53/09).
66. člen
(postopki)
(1) Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki
so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe in še niso zaključeni, se
dokončajo v skladu s to uredbo.
(2) Upravljavcem odlagališč, ki imajo dokončno okoljevarstveno dovoljenje, se višino finančnega jamstva, izračunano v
skladu s to uredbo, določi z iztekom ročnosti finančnega jamstva,
ki so ga dali pred uveljavitvijo te uredbe.
67. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba
o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06,
98/07, 62/08 in 53/09) in Uredba o prevzemanju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih
odpadkov in o določitvi najvišje cene njihovega odlaganja (Uradni list RS, št. 97/06).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati četrto
poglavje in priloga 4 Uredbe o obdelavi biološko razgradljivih
odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08).
68. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-35/2011
Ljubljana, dne 28. julija 2011
EVA 2011-2511-0033
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga
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PRILOGA 1
Oskrbovalni standard za center za ravnanje s komunalnimi odpadki
(1) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki je obmoþje utrjenih površin, ki so delno pokrite in
zaprtih prostorov, urejenih in opremljenih za prevzem, skladišþenje in obdelavo mešanih komunalnih
odpadkov v skladu s to uredbo. Center mora biti urejen in opremljen tudi za oddajo izloþenih frakcij in
ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje.
(2) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti opremljen za gašenje požara v skladu s
predpisi, ki urejajo požarno varnost objektov.
(3) Z ograjo okoli centra za ravnanje s komunalnimi odpadki je treba prepreþiti dostop nepooblašþenim
osebam in živalim.
(4) Na vhodu centra za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti vidno namešþena tabla z navedbo
imena upravljavca centra.
(5) V centru za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti zagotovljeno tehtanje odpadkov. Tehtanje
odpadkov se lahko zagotovi tudi na tehtnicah zunaj centra ali na tehtnicah na vozilih za prevoz
odpadkov.
(6) Površina tal mora biti v skladu s stanjem tehnike utrjena tako, da je za tekoþine neprepustna.
(7) Padavinsko odpadno vodo je treba v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, odvajati najmanj þez oljni lovilec. Odvajanja
padavinske odpadne vode þez oljni lovilec ni treba zagotoviti s pokritih objektov.
(8) ýe je center za ravnanje s komunalnimi odpadki opremljen z javno kanalizacijo, je treba
padavinsko odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo.
(9) Izloþene nenevarne, nevarne in gorljive frakcije, primerne za energetsko predelavo, se do oddaje v
nadaljnje ravnanje loþeno skladišþijo v embalažnih enotah (npr. zabojnik, prostor za zbiranje) na
pokritih površinah.
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PRILOGA 2
Shema postopkov preverjanja dostavljenih odpadkov

registriranje dostave
odpadkov in tehtanje

pregled dokumentacije,
vizualni pregled in
odloþitev o prevzemu

zavrnitev prevzema
odpadkov

zaþasno skladišþenje

v obdelavo ali neposredno
na odlagališþe

odvzem reprezentativnega
vzorca in
kontrolna kemiþna analiza
potrditev prevzema
odpadkov na evidenþnem
listu
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PRILOGA 3
Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odpadki za odložitev na odlagališþu
1.

Zahteve za nevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagališþu za nevarne odpadke

1.1

Vrednosti parametrov izlužka nevarnih odpadkov pri L/S = 10 l/kg ne smejo presegati
naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:
Parameter

Izražen
kot

Enota

As
Ba
Cd
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Cl
F
SO4
C
-

mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.

Arzen
Barij
Kadmij
Celotni krom
Baker
Živo srebro
Molibden
Nikelj
Svinec
Antimon
Selen
Cink
Kloridi
Fluoridi
Sulfati
Raztopljeni organski ogljik- DOC*
Celotne raztopljene snovi**

Mejna vrednost
parametra
izlužka
L/S = 10 l/kg
25
300
5
70
100
2
30
40
50
5
7
200
25.000
500
50.000
1.000
100.000

* ýe izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost iz tabele pri lastni pH
vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri þemer je treba
uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, njej enakovredno.
** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov
in kloridov v izlužku.

1.2

Vrednosti parametrov onesnaženosti za nevarne odpadke ne smejo presegati
naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:
Parameter
Žarilna izguba *
Celotni organski ogljik- TOC *
ANC- sposobnost nevtraliziranja kisline

Izražen
kot
C

Enota

Mejna vrednost
parametra
onesnaženosti
% mase s.s.
10 %
% mase s.s.
6 % **/***
potrebna je ocena

* Uporablja se žarilna izguba ali celotni organski ogljik stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih
odpadkov.
** Vrednost parametra onesnaženosti je lahko presežena, þe DOC ne presega vrednosti
parametra izlužka iz prejšnje toþke.
*** ýe ta vrednost ni dosežena, lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju prizna višjo
mejno vrednost pod pogojem, da je vrednost DOC 1.000 mg/kg dosežena pri L/S=10 l/kg pri
lastni vrednosti pH materiala ali pri vrednosti pH med 7,5 in 8,0.
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Zahteve za stabilizirane in nereaktivne nevarne odpadke, ki se lahko odlagajo
na odlagališþu za nenevarne odpadke samo na odlagalnih poljih, kjer ni
komunalnih odpadkov ali drugih nenevarnih odpadkov z vsebnostjo biološko
razgradljivega ogljika, ki presega 5 odstotkov mase odpadkov.

2.1

Stabilizirani in nereaktivni nevarni odpadki morajo biti obdelani tako, da se obseg
izluževanja in lastnosti izlužka v pogojih, ki so na odlagališþu, dolgoroþno ne
spremenijo zaradi:
–
lastnosti odpadkov, kakor je lastna biološka razgradljivost,
–
zunanjih vplivov na odlagališþu, kakor so voda, zrak, temperatura in mehanska
obremenitev, in
–
vplivov drugih odpadkov na odlagališþu, vkljuþno z njihovimi produkti, kakor so
izlužek in odlagališþni plini.

2.2

Vrednosti parametrov izlužka stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov pri L/S
= 10 l/kg ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:
Parameter

Izražen kot

Enota

As
Ba
Cd
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Cl
F
SO4
C
-

mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.

Arzen
Barij
Kadmij
Celotni krom
Baker
Živo srebro
Molibden
Nikelj
Svinec
Antimon
Selen
Cink
Kloridi
Fluoridi
Sulfati
Raztopljeni organski ogljik- DOC*
Celotne raztopljene snovi**

Mejna vrednost
parametra izlužka
L/S = 10 l/kg
2
100
1
10
50
0,2
10
10
10
0,7
0,5
50
15.000
150
20.000
800
60.000

* ýe izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejne vrednosti iz tabele pri lastni pH
vrednosti izlužka, se lahko opravi analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri þemer je treba
uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.
** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov
in kloridov v izlužku.

2.3

Vrednosti parametrov onesnaženosti stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov
ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:
Parameter

Izražen
kot

Enota

Celotni organski ogljik- TOC
pH
ANC- sposobnost nevtraliziranja kisline

C
-

% mase s.s.
-

Mejna vrednost
parametra
onesnaženosti
5 % */**
veþji od 6
potrebna je ocena

* Izmerjena vrednost parametra onesnaženosti lahko presega mejne vrednosti parametra
onesnaženosti iz tabele, þe DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz prejšnje
toþke.
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** ýe ta vrednost ni dosežena, lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju prizna višjo
mejno vrednost pod pogojem, da je vrednost DOC 800 mg/kg dosežena pri L/S=10 l/kg pri
lastni vrednosti pH materiala ali pri vrednosti pH med 7,5 in 8,0.

2.4

Odpadki, ki vsebujejo azbest
Pri odlaganju gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, in trdno vezanih azbestnih
odpadkov je treba zagotoviti, da:
–
odpadki ne vsebujejo drugih nevarnih snovi kakor trdno vezani azbest,
–
se odlagajo samo gradbeni odpadki, ki vsebujejo trdno vezani azbest, in drugi
trdno vezani azbestni odpadki,
–
se odpadki odlagajo v posebnih odlagalnih poljih loþeno od drugih odpadkov,
–
se obmoþje z odloženimi odpadki dnevno prekriva in pred vsakim
kompaktiranjem, da se prepreþi izpušþanje azbestnih vlaken v okolje,
–
se odpadke, ki niso pakirani, med odlaganjem škropi z vodo,
–
površinsko tesnenje telesa odlagalnega polja z odpadki, ki vsebujejo azbest,
prepreþuje izpušþanje azbestnih vlaken v okolje,
–
se na odlagalnem polju z odpadki, ki vsebujejo azbest, ne izvaja nobenih del,
ki povzroþajo širjenje azbestnih vlaken v okolje, in
–
se po zaprtju odlagališþa z odlagalnim poljem z odpadki, ki vsebujejo azbest,
prepreþi vsako rabo površin odlagališþa, ki škodljivo vpliva na zdravje ljudi.
Pri odlaganju gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, in trdno vezanih azbestnih
odpadkov je treba zagotoviti, da se po zaprtju odlagališþa hrani naþrt odlaganja
odpadkov z navedbo, da so tam odloženi odpadki, ki vsebujejo azbest.

3.

Zahteve za komunalne odpadke, ki se odlagajo na odlagališþu za nenevarne
odpadke

3.1

Vrednosti parametrov onesnaženosti komunalnih odpadkov ne smejo presegati
naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:
Parameter
Celotni organski ogljik-TOC
AT4
Kurilna vrednost

Izražen kot

Enota

C
-

% mase s.s.
mg O2/g s.s.
kJ/kg s.s.

Mejna vrednost
parametra
onesnaženosti
5%*
10
6.000 **

* Mejna vrednost celotnega organskega ogljika velja samo za biološko razgradljive snovi v
komunalnih odpadkih oziroma drugih nenevarnih odpadkih.
** Ministrstvo lahko doloþi za posamezno odlagališþe v posameznem koledarskem letu
skladno z doloþbami 7. þlena te uredbe za biološko razgradljivi organski ogljik za komunalne
odpadke veþjo vrednost, kakor je mejna vrednost za ta parameter onesnaženosti iz zgornje
tabele, þe kurilna vrednost odpadkov ne presega mejne vrednosti za ta parameter
onesnaženosti iz zgornje tabele.

4.

Zahteve za nenevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagališþu za nenevarne odpadke

komunalnih odpadkih oziroma drugih nenevarnih odpadkih.
** Ministrstvo lahko doloþi za posamezno odlagališþe v posameznem koledarskem letu
skladno z doloþbami 7. þlena te uredbe za biološko razgradljivi organski ogljik za komunalne
odpadke veþjo vrednost, kakor je mejna vrednost za ta parameter onesnaženosti iz zgornje
tabele, þe kurilna vrednost odpadkov ne presega mejne vrednosti za ta parameter
Uradni listonesnaženosti
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iz zgornje tabele.

4.

Zahteve za nenevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagališþu za nenevarne odpadke

4.1

Vrednosti parametrov izlužka nenevarnih odpadkov (L/S = 10 l/kg) ne smejo presegati
naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:
Parameter

Izražen kot

Enota

Arzen
Barij
Kadmij
Celotni krom
Baker
Živo srebro
Molibden
Nikelj
Svinec
Antimon
Selen
Cink
Kloridi
Fluoridi
Sulfati
Raztopljeni organski ogljik- DOC *
Celotne raztopljene snovi **

As
Ba
Cd
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Cl
F
SO4
C
-

mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.

Mejna vrednost
parametra izlužka
L/S = 10 l/kg
2
100
1
10
50
0,2
10
10
10
0,7
0,5
50
15.000
150
20.000
800
60.000

* ýe izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz
tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0,
pri þemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej
enakovredno.
** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov
in kloridov v izlužku.

4.2

Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov ne smejo presegati
naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:
Parameter

Izražen kot

Enota

Celotni organski ogljik- TOC
Žarilna izguba

C

% mase s.s.
% mase s.s.

Mejna vrednost
parametra
onesnaženosti
3%*
5%*

* Mejna vrednost parametra onesnaženosti je lahko presežena, þe DOC ne presega mejne
vrednosti parametra izlužka iz prejšnje toþke.

4.3

Nenevarni odpadki z vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, ki je manjša od pet
odstotkov mase odpadkov, ki vsebujejo sadro, se lahko odlagajo na odlagališþu za
nenevarne odpadke samo v odlagalna polja, kjer ni komunalnih odpadkov ali
nenevarnih odpadkov z vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, veþjo od pet
odstotkov mase odpadkov.

5.

Zahteve za nenevarne odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, ki
nastajajo kot ostanki predelave po postopku R3 v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki (recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot
topila vkljuþno s kompostiranjem ali z drugimi procesi biološkega preoblikovanja), in
se odlagajo na odlagališþu za nenevarne odpadke
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Vrednosti parametrov izlužka odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih
snovi (L/S = 10 l/kg) ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov
izlužka:
Parameter

Izražen kot

Enota

Arzen
Barij
Kadmij
Celotni krom
Baker
Živo srebro
Molibden
Nikelj
Svinec
Antimon
Selen
Cink
Kloridi
Fluoridi
Sulfati
Raztopljeni organski ogljik- DOC*
Celotne raztopljene snovi **

As
Ba
Cd
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Cl
F
SO4
C
-

mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.

Mejna vrednost
parametra izlužka
L/S = 10 l/kg
2
100
3
10
50
0,2
10
10
10
0,7
0,5
50
15.000
250
20.000
7.500
60.000

* ýe izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejne vrednost parametra izlužka iz
tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0,
pri þemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo,
njej enakovredno.
** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov
in kloridov.

5.2

Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov z visoko vsebnostjo
biološko razgradljivih snovi ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti
parametrov onesnaženosti:
Parameter

Izražen kot

Enota

Celotni organski ogljik- TOC
Kurilna vrednost

C
-

% mase s.s.
kJ/kg s.s.

Mejna vrednost
parametra
onesnaženosti
18 %
< 6.000

6.

Zahteve za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagališþu za inertne odpadke

6.1

Vrednosti parametrov izlužka inertnih odpadkov pri L/S = 10 l/kg ne smejo presegati
naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:
Parameter
Arzen
Barij
Kadmij
Celotni krom
Baker
Živo srebro
Molibden

Izražen
kot

Enota

As
Ba
Cd
Cr
Cu
Hg
Mo

mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.

Mejna vrednost
parametra izlužka
L/S = 10 l/kg
0,5
20
0,04
0,5
2
0,01
0,5
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Nikelj
Svinec
Antimon
Selen
Cink
Kloridi
Fluoridi
Sulfati
Fenolni indeks
Raztopljeni organski ogljik- DOC**
Celotne raztopljene snovi***

Št.

Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Cl
F
SO4
C
-
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mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.

Stran

8879

0,4
0,5
0,06
0,1
4
800
10
1000 *
1
500
4000

* Odpadki ustrezajo zahtevam za inertne odpadke, þe izmerjena vrednost sulfatov v izlužku ne
presega 6.000 mg/kg suhe snovi.
** ýe izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz
tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko opravi analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0,
pri þemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej
enakovredno.
*** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in
kloridov.

6.2

Vrednosti parametrov onesnaženosti inertnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih
mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:
Parameter

Izražen
kot

Enota

Celotni organski ogljik- TOC
BTEX (benzen, toluen, etilbenzen in ksileni)
PCB- poliklorirani bifenili
Mineralna olja (od C10 do C40)
PAH- policikliþni aromatski ogljikovodiki

C
-

% mase s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.

Mejna vrednost
parametra
onesnaženosti
3 %*
6
1
500
6

* Pri zemljini lahko izmerjena vrednost parametra onesnaženosti presega mejno vrednost, þe
DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz prejšnje toþke.
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PRILOGA 4
Odpadki, ki jih je dovoljeno odlagati na odlagališþe za inertne odpadke
Na odlagališþe za inertne odpadke je dovoljeno odlagati naslednje vrste odpadkov, þe
nastajajo na istem kraju, niso pomešani med seboj ali z drugimi odpadki ali onesnaženi z
nevarnimi snovmi, in mešanico teh odpadkov, þe izvirajo iz istega kraja nastanka:
Klasifikanaziv odpadka
cijska številka
odpadka
10 11 03
Odpadni material iz steklenih vlaken
15 01 07
Steklena embalaža
17 01 01
Beton
17 01 02

Opeka

17 01 03

Plošþice, keramika in strešna opeka

17 01 07

Mešanica betona, opeke, plošþic in keramike

17 02 02
17 05 04

Steklo
Zemlja in kamenje

19 12 05
20 01 02
20 02 02

Steklo
Steklo
Zemlja in kamenje

Omejitve
Samo þe ne vsebuje organskih veziv
Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri
gradnji ali razgradnji objektov *
Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri
gradnji ali razgradnji objektov *
Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri
gradnji ali razgradnji objektov *
Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri
gradnji ali razgradnji objektov *
Samo þe zemlja ali kamenje ni
onesnaženo in ne gre za šoto iz
površja tal
Samo loþeno zbrana frakcija
Samo z vrtov in parkov in brez šote s
površja tal

* Gradbeni odpadki imajo lahko najveþ pet odstotkov mase drugih materialov, kakor so kovine,
plastika, les ali guma, ne smejo pa biti onesnaženi z nevarnimi snovmi ali prekriti ali pobarvani z
materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, njihov kraj nastanka pa mora biti znan.
Na odlagališþe za inertne odpadke ni dovoljeno odlagati gradbenih odpadkov od gradenj, onesnaženih
z nevarnimi anorganskimi ali organskimi snovmi, na primer zaradi proizvodnih postopkov v gradnji,
onesnaženja zemlje, skladišþenja in uporabe zašþitnih sredstev ali drugih nevarnih snovi, razen þe je
jasno, da porušena gradnja ni pomembno onesnažena.
Na odlagališþe za inertne odpadke ni dovoljeno odlagati gradbenih odpadkov od gradenj, obdelanih,
prekritih ali prebarvanih z materiali, ki vsebujejo nevarne snovi v pomembnih koliþinah.
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PRILOGA 5
KOLIýINA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV, KI SE LAHKO LETNO ODLOŽIJO
NA VSEH ODLAGALIŠýIH NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE
Obdobje

Zmanjšanje letne koliþine
odloženih biološko
razgradljivih odpadkov,
izraženo z zmanjšanjem
odstotka biološko
razgradljivih odpadkov v
komunalnih odpadkov,
nastalih v letu 1995
(%)

Izhodišþno leto
1995*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
do konca 2012
do konca 2016
do konca 2019

Letna koliþina
odloženih biološko
razgradljivih odpadkov
v komunalnih
odpadkih, izražena v
odstotku mase
komunalnih odpadkov,
nastalih v letu 1995

0
5
5
5
5
5
5
10
10
5
5
5

(%)

Letna koliþina
biološko
razgradljivih
odpadkov v
odloženih
komunalnih
odpadkih*

63

(1.000 t)
445

63
60
57
54
50
47
44
38
32
28
25
22

445
423
401
378
356
334
312
267
223
200
178
156

* Biološko razgradljivi odpadki so:
–
odpadni papir, lepenka in tekstil,
–
odpadki iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki z vrtov in
parkov,
–
odpadna hrana in organski odpadki in
–
odpadki pri obdelavi lesa in drugi odpadki iz lesa, lubja, plute in slame.
PRILOGA 6
Struktura posameznih plasti za prekrivanje površin zapolnjenih delov telesa
odlagališþa

Vrsta odlagališþa
Plast za odplinjanje
Tesnilna folija
Mineralna tesnilna plast
Drenažni sloj ! 0,5 m
Rekultivacijska plast ! 1m

Odlagališþe za nenevarne
odpadke
zahtevana
ni zahtevana
zahtevana
zahtevan
zahtevana

Odlagališþe za nevarne
odpadke
ni zahtevana
zahtevana
zahtevana
zahtevan
zahtevana
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PRILOGA 7
OBSEG OBRATOVALNEGA MONITORINGA ZA ODLAGALIŠýE ODPADKOV IN NAýIN
NJEGOVEGA IZVAJANJA
1. UVOD
Namen te priloge je doloþiti osnovne postopke obratovalnega monitoringa, na podlagi katerih
se lahko preveri:
– ali so odpadki, prevzeti na odlagališþe, odstranjeni skladno z zahtevami za posamezno
vrsto odlagališþa,
– ali procesi v odlagališþu potekajo nadzorovano,
– ali so izvedeni vsi predvideni zašþitni okoljevarstveni ukrepi in
– ali so izpolnjeni pogoji za okoljevarstveno dovoljenje.
2. METEOROLOŠKI PARAMETRI
Meritve meteoroloških parametrov obsegajo meritve koliþine padavin, temperature zraka,
hitrosti in smeri vetra, zraþne vlage in izhlapevanja.
Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, doloþeni v
preglednici 1 te priloge.
Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo skladno s predpisi, ki urejajo spremljanje
hidrometeoroloških pojavov.
3. EMISIJA SNOVI V ZRAK IZ ODLAGALIŠýA
Meritve in izraþuni emisije snovi v zrak iz odlagališþa obsegajo:
– redne meritve CH4, CO2 in O2 v odlagališþnem plinu z namenom, da se na podlagi
rezultatov teh meritev ocenjuje potek razgradnje biološko razgradljivih snovi v telesu
odlagališþa;
– obþasne meritve sestave odlagališþnega plina glede na vsebnost H2S, H2 in drugih
plinov, þe so te snovi prisotne v odlagališþnem plinu glede na sestavo odloženih
odpadkov;
 meritve porabe odlagališþnega plina za proizvodnjo elektriþne energije ali sežig na bakli
(v m3 CH4) in
 meritve emisije snovi v zrak iz nepremiþnih motorjev z notranjim izgorevanjem in iz
naprav za sežig odlagališþnega plina.
Pogostost meritev sestave odlagališþnega plina iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka
je doloþena v preglednici 1 te priloge. ýe se rezultati meritev sestave odlagališþnega plina
ponavljajo, se lahko þas med dvema zaporednima meritvama podaljša, vendar ne sme biti
daljši kakor šest mesecev. Merilna mesta emisije snovi v zrak morajo biti reprezentativna.
Meritve emisije snovi v zrak iz nepremiþnih virov onesnaževanja iz tretje alineje prvega
odstavka te toþke se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni
monitoring emisij snovi v zrak iz nepremiþnih virov onesnaževanje ter o pogojih za njegovo
izvajanje.
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4. EMISIJA SNOVI PRI ODVAJANJU IZCEDNE VODE, ONESNAŽENE PADAVINSKE
VODE IN ODPADNE VODE IZ NAPRAV ZA PRANJE VOZIL IN DRUGE OPREME NA
OBMOýJU ODLAGALIŠýA
Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode, onesnažene padavinske vode ter odpadne
vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na obmoþju odlagališþa obsegajo:
– obþasne meritve parametrov izcedne vode,
– obþasne meritve parametrov padavinske odpadne vode s prekritih površin še ne
zaprtega dela odlagališþa in z njegovih manipulativnih površin,
– odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na obmoþju odlagališþa in
–
obþasne meritve parametrov padavinske odpadne vode z nadstrešnic ali s prekritih
površin zaprtega dela odlagališþa, þe se te odpadne vode pred odvajanjem v javno
kanalizacijo ali neposredno v vode ali posredno v podzemne vode s ponikovanjem v tla,
mešajo z drugimi odpadnimi vodami na obmoþju odlagališþa.
Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, doloþeni v
preglednici 1 te priloge.
Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode, onesnažene padavinske vode ter odpadne
vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na obmoþju odlagališþa se izvajajo v skladu s
predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališþ
odpadkov, ter predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in
pogoje za njegovo izvajanje.
Mesta vzorþenja izcedne vode, padavinske odpadne vode ter odpadne vode, iz naprav za
pranje vozil in druge opreme na obmoþju odlagališþa morajo biti reprezentativna. Izcedne
vode, padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme
na obmoþju odlagališþa je treba vzorþiti v skladu standardom SIST EN ISO 5667-1 ter meriti
pretok in parametre onesnaženosti na vsakem mestu, kjer se odvajajo iz odlagališþa,
posebej.
Za spremljanje padavinskih in izcednih voda se vzame vzorec s povpreþno sestavo.
Pogostost vzorþenja se lahko prilagodi glede na zgradbo in obliko odlagališþa in mora biti
doloþena v okoljevarstvenem dovoljenju.
ýe se izcedne vode, padavinske odpadne vode ter odpadne vode, iz naprav za pranje vozil
in druge opreme na obmoþju odlagališþa zbirajo z namenom oddaje v obdelavo izven
obmoþja odlagališþa, je treba v okoljevarstvenem dovoljenju iz 40. þlena te uredbe navesti
osnovne podatke o predvidenih napravah za þišþenje, kjer se te odpadne vode obdelujejo,
ter pogoje o vodenju podatkov o oddaji teh odpadnih vod v obdelavo, ki jih mora zagotavljati
upravljavec odlagališþa.
5. ONESNAŽENOST POVRŠINSKE VODE
Meritve stanja površinskih voda (splošni fizikalno-kemijski parametri, parametri kemijskega
stanja in posebna onesnaževala) se izvajajo, þe so na obmoþju odlagališþa prisotne ali þe se
izcedne vode, onesnažene padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje
vozil in druge opreme na obmoþju odlagališþa odvajajo neposredno v površinske vode.
Meritve je treba izvajati vsaj na dveh mestih, to je na površinski vodi gorvodno in dolvodno
od obmoþja odlagališþa.
Meritve onesnaženosti površinskih voda je treba izvajati tudi na toþkah, ki so v bilanþni
povezavi s podzemnimi vodami, npr. na obmoþjih, kjer površinska voda na posameznih
odsekih struge drenira vodonosnik ali na izvirih, ki se lahko pojavljajo dolvodno od
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odlagališþa. ýe se ti odseki nahajajo gorvodno od odlagališþa, jih lahko obravnavamo kot
opazovalne toþke, na katerih obravnavamo vrednost ozadja.
Meritve splošnih fizikalno-kemijskih parametrov, parametrov kemijskega stanja in posebnih
onesnaževal v površinskih vodah je treba izvajati v skladu s predpisom, ki ureja stanje
površinskih voda, in v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.
Parametri, ki jih je potrebno meriti, in snovi, ki jih je potrebno analizirati, so fizikalno-kemijski
parametri v vodi, za katere so doloþene mejne vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja stanje
površinskih voda, in dodatni parametri, þe se pojavljajo v izlužku odpadkov glede na vrsto
odpadkov, ki se lahko odlagajo na odlagališþu. Na podlagi znaþilnosti odlagališþa lahko
ministrstvo ugotovi, da meritve posameznega fizikalno-kemijskega parametra stanja
površinskih voda niso potrebne.
Upravljavec odlagališþa mora zagotoviti merjenje koliþinskega stanja vodnega telesa ali dela
vodnega telesa, ki je na vplivnem obmoþju odlagališþa, þe se podatki koliþinskega stanja ne
ugotavljajo v okviru monitoringa koliþinskega stanja vodnih teles površinske vode, ki ga
zagotavlja država.
6. ONESNAŽENOST PODZEMNE VODE
Meritve onesnaženosti podzemne vode obsegajo meritve višine gladine podzemne vode in
parametrov kemijskega stanja podzemne vode, doloþenih v programu obratovalnega
monitoringa onesnaževanja podzemne vode za posamezno odlagališþe.
Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, doloþeni v
preglednici 1 te priloge.
Meritve onesnaženosti podzemne vode se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni
monitoring onesnaževanja podzemne vode. Meritve onesnaženosti podzemnih voda je treba
izvajati tudi na toþkah, ki so v bilanþni povezavi s podzemnimi vodami, npr. na obmoþjih, kjer
površinska voda na posameznih odsekih struge drenira vodonosnik ali na izvirih, ki se lahko
pojavljajo dolvodno od odlagališþa. ýe se ti odseki nahajajo gorvodno od odlagališþa, jih
lahko obravnavamo kot opazovalne toþke, na katerih obravnavamo vrednost ozadja.

PREGLEDNICA 1: Pogostost meritev v okviru obratovalnega monitoringa odlagališþ
odpadkov
Št.

Vrsta meritev

1.
1.1
1.2

Meteorološki podatki
Koliþina padavin
Temperatura (min., maks., ob 14.00
po CET)
Hitrost in smer vetra
Vlaga- izhlapevanje
Lizimeter ali raþunska metoda in
relativna vlaga ob 14:00 po CET

1.3
1.4

Pogostost
Obdobje odlaganja
Obdobje po
in zapiranje
pridobitvi odloþbe o
zaprtju
dnevno
dnevno
dnevno
dnevno

4

vse meritve iz
tþ. 1 se izvajajo
meseþno na isti dan v
mesecu
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2.
2.1
2.2
2.3

Meritve emisij snovi v vode in zrak
Koliþina izcedne vode
Parametri izcedne vode 9
Parametri padavinske odpadne vode

2.4
2.5
2.6

Parametri odpadne vode iz naprav za
pranje vozil in druge opreme na
obmoþju odlagališþa10
Koliþinsko stanje površinskih voda
Splošni fizikalno-kemijski parametri,
parametri kemijskega stanja in
posebna onesnaževala v površinskih
vodah 8

2.7

Emisije plinov

3.

Meritve onesnaženosti podzemne
vode 3
Gladina podzemne vode
Parametri onesnaženosti podzemne
vode

3.1
3.2

6
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4

meseþno
2
þetrtletno
vsakih 12 mesecev
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vsakih 6 mesecev
vsakih 6 mesecev
-

vsakih 6 mesecev
2

vsakih 6 mesecev
po potrjenem
programu monitoringa
površinskih voda11

þetrtletno
po potrjenem
programu
monitoringa
površinskih voda11
meseþno

vsakih 6 mesecev
po potrjenem
programu
monitoringa
podzemnih voda 1

na 6 mesecev7

5

vsakih 6 mesecev 5
po potrjenem
programu monitoringa
podzemnih voda 1

Opombe:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

8885

Parametri onesnaženosti podzemne vode, ki jih je treba meriti, se glede na vrsto
odpadkov, ki se odlagajo, podrobneje doloþijo v okoljevarstvenem dovoljenju iz 40.
þlena te uredbe. Pogostost merjenja parametrov podzemne vode se doloþi za vsako
odlagališþe posebej glede na njegove hidrogeološke znaþilnosti. ýe se ugotovi, da je
dosežena opozorilna sprememba katerega koli indikativnega parametra onesnaženosti
podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba doloþena v dovoljenju, mora
upravljavec izvesti ponovno vzorþenje in takoj zaþeti izvajati ukrepe za zmanjševanje
škodljivih vplivov na podzemne vode v skladu s programom ukrepov v primeru
preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode iz prvega odstavka 40.
þlena te uredbe. V teh primerih je treba zagotoviti, da pogostost vzorþenja podzemne
vode temelji na možnosti ugotavljanja uþinkov ukrepov za zmanjševanje škodljivih
vplivov na podzemne vode med zaporednima vzorþenjema, ki je ocenjena na podlagi
poznavanja toka podzemne vode in ocene njegove hitrosti.
Meritve je treba izvajati v prvem letu obratovanja odlagališþa odpadkov enkrat
meseþno. ýe se vrednosti merjenih parametrov ne spreminjajo, se meritve teh
parametrov lahko v nadaljevanju obratovanja izvajajo enkrat na tri mesece. Prevodnost
izcednih voda je treba meriti vsaj enkrat letno.
Število in lega piezometrov za spremljanje vplivov na podzemne vode morajo biti
doloþeni v programu izvajanja obratovalnega obratovalnega monitoringa
onesnaževanja podzemne vode. Najmanj eno merilno mesto mora biti v dotoku
podzemne vode in najmanj dve merilni mesti na vplivnem obmoþju odlagališþa
(obmoþje odtoka podzemne vode).
Celotna dnevna koliþina.
Pri velikem nihanju gladine podzemne vode je treba pogostost meritev poveþati.
Meseþno je treba izvajati meritve sestave odlagališþnega plina glede vsebnosti CH4,
CO2, O2. Meritve sestave odlagališþnega plina glede vsebnosti H2S, H2 in drugih plinov
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se izvajajo, þe so v odlagališþnem plinu te spojine prisotne in da izrazijo izluževalne
lastnosti odloženih odpadkov.
Uþinkovitost sistemov za izsesavanje plinov je treba redno preverjati.
Na podlagi znaþilnosti odlagališþa lahko pristojni organ ugotovi, da meritve
posameznega parametra stanja površinskih voda niso potrebne.
Parametri, ki jih je treba meriti in snovi, ki jih je treba analizirati, so parametri, za katere
so doloþene mejne vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti
snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališþ odpadkov, in dodatni parametri, þe se
pojavljajo v izlužku odpadkov glede na vrsto odpadkov, ki se lahko odlagajo na
odlagališþu. Parametri izcedne vode morajo biti doloþeni v okoljevarstvenem dovoljenju
iz 40. þlena te uredbe in morajo izražati izluževalne lastnosti odpadkov.
Parametri, ki jih je treba meriti in snovi, ki jih je treba analizirati, so parametri, za katere
so doloþene mejne vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti
snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališþ odpadkov. Kot dodatni parameter se
zaradi karakteristike odpadnih vod iz naprav za pranje vozil in druge opreme na
obmoþju odlagališþa dodata parametra celotni ogljikovodiki (mineralna olja) in vsota
anionskih in neionskih tenzidov.
Parametri, ki jih treba meriti v površinskih vodah in pogostost meritev, se glede na vrsto
odpadkov, ki se odlagajo na odlagališþu, doloþijo v okoljevarstvenem dovoljenju iz 40.
þlena te uredbe.

2.1 in 2.2. se uporabljata le, þe se izcedne vode zbirajo.
7. OCENA LETNE KOLIýINE EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV
1.

Letna koliþina emisije metana iz odlagališþa se v odvisnosti od stopnje razgradljivosti
odpadkov izraþuna na podlagi mase odloženih odpadkov v koledarskem letu,
izražene v kg, na naslednji naþin:

S P ,Y
kjer je:
– S P,Y
–QY
– DOC
– DOCF
–F
–k
– 't
–A

QY u DOC u DOCF u F u k u A u e (  k u't ) ,

letna emisija metana v letu P, izražena v kg,
celotna koliþina odloženih odpadkov v letu Y, izražena v kg,
delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih,
delež organskega ogljika v odpadkih, ki se pretvori v toplogredne pline,
delež metana v odlagališþnem plinu,
letna stopnja razgradnje odpadkov,
þas od odložitve odpadkov v letu Y do njihove razgradnje v letu P (P-Y),
izražen v letih, in
normalizacijska konstanta, izraþunana na podlagi þasa, v katerem se vse
biološko razgradljive sestavine odpadkov razgradijo (za razgradnjo v 50 letih pri
k = 0,05 je A = 1,3).

Celotna letna koliþina emisije metana iz odlagališþa se izraþuna kot vsota letnih emisij vseh
odloženih odpadkov na naslednji naþin:

S

( P Y ) 25

¦S

( P Y ) 1

P ,Y

,

pri þemer je upoštevano, da v prvem letu odlaganja odpadkov ni emisije metana.
Delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) se izraža kot koliþnik med maso
5
razgradljivega organskega ogljika v odloženih odpadkih in celotno maso odloženih
odpadkov.
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Delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) se izraža kot koliþnik med maso
razgradljivega organskega ogljika v odloženih odpadkih in celotno maso odloženih
odpadkov.
Delež metana v odlagališþnem plinu (F) se izraža kot koliþnik med prostornino metana v
odlagališþnem plinu in prostornino vseh drugih plinov, ki nastanejo pri biorazgradnji
odloženih odpadkov.
Delež organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF), se izraža kot koliþnik
med maso razgradljivega organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline, in maso
vsega razgradljivega organskega ogljika v odloženih odpadkih.
Letna stopnja razgradnje odpadkov (k) se izraža kot koliþnik med maso biološko razgradljivih
sestavin odpadkov, razgrajenih v enem letu, in celotno maso odloženih odpadkov.
Delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) se izraþuna na naslednji naþin:
DOC = 0.4*A + 0,17*B +0,15*C + 0,30*D,
pri þemer je:
–
A delež odpadnega papirja, lepenke in tekstila in je za leto 1995 enak 15 odstotkov
mase nastalih komunalnih odpadkov,
–
B delež odpadkov iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki z
vrtov in parkov in kot odpadki pri predelavi rastlin, ki ni namenjena prehrani in je za
leto 1995 enak 8 odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov,
–
C delež odpadne hrane in organskih odpadkov, ki nastanejo pri proizvodnji ali pripravi
hrane, to so predvsem kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij,
biološko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri pripravi hrane rastlinskega izvora in
biološko razgradljivi odpadki, ki nastanejo pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih
živil živalskega izvora in je za leto 1995 enak 32 odstotkom mase nastalih
komunalnih odpadkov,
–
D delež odpadkov pri predelavi in obdelavi lesa in drugih odpadkov iz lesa, lubja in
plute in je za leto 1995 enak 8 odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov.
ýe se delež organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF), in delež metana v
odlagališþnem plinu (F) posebej ne ugotavljata, se za izraþun letne koliþine emisije metana
upoštevajo naslednje vrednosti: DOCF = 0,55 in F = 0,50.
ýe se letna stopnja razgradnje odpadkov (k) posebej ne ugotavlja, se za izraþun letne
koliþine emisije metana upošteva naslednja vrednost: k = 0,05.
Letna koliþina metana iz odlagališþa se zmanjša za koliþino metana (R), ki je zgorel na bakli,
kotlu ali je bil uporabljen v napravi za proizvodnjo elektrike ali soproizvodnjo elektrike in
toplote.
Na dobro urejenih odlagališþih s prekrivko iz zemlje ali komposta se letna koliþina metana,
zmanjšana za zajeti metan, lahko zmanjša zaradi oksidacije v prekrivki. Predpisan
oksidacijski faktor (OX) za taka odlagališþa je 0,1.
Emisije se izraþuna po enaþbi:
S = (S p,y - R) (1 - OX)
Metodologija upošteva, da v prvem letu po odložitvi odpadka v telo odlagališþa ni emisije
6
metana iz telesa odlagališþa.
2. Letna koliþina emisije ogljikovega dioksida iz odlagališþa se v odvisnosti od stopnje
razgradljivosti odpadkov izraþuna na naslednji naþin:

Metodologija upošteva, da v prvem letu po odložitvi odpadka v telo odlagališþa ni emisije
metana iz telesa odlagališþa.
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2. Letna koliþina emisije ogljikovega dioksida iz odlagališþa se v odvisnosti od stopnje
razgradljivosti odpadkov izraþuna na naslednji naþin:

S1, P ,Y

(1  F )
S P ,Y u Z ,
F

pri þemer je:
– S 1,P,Y
letna emisija ogljikovega dioksida v letu P, izražena v kg,
– S P,Y
letna emisija metana v letu P, izražena v kg,
–F
delež metana v odlagališþnem plinu in
–Z
faktor pretvorbe mase metana v ogljikov dioksid (MCO2/MCH4=2,75).
8. POROýILO O IZVEDBI OBRATOVALNEGA MONITORINGA
K letnemu poroþilu o rezultatih meritev v okviru obratovalnega monitoringa iz 2. do 7. toþke
te priloge je treba dodati poroþilo o topografiji obmoþja odlagališþa, ki vsebuje podatke o
zgradbi in sestavi telesa odlagališþa in podatke o posedanju ravni odlagališþa.
Podatki o zgradbi in sestavi telesa odlagališþa so:
–
velikosti površine, kjer so že odloženi odpadki,
–
prostornina in sestava odloženih odpadkov,
–
metode odlaganja,
–
þasovna opredelitev zaþetka in konca odlaganja in
–
izraþun preostale zmogljivosti odlagališþa v m3, m2 in tonah.
Po zaprtju odlagališþa letno poroþilo o topografiji obmoþja odlagališþa vsebuje samo podatke
o posedanju ravni odlagališþa, meritve za izdelavo tega poroþila pa se izvedejo enkrat letno.
Upravljavec odlagališþa mora zagotoviti izdelavo ocene o letni emisiji snovi v zrak v skladu s
predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremiþnih
virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje, ki vkljuþuje tudi rezultate izraþuna
letne koliþine emisije metana, letne koliþine metana, uporabljenega za proizvodnjo elektriþne
energije ali sežig na bakli in letne koliþine emisije ogljikovega dioksida iz odlagališþa v skladu
s 7. toþko te priloge.
O rezultatih meritev emisije snovi v zrak iz nepremiþnih motorjev z notranjim izgorevanjem in
iz naprav za sežig odlagališþnega plina je treba izdelati poroþilo o opravljenih meritvah in
oceno o letni emisiji snovi v zrak v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni
monitoring emisij snovi v zrak iz nepremiþnih virov onesnaževanje ter o pogojih za njegovo
izvajanje.
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PRILOGA 8
Podrobnejša vsebina ocene tveganja
1.

Geološka ocena
Geološka ocena se izdela na podlagi temeljite raziskave ali poznavanja geoloških
znaþilnosti kraja podzemnega skladišþa. Geološka ocena vkljuþuje raziskave in
analize vrste kamnin, tal in topografije. Geološka ocena mora dokazati primernost
kraja za podzemno skladišþenje. V raziskave je treba vkljuþiti lego, pogostnost in
strukturo vseh prelomnic ali razpok v okoliških geoloških plasteh in možen vpliv
potresne dejavnosti na te strukture.

2.

Geomehanska ocena
Z geomehansko oceno je treba dokazati stabilnost podzemnih prostorov s primernimi
raziskavami in napovedmi. V geomehansko oceno morajo biti vkljuþeni tudi odloženi
odpadki. Procese je treba sistematiþno analizirati in dokumentirati.
Z geomehansko oceno je treba dokazati:
1.
da med nastajanjem podzemnih prostorov in po njem ni priþakovati nobenih
pomembnih deformacij v samem prostoru ali na zemeljski površini, ki bi
poslabšala izvedljivost podzemnega skladišþenja ali omogoþila pot do
biosfere;
2.
da je nosilnost podzemnega prostora zadostna, da se med obratovanjem
skladišþe ne zruši;
3.
da ima odloženi material potrebno stabilnost, skladno z geomehanskimi
lastnostmi matiþne hribine.

3.

Hidrogeološka ocena
Hidrogeološka ocena je temeljita raziskava vodnih lastnosti z namenom, da se na
podlagi podatkov o hidravliþni prevodnosti kamninske mase, razpok in vodnih
gradientov oceni vzorec tokov podzemne vode v sosednjih plasteh.

4.

Geokemijska ocena
Geokemijska ocena je temeljita raziskava kamnine in sestave podzemne vode, da se
ugotovi sedanja sestava podzemne vode in njen možen þasovni razvoj, vrsta in
pogostnost rudnin, ki napolnjujejo prelome, kakor tudi kvantitativni mineraloški opis
matiþne kamnine. Z geokemijsko oceno je treba oceniti vpliv spremenljivosti za
geokemijski sistem.

5.

Ocena vpliva na biosfero
Ocena vpliva na biosfero je raziskava biosfere, na katero lahko vpliva podzemno
skladišþenje. Izvesti je treba študije izhodišþnega stanja, da se doloþi lokalne ravni
ustreznih snovi v naravnem okolju.

6.

Ocena obratovalne faze
Za obratovalno fazo mora ocena obratovalne faze dokazati:
1.
stabilnost podzemnih prostorov med obratovanjem podzemnega skladišþa;
2.
da ni nesprejemljivih tveganj, da odpadki najdejo pot do biosfere;
3.
da ni nesprejemljivih tveganj, ki bi vplivali na delovanje objektov podzemnega
skladišþa.
Pri dokazovanju varnosti obratovanja podzemnega skladišþa je treba sistematiþno
analizo obratovanja objektov opraviti na podlagi posebnih podatkov o seznamu
odpadkov, upravljanju objekta in naþrtu obratovanja. Z oceno obratovalne faze je
treba pokazati, da odpadki ne bodo reagirali s kamnino na noben kemijski ali fizikalni
naþin, ki bi oslabil trdnost in gostoto kamnine in ogrozil samo skladišþenje. Zato se
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poleg odpadkov, ki jih je v skladu z doloþbami te uredbe prepovedano odlagati v
podzemno skladišþe, ne sme sprejemati odpadkov, ki v danih skladišþnih pogojih
(temperatura, vlažnost) lahko spontano zagorijo, plinastih proizvodov, hlapnih
odpadkov, odpadkov v obliki nepoznanih mešanic, ki izvirajo iz zbiranja odpadkov.
Prepoznati je treba posebne nezgode, ki bi lahko v obratovalni fazi podzemnega
skladišþa privedle do nastanka poti med odpadki in biosfero. Razliþne vrste možnih
tveganj pri obratovanju je treba povzeti v posebnih razredih nevarnosti in ovrednotiti
je treba njihove možne uþinke. Z oceno obratovalne faze je treba pokazati, da ni
nobenega nesprejemljivega tveganja, þe se poruši tesnjenje pri obratovanju.
Predvideti je treba tudi preventivne ukrepe.
7.

Ocena dolgoroþnega vpliva
Da bi izpolnili cilje trajnostnega odlaganja odpadkov, mora ocena tveganja zajeti tudi
dolgoroþne vplive. Z oceno dolgoroþnega vpliva je treba zagotoviti, da v podzemnem
skladišþu tudi po zaprtju ne bodo nastale nobene poti onesnaževal zaradi odloženih
odpadkov do biosfere.
V daljšem obdobju je treba koliþinsko oceniti pregrade podzemnega skladišþa (na
primer kakovost odpadkov, zgrajene strukture, zasipavanje in zapiranje jaškov in
vrtin), delovanje matiþne kamnine, okoljske plasti in preobremenitev in jih ovrednotiti
na podlagi lokalnih podatkov ali dovolj previdnih predpostavk. Upoštevati je treba
geokemijske in geohidrološke pogoje, kakor je pretok podzemne vode, uþinkovitost
pregrad, naravno preperevanje in izcejanje odloženih odpadkov.
Dolgoroþno varnost podzemnega skladišþenja je treba dokazati z oceno varnosti, ki
vsebuje opis zaþetnega stanja v danem þasu (na primer ob zapiranju), v nadaljevanju
pa s scenarijem pomembnih sprememb, ki jih je priþakovati v geološkem þasu.
Konþno je treba oceniti posledice sprošþanja ustreznih snovi iz podzemnega
skladišþa po razliþnih scenarijih, ki odražajo možni dolgoroþni razvoj sprememb
biosfere, geosfere in podzemnega skladišþa.
Zaradi omejene življenjske dobe zabojnikov in oblog podzemnih prostorov teh pri
oceni dolgoroþnih tveganj za odložene odpadke ne bi smeli upoštevati.

8.

Ocena vpliva površinskih sprejemnih objektov
ýeprav so odpadki, pripeljani na kraj, namenjeni odstranjevanju pod zemljo, bodo
odpadke raztovorili, preskusili in morda skladišþili na površju, preden bodo prišli na
svoj konþni namembni kraj. Sprejemni objekti morajo biti oblikovani in vodeni tako, da
se prepreþi škoda za zdravje ljudi in lokalno okolje. Izpolnjevati morajo enake zahteve
kot kateri koli drug objekt za sprejemanje odpadkov.

9.

Ocena drugih tveganj
Zaradi zašþite delavcev je treba odpadke odlagati samo v podzemno skladišþe, ki
mora biti zanesljivo loþeno od rudarskih dejavnosti. Odpadkov se ne sme sprejeti, þe
vsebujejo ali lahko tvorijo nevarne snovi, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi, na primer
patogene klice nalezljivih bolezni.

9

Uradni list Republike Slovenije

Št.

61 / 29. 7. 2011 /

Stran

8891

PRILOGA 9
Merila za doloþitev višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališþa v þasu od
zaþetka zapiranja do zakljuþka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa
in letne višine finanþnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno med obratovanjem
odlagališþa
1. Uvod
Za doloþitev višine celotnih obratovalnih stroškov odlagališþa v þasu od zaþetka zapiranja do
zakljuþka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa, preraþunanih na eno tono
odpadkov, odloženih na odlagališþu v posameznem letu in doloþitev letne višine finanþnega
jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno med obratovanjem odlagališþa, je treba:
–
opredeliti osnovne podatke odlagališþa, ki so pomembni za izraþun višine finanþnega
jamstva (poglavje 8.2 te priloge),
–
opredeliti investicijske stroške zapiranja odlagališþa (poglavje 8.3 te priloge),
–
opredeliti obratovalne stroške v þasu zapiranja odlagališþa in stroške izvajanja ukrepov
varstva okolja po zaprtju odlagališþa (poglavje 8.4 te priloge),
–
izraþunati celotne obratovalne stroške odlagališþa v þasu od zaþetka zapiranja do
zakljuþka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa (poglavje 8.5 te
priloge) in
–
izraþunati višino finanþnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v þasu odlaganja na
odlagališþu (poglavje 8.6 te priloge).
–
izraþunati višino finanþnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v þasu od zaþetka
zapiranja do zakljuþka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa (poglavje
8.7 te priloge).
Za doloþitev stroškov odlagališþa v þasu od zaþetka zapiranja do zakljuþka izvajanja ukrepov
varstva okolja po zaprtju odlagališþa na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališþu v
posameznem letu, je treba preraþunati letno višino finanþnega jamstva iz predzadnje alineje
prejšnjega odstavka na eno tono odpadkov, ki se v posameznem letu odložijo na odlagališþu
(poglavje 8.8 te priloge).
2. Opredelitev osnovnih podatkov odlagališþa, ki so pomembni za izraþun višine
finanþnega jamstva
Za izraþun višine finanþnega jamstva je treba za odlagališþe opredeliti naslednje osnovne
podatke:
–
celotno zmogljivost odlaganja na kraju odlagališþa,
–
þas obratovanja odlagališþa do njegovega zaprtja,
–
þas zapiranja odlagališþa, to je zakljuþnega prekrivanja in rekultiviranja prekrivne plasti,
–
þas izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa in
–
strukturo posameznih plasti za prekrivanje površin zapolnjenih delov telesa odlagališþa.
Preglednica 1: Osnovni podatki odlagališþa za izraþun višine finanþnega jamstva.
Osnovni podatki:
Površina prekrivnega sloja odlagališþa (m2)
Zmogljivost odlaganja (m3)
Celotni þas obratovanja novega odlagališþa – obdobje prevzemanja odpadkov zaradi
odlaganja (leta)
ýas obratovanja obstojeþega odlagališþa - obdobje prevzemanja odpadkov zaradi odlaganja
po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja (leta)

50.000
750.000
20
5
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Osnovni podatki:
ýas zapiranja odlagališþa, to je zakljuþnega prekrivanja in rekultiviranja prekrivne plasti (leta)
ýas izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa (leta)
Zakljuþek zapiranja novega odlagališþa (leto po zaþetku obratovanja odlagališþa)
Zakljuþek zapiranja obstojeþega odlagališþa (leto po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja)
**
Struktura plasti za prekrivanje telesa odlagališþa:
plast za odplinjanje
tesnilna folija
mineralna tesnilna plast
drenažni sloj ! 0,5 m
rekultivacijska plast ! 1m

3
30
23
8
¥
¥
¥
¥
¥

Za prvo leto:
–
obratovanja se šteje leto, v katerem so se zaþeli prevzemati odpadki zaradi odlaganja,
–
zapiranja odlagališþa se šteje prvo leto po tem, ko so se prenehali prevzemati odpadki
zaradi odlaganja,
–
izvajanja ukrepov po zaprtju odlagališþa se šteje prvo leto po tem, ko je odlagališþe
zaprto.
3. Opredelitev investicijskih stroškov zapiranja odlagališþa
Investicijske stroške zapiranja odlagališþa se opredeli glede na predpisane ukrepe iz OVD.
Referenþni investicijski stroški zapiranja odlagališþa so razvidni iz preglednice 2 te priloge. V
tretjem stolpcu preglednice 2 te priloge so prikazani tudi referenþni investicijski stroški
zapiranja odlagališþa s površino 50.000 m2, izraþunani na podlagi referenþnih investicijskih
stroškov zapiranja odlagališþa.

Preglednica 2: Referenþni investicijski stroški zapiranja odlagališþa in referenþni
investicijski stroški zapiranja odlagališþa s površino 50.000 m2.
Referenþni
stroški
(€/m2)

Celotni
referenþni
stroški zapiranja
odlagališþa (€)

oblikovanje zgornje plasti odlagališþa

3,17

158.500,00

nanašanje izravnalne plasti ( d > 0,5 m )

8,83

441.500,00

plast za odplinjanje - za odlagališþe nevarnih odpadkov te plasti ni

4,61

230.500,00

tesnilna folija - ta plast je samo za odlagališþe za nevarne odpadke

4,41

220.500,00

11,56

578.000,00

drenažni sloj ( d > = 0,5 m )

8,83

441.500,00

loþilna plast zemlje nad drenažnim slojem

3,43

171.500,00

10,40

520.000,00

ozelenitev

0,50

25.000,00

inženiring, pavšal

0,92

46.140,00

Vrsta zapiralnih investicijskih del

mineralna tesnilna plast ( d > = 0,5 m )

rekultivacijska plast ( d > = 1,0 m )

Skupaj za odlagališþe za nenevarne odpadke

2.612.640,00

Skupaj za odlagališþe za nevarne odpadke

2.602.640,00
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4. Opredelitev obratovalnih stroškov v þasu zapiranja odlagališþa in stroškov izvajanja
ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa
Za opredelitev obratovalnih stroškov v þasu zapiranja odlagališþa in stroškov izvajanja
ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa se upošteva ukrepe predpisane v OVD ali
ukrepe predpisane z odloþbo o zaprtju odlagališþa.
4.1. Odvajanje in obdelava izcedne vode iz prekritega odlagališþa
Za izraþun stroškov odvajanja in obdelave izcedne vode, ki se odvaja iz prekritega
odlagališþa, je treba opredeliti naslednje podatke:
–
predvideno povpreþno letno koliþino padavin,
–
dolžino zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode, ki se nadzorujejo,
–
dolžino gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode,
–
dolžino zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode in
–
število video nadzorov zbirnih vodov v þasu zapiranja odlagališþa in izvajanja ukrepov
po zaprtju odlagališþa.
Preglednica 3: Referenþni podatki stroškov odvajanja in obdelave izcedne vode.
1. Referenþni podatki za odvajanje izcedne vode v obdobju zapiranja in v obdobju
izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa:
Povpreþna letna koliþina padavin (mm)
Referenþni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode na þistilni napravi, ki je na
obmoþju odlagališþa (€/m3)
Referenþni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode na þistilni napravi izven obmoþja
odlagališþa (€/m3)

1.000
6,00
10,00

1.1 Primer za obdobje zapiranja odlagališþa s površino 50.000 m2 (koliþina izcedne
vode je enaka koliþini padavin, ki v þasu zapiranja pade na površino odlagališþa):
Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v þasu zapiranja odlagališþa –
þistilna naprava je na obmoþju odlagališþa (€)
Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v þasu zapiranja odlagališþa –
þistilna naprava je izven obmoþja odlagališþa (€)

900.000,00
1.500.000,00

1.2 Primer za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa s površino
50.000 m2 (koliþina izcedne vode je enaka koliþini vode, ki izteþe iz 25 m globoke plasti
odpadkov, þe vsebnost suhe snovi v odpadkih v povpreþju naraste iz 40 % na 72 %)
Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v þasu izvajanja ukrepov varstva
okolja po zaprtju odlagališþa – þistilna naprava je na obmoþju odlagališþa (€)
Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v þasu izvajanja ukrepov varstva
okolja po zaprtju odlagališþa – þistilna naprava je izven obmoþja odlagališþa (€)

2.400.000,00
4.000.000,00

2. Referenþni stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode v
obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa s površino 50.000 m2:
Dolžina zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode, ki se nadzorujejo z video kamerami
(m)
Strošek video nadzora zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (€/video nadzor)
Dolžina gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode (m)
Strošek vzdrževanja gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode (€/leto)
Dolžina zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (m)
Strošek vzdrževanja zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (€/leto)
Število video nadzorov zbirnih vodov v þasu izvajanja ukrepov po zaprtju odlagališþa

900
1.500
900
2.000
900
4.000
15
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Referenþni stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno
obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa: (€)

202.500,00

4.2. Odplinjanje odlagališþa
Za izraþun stroškov odplinjanja odlagališþa je treba v obdobju izvajanja ukrepov varstva
okolja po zaprtju odlagališþa opredeliti letne vzdrževalne stroške sistema za odplinjanje
odlagališþa.
Preglednica 4: Referenþni vzdrževalni stroški odplinjanja odlagališþa v obdobju izvajanja
ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa.
Referenþni podatki za odlagališþe s površino 50.000 m2
Referenþni stroški odplinjanja odlagališþa: vzdrževanje sistema odplinjanja (€/leto)

40.000,00

4.3. Obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode
Za izraþun stroškov obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode je treba opredeliti
naslednje podatke:
–
število meritev parametrov izcedne vode v þasu zapiranja odlagališþa,
–
število meritev parametrov izcedne vode v þasu izvajanja ukrepov varstva okolja po
zaprtju odlagališþa,
–
število merilnih mest za odvzem vzorcev izcedne vode,
–
stroške vzorþenja izcedne vode in
–
stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev izcedne vode.
Preglednica 5: Referenþni stroški obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode.
Referenþni podatki:
Število meritev izcedne vode v þasu zapiranja odlagališþa (število/leto)
Število meritev izcedne vode v þasu izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju
odlagališþa (število/leto)
Število merilnih mest za odvzem izcedne vode
Stroški vzorþenja izcedne vode (€/meritev)
Stroški kemijske analize za vse parametre izcedne vode (€/meritev)

1
1
2
50,00
375,00

Primer: letni stroški za izvajanje meritev in kemijske analize (€/leto)

850,00

K stroškom obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode je treba prišteti tudi stroške
monitoringa kemijskega stanja površinskih voda, v katero se odvaja izcedna voda, þe je
zahteva po izvajanju tega monitoringa doloþeno v okoljevarstvenem dovoljenju.
4.4. Obratovalni monitoring odvajanja padavinske vode s pokritega odlagališþa
Za izraþun stroškov obratovalnega monitoringa odvajanja padavinske vode z drenažne plasti
prekrivnega sloja in površin pokritega odlagališþa je treba za obdobje izvajanja ukrepov
varstva okolja po zaprtju odlagališþa opredeliti naslednje podatke:
–

število meritev parametrov padavinske vode, ki se v þasu zapiranja odlagališþa odvaja
z delno prekritega odlagališþa,
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število meritev parametrov padavinske vode, ki se v þasu izvajanja ukrepov varstva
okolja po zaprtju odlagališþa odvaja iz pokritega odlagališþa,
število merilnih mest za odvzem vzorcev padavinske vode,
stroške vzorþenja padavinske vode in
stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev padavinske vode.

Preglednica 6: Referenþni stroški obratovalnega monitoringa odvajanja padavinske vode z
drenažne plasti prekrivnega sloja in površin pokritega odlagališþa v obdobju
izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa.
Referenþni podatki:
Število meritev padavinske vode, ki se odvaja v þasu zapiranja iz delno pokritega
odlagališþa (število/leto)
Število merilnih mest za odvzem padavinske vode
Stroški vzorþenja padavinske vode (€/meritev)
Stroški kemijske analize za vse parametre padavinske vode (€/meritev)

1
2
50,00
375,00

Primer: letni stroški za izvajanje meritev in kemijske analize (€/leto)

850,00

4.5. Obratovalni monitoring emisije snovi v zrak z odplinjanjem odlagališþnega plina
Za izraþun stroškov obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak z odplinjanjem
odlagališþnega plina je treba za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju
odlagališþa opredeliti naslednje podatke:
–
število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v þasu zapiranja odlagališþa,
–
število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v þasu izvajanja ukrepov varstva
okolja po zaprtju odlagališþa,
–
število merilnih mest za merjenje emisije snovi v zrak z odplinjanjem,
–
stroške vzorþenja odlagališþnega plina in
–
stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev odlagališþnega plina.
Preglednica 7: Referenþni stroški obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak v obdobju
izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa.
Referenþni podatki:
Število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v þasu zapiranja odlagališþa
(število/leto)
Število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v þasu izvajanja ukrepov varstva
okolja po zaprtju odlagališþa (število/leto)
Število merilnih mest za merjenje emisije snovi v zrak
Stroški vzorþenja odlagališþnega plina (€/meritev)
Stroški kemijske analize za vse parametre odlagališþnega plina (€/meritev)

1

1
50,00
100,00

Primer: letni stroški za izvajanje meritev in kemijske analize (€/leto)

150,00

1

4.6. Obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode
Za izraþun stroškov obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode je treba
opredeliti naslednje podatke:
–
število meritev parametrov podzemne vode v þasu zapiranja odlagališþa,
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število meritev parametrov podzemne vode v þasu izvajanja ukrepov varstva okolja po
zaprtju odlagališþa,
število merilnih mest (vrtin) za odvzem vzorcev podzemne vode,
stroške vzorþenja podzemne vode,
stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev podzemne vode,
število oseb, ki nadzorujejo merilna mesta podzemne vode in druge sestavne dele
zaprtega odlagališþa, in
število dodatnih meritev parametrov podzemne vode, ki jih v þasu zapiranja odlagališþa
odredi pristojni upravni organ.

Preglednica 8: Referenþni stroški obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode
v obdobju zapiranja in v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa.
Referenþni podatki:
Število meritev podzemne vode v þasu zapiranja odlagališþa (število/leto)
Število meritev podzemne vode v þasu izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju
odlagališþa (število/leto)
Število merilnih mest za odvzem podzemne vode
Stroški vzorþenja podzemne vode (€/meritev)
Stroški kemijske analize za vse parametre podzemne vode (€/meritev)
Število oseb, ki nadzorujejo merilna mesta podzemne vode in druge sestavne dele
zaprtega odlagališþa
Število dodatnih meritev parametrov podzemne vode, ki jih v þasu zapiranja odlagališþa
odredi pristojni upravni organ
1. Primer za obdobje zapiranja (€/leto)
2. Primer za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa (€/leto)

2
1
5
150,00
575,00
1
2
14.500,00
3.625,00

4.7. Drugi stroški v þasu izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa
Za izraþun drugih stroškov v þasu izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa je
treba opredeliti naslednje podatke:
–
stroške vzdrževanja rekultivacijske plasti,
–
stroške zagotavljanja meteoroloških podatkov,
–
nadzor stabilnosti telesa odlagališþa in
–
zunanje stroške za izdelavo dokumentacije o izvajanju ukrepov varstva okolja po
zaprtju odlagališþa vzorþenja podzemne vode.
Preglednica 9: referenþni podatki o drugih stroških v þasu izvajanja ukrepov varstva okolja po
zaprtju odlagališþa.
Referenþni podatki:
Stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti (€/m2)
Letni stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti za odlagališþe s površino prekrivne plasti
50.000 m2 (€/leto)
Zagotavljanje meteoroloških podatkov (€/leto)
Nadzor stabilnosti telesa odlagališþa (€/leto)
Zunanji stroški za izdelavo dokumentacije o izvajanju ukrepov varstva okolja po zaprtju
odlagališþa vzorþenja podzemne vode (€/leto)
Drugi nepredvideni obratovalni stroški (€/leto)
Primer:
1. letni stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti za 50.000 m2 površine

0,03
1.500,00
750,00
1.500,00
3.000,00
1.000,00
1.500,00
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6.250,00
7.750,00

5. Celotni obratovalni stroški odlagališþa v þasu od zaþetka zapiranja do zakljuþka
izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa
Celotne obratovalne stroške odlagališþa v þasu njegovega zapiranja je treba izraþunati za
vsako leto zapiranja odlagališþa posebej, stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po
njegovem zaprtju pa za vsako leto izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa
posebej.
Višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališþa v þasu od zaþetka zapiranja do zakljuþka
izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa se izraþuna kot vsota:
kjer je:

F = Finv. + Fobrat. + Fukrepi ,

višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališþa v þasu od zaþetka zapiranja do
zakljuþka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa,
Finv.
investicijski stroški zapiranja odlagališþa (poglavje 8.3 te priloge),
Fobrat.
obratovalni stroški odlagališþa v þasu zapiranja odlagališþa (poglavje 8.4 te priloge)
in
Fukrepi
diskontirani stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa (poglavje
8.4 te uredbe).

F

Diskontirane stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa Fukrepi se ob
upoštevanja neto sedanje vrednosti sredstev, potrebnih za pokrivanje teh stroškov, izraþuna
na podlagi naslednje enaþbe:
kjer je:
in
Fukrepi
Kn
n
r

Fukrepi = F1 + F2 + F3 + F4 + …+ Fn +…+ F30. ,
n-1

Fn = Kn / (1 + r)

višina diskontiranih stroškov za izvajanje ukrepov varstva okolja po zaprtju
odlagališþa v letu n,
stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa, ki nastanejo v letu
n,
zaporedno število leta, v katerem nastanejo stroški KN, pri þemer se leta štejejo od
zaprtja odlagališþa,
letna stopnja donosnosti zbranih sredstev za izvajanje ukrepov varstva okolja po
zaprtju odlagališþa, ki je enaka 3,5 %.

Primer izraþuna višine finanþnega jamstva po letih (FN) za stroške izvajanja ukrepov varstva
okolja (KN) po zaprtju odlagališþa s površino prekrivne plasti, ki letno znašajo 50.000 EUR, je
razviden iz preglednice 10 te priloge.
Preglednica 10: izraþun višine finanþnega jamstva (FN) za stroške izvajanja ukrepov varstva
okolja (KN) po zaprtju odlagališþa po posameznih letih (n).
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1

141.675,00

2

141.675,00

3

141.675,00

4

141.675,00

5

141.675,00

24

141.675,00

25

141.675,00

26

141.675,00

27

141.675,00

28

141.675,00

29

141.675,00

30

141.675,00

Vsota

Uradni list Republike Slovenije

FN (r=3,5 %)
141.675,00
136.884,05
132.255,12
127.782,73
123.461,57
64.219,24
62.047,57
59.949,34
57.922,07
55.963,35
54.070,87

Stroški ukrepov varstva okolja
po zaprtju = 4.250.250,00 €

52.242,39
Fukrepi = 2.696.892,29

6. Doloþitev višine finanþnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v þasu odlaganja
na odlagališþu
Izraþun letne višine finanþnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti v posameznem letu
obratovanja odlagališþa, se izraþuna na podlagi predvidevanja enakomernega odlaganja
odpadkov v celotnem obdobju obratovanja odlagališþa, kar se predvideva tudi v
okoljevarstvenem dovoljenju, po naslednji formuli:

kjer je za novo odlagališþe:

FM = (M / Mcelotni) . F

FM

letna višina finanþnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti v M-tem letu obratovanja
odlagališþa,
F
višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališþa v þasu od zaþetka zapiranja do
zakljuþka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa.
M
zaporedno število leta, v katerem obratuje obstojeþe odlagališþe po izdanem
okoljevarstvenem dovoljenju.
Mcelotni 20 let,
in za obstojeþe odlagališþe:
M

zaporedno število leta, v katerem obratuje obstojeþe odlagališþe po izdanem
okoljevarstvenem dovoljenju.
Mcelotni število let obratovanja obstojeþega odlagališþa, ki je doloþeno v okoljevarstvenem
dovoljenju.
7. Doloþitev višine finanþnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v þasu od
zaþetka zapiranja do zakljuþka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa
Finanþno jamstvo mora biti razpoložljivo pristojnemu upravnemu organu v višini Finv. + Fobrat. +
Fukrepi iz poglavja 9.5 te priloge v þasu od konca odlaganja na odlagališþa do zakljuþka leta, v
katerem se odlagališþe zapre. Od tega mora biti:
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za izvedbo investicije zapiranja odlagališþa, pristojnemu upravnemu organu
razpoložljivo finanþno jamstvo v višini Finv. (iz poglavja 8.5 te priloge).
za izvedbo obratovalnih stroškov odlagališþa v þasu zapiranja odlagališþa,
pristojnemu upravnemu organu razpoložljivo finanþno jamstvo v višini Fobrat. (iz
poglavja 8.5 te priloge).
za izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa pristojnemu upravnemu
organu razpoložljivo finanþno jamstvo v višini Fukrepi (iz poglavja 8.5 te priloge).

Letna višina finanþnega jamstva je v þasu izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju
odlagališþa enaka višini vsote zneskov FN iz preglednice 10 iz poglavja 8.5 te priloge za vsa
leta do konca obdobja izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališþa vkljuþno z letom
za katero se doloþa višina finanþnega jamstva.
8. Preraþun stroškov odlagališþa na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališþu v
posameznem letu v þasu odlaganja na odlagališþu
Doloþitev stroškov odlagališþa v þasu od zaþetka zapiranja do zakljuþka izvajanja ukrepov
varstva okolja po zaprtju odlagališþa na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališþu v
posameznem letu, se izraþuna na naslednji naþin.
Letno višino finanþnega jamstva iz poglavja 8.6 te priloge ki ga je treba zagotoviti v M-tem letu
obratovanja odlagališþa se deli z maso izraženo v tonah odloženih odpadkov, na odlagališþu v
M-tem letu.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega in
sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in
108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem
odpadkov
1. člen
V Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
(Uradni list RS, št. 34/08) se v 2. členu 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. rekultivacija je ukrep za vzpostavitev ponovne rodovitnosti tal, pri čemer krovni del zajame od 30 do 50 cm
rekultiviranih tal;«.
Na koncu 12. točke se pika nadomesti s podpičjem in
doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. obdelane odpadne mineralne surovine so agregati
za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v
inženirskih objektih ali za gradnjo cest ali agregati za beton, ki
so proizvedeni z obdelavo nenevarnih muljev z dna površinskih
voda ali nenevarnih odpadkov mineralnega izvora iz podskupine 17 05 s klasifikacijskega seznama iz priloge 7 Uredbe o
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) (gradbeni odpadki
in odpadki iz rušenja objektov – vključno z zemeljskimi izkopi
z onesnaženih območij), če je za njihovo proizvodnjo izdan
certifikat o skladnosti sistema kontrole proizvodnje in nadzora
nad njo v skladu s standardom SIST EN 13242.«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se vejica na koncu druge alineje nadomesti s piko, tretja alineja pa se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Največje vrednosti parametrov v zemeljskem izkopu
iz priloge 1 te uredbe se izražajo kot koncentracije parametrov
v miligramih na kilogram suhega zemeljskega izkopa in kot
koncentracije parametrov v miligramih v prostorninski enoti
izlužka zemeljskega izkopa ter so določene glede na namen
uporabe tega izkopa za:
– rekultivacijo tal,
– nasipavanje spodnjih plasti kmetijskih zemljišč po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča,
– nasipavanje stavbnih zemljišč in
– nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev
tal po izkopu.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa iz
priloge 2 te uredbe so določene glede na namen uporabe tega
izkopa za:
– rekultivacijo tal,
– nasipavanje spodnjih plasti kmetijskih zemljišč po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča,
– nasipavanje stavbnih zemljišč in
– nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev
tal po izkopu.«.
Na koncu četrtega odstavka se črta pika in doda besedilo
»ali zaradi obstoječe onesnaženosti tal ali podtalja v primeru,
da zemeljski izkop nastaja in se uporablja na območju, ki je
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, opredeljeno kot
območje degradiranega okolja zaradi onesnaženosti tal ali
podtalja.«.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»6. člen
(vnos umetno pripravljene zemljine)
(1) Tla se lahko obremenijo z vnosom umetno pripravljene
zemljine, če:
– se zemljina uporablja za rekultivacijo tal, nasipavanje
stavbnih zemljišč ali območij mineralnih surovin za zapolnitev
tal po izkopu,
– vsebnost parametrov v zemljini ne presega največjih
vrednosti parametrov iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe,
– se fizikalno-kemijske lastnosti zemljine ne razlikujejo od
lastnosti iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe,
– so biološko razgradljivi odpadki, ki so dodani umetno
pripravljeni zemljini, predhodno obdelani in se uvrščajo v 1.
ali 2. razred okoljske kakovosti v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, in
– umetno pripravljena zemljina vsebuje do največ 10
volumskih odstotkov vseh odpadkov, ki niso neonesnažen zemeljski izkop. Odpadki, ki se smejo dodati umetno pripravljeni
zemljini, so navedeni v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Največje vrednosti parametrov umetno pripravljene
zemljine iz priloge 3 te uredbe se izražajo kot koncentracije
snovi v miligramih na kilogram suhe umetno pripravljene zemljine ali kot koncentracije snovi v miligramih v prostorninski enoti
izlužka umetno pripravljene zemljine ter so določene glede na
teksturo zemeljskega izkopa in drugih mineralnih odpadkov,
mineralno-organskih odpadkov, odpadnih naplavin ali drugih
podobnih odpadkov, iz katerih je pripravljena taka zemljina, in
glede na namen uporabe te zemljine za:
– rekultivacijo tal,
– nasipavanje stavbnih zemljišč in
– nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev
tal po izkopu.
(3) Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine iz priloge 4 te uredbe so določene glede na namen
uporabe te umetno pripravljene zemljine za:
– rekultivacijo tal,
– nasipavanje stavbnih zemljišč in
– nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev
tal po izkopu.
(4) Če se umetno pripravljeni zemljini dodajo biološko
razgradljivi odpadki, morajo biti ti odpadki predhodno obdelani
v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih
odpadkov, za kar mora biti predhodno pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje.
(5) Umetno pripravljena zemljina se lahko uporablja za
rekultivacijo tal na geografsko zaokroženem območju, kjer je
celotna prostornina vnosa mulja z dna vodnih teles površinskih
voda, zemeljskih izkopov in umetno pripravljene zemljine večja
od 500 000 m3, če se vnaša na območje pridobivanja mineralnih surovin, oziroma večja od 250 000 m3, če se vnaša drugam
in je za ta poseg v okolje pridobljeno okoljevarstveno soglasje
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.«.
4. člen
Za petim odstavkom 8. člena se doda novi šesti odstavek,
ki se glasi:
»(6) Vnos zemljine mora biti izveden tako, da je višina
zemljišča na parcelni meji prilagojena sosednjemu zemljišču
in da na parcelnih mejah ni višinskih razlik.«.
5. člen
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Podlage za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja so
poleg vsebin iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, še:
– načrt ravnanja z odpadki,
– ocena kakovosti zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine in ocena kakovosti tal, kamor se zemljina
ali izkop vnaša, ki ne smeta biti starejši od šestih mesecev od
dneva vložitve vloge,
– vodno soglasje, kadar je potrebno v skladu s predpisi
o urejanju voda,
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– soglasja lastnikov kraja vnosa zemljine glede nameravanega vnosa,
– okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo biološko razgradljivih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z
odpadki.«.
V petem odstavku se peta alineja spremeni tako, da se
glasi:
»– krajih vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine, opredeljenih z zemljiškimi parcelami in lastniki teh
zemljišč, s predvidenimi količinami vnosa za vsak posamezen
kraj posebej;«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja
mora vsebovati poleg dokumentov, ki jih določa predpis, ki
ureja ravnanje z odpadki, listine iz prve in druge alineje četrtega
odstavka tega člena ter podatke o pridobljenih upravnih aktih iz
četrtega odstavka tega člena.«.
V enajstem odstavku se besedilo »3 in 4« nadomesti z
besedilom »1 in 2«.
6. člen
V 10. členu se v 1. točki za besedilom »ga investitor«
dodata vejica in besedilo »pri katerem je nastal zemeljski
izkop, ali drug investitor« ter črtata vejica in besedilo »kjer je
investitor«.
7. člen
V tretjem odstavku 12. člena se v četrti alineji črta besedilo »(na primer rekultivacija tal ali zapolnjevanje izkopov)«.
V četrtem odstavku se v tretji alineji črta besedilo »(na
primer rekultivacija tal ali zapolnjevanje izkopov)«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora na zahtevo ministrstva ali pristojnega inšpektorja predložiti podatke
iz evidence o uporabi umetno pripravljene zemljine oziroma
evidence, ki jo mora voditi v skladu s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.«.
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»13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja, razen določb 7. člena te uredbe, kjer
opravljajo nadzor inšpektorji, pristojni za graditev.«.
9. člen
V prvem odstavku 14. člena se pika na koncu trinajste
alineje nadomesti s podpičjem in dodata novi štirinajsta in
petnajsta alineja, ki se glasita:
»– vnaša zemljino tako, da višina zemljišča na parcelni
meji ni prilagojena sosednjemu zemljišču in da so na parcelnih
mejah višinske razlike v nasprotju s šestim odstavkom 8. člena
te uredbe, in
– v skladu s petim odstavkom 12. člena te uredbe na zahtevo ministrstva ali pristojnega inšpektorja ne predloži podatkov
iz evidence o uporabi umetno pripravljene zemljine oziroma
evidence, ki jo mora voditi v skladu s tretjim ali četrtim odstavkom 12. člena te uredbe.«.
10. člen
Priloge1, 2, 3 in 4 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 2,
3 in 4, ki so kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Za prilogo 4 se doda nova priloga 5, ki je kot priloga 2
sestavni del te uredbe.
11. člen
Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to
uredbo.
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-33/2011
Ljubljana, dne 28. julija 2011
EVA 2011-2511-0043
Vlada Republike Slovenije

8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga
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Priloga 1
»Priloga 1
Najveþje vrednosti parametrov v zemeljskem izkopu, namenjenem rekultivaciji tal,
nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišþ in stavbnih zemljišþ ter nasipavanju
obmoþij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu
Preglednica 1: Najveþje vrednosti anorganskih parametrov v zemeljskem izkopu, namenjenem
rekultivaciji tal in nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišþ
Parameter
arzen (As)
svinec (Pb)
kadmij (Cd)
celotni krom (Cr)
baker (Cu)
nikelj (Ni)
živo srebro (Hg)
cink (Zn)
* s. s. = suha snov

mg/kg s. s.*
lahka tla

mg/kg s. s.
srednje težka tla

mg/kg s. s.
težka tla

20
45
0,5
70
50
30
0,3
160

20
65
0,7
70
50
40
0,4
160

20
85
1
100
60
50
0,8
200

Preglednica 2: Najveþje vrednosti organskih parametrov v zemeljskem izkopu ter AOX v
izlužku zemeljskega izkopa, namenjenega rekultivaciji tal in nasipavanju spodnjih plasti
kmetijskih zemljišþ
mg/kg s. s.

Parameter

vsota ogljikovodikov (Ȉ CH)
20, 50, 100, 2001)
2)
PAH – policikliþni aromatski ogljikovodiki
2
BTX – celotna vsebnost
0,1
PCB – celotna vsebnost3)
0,1
AOX kot klor, vsebnost izlužka
1) Vrednost 20 mg/kg s. s. velja za zemljino s TOC  0,3 %,
vrednost 50 mg/kg s. s. velja za zemljino z 0,3 % < TOC  0,5 %.
vrednost 100 mg/kg s. s. velja za zemljino z 0,5 % < TOC  2 %.
vrednost 200 mg/kg s. s. velja za zemljino s TOC > 2 %.
2) Sušenje pri 30 ºC
3) Vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180

Izlužek v mg/kg s. s.
L/S = 10 l/kg
5

0,3

Preglednica 3: Najveþje vrednosti anorganskih parametrov v zemeljskem izkopu, namenjenem
nasipavanju stavbnih zemljišþ in nasipavanju obmoþij mineralnih surovin za zapolnitev tal po
izkopu
Parameter
arzen (As)
svinec (Pb)
kadmij (Cd)
celotni krom (Cr)
kobalt (Co)
baker (Cu)
nikelj (Ni)
živo srebro (Hg)
cink (Zn)

mg/kg s. s.
30
100
1,1
90
302
60 (90)1
55
0,7
300 (450)1

Izlužek v mg/kg s. s.
L/S = 10 l/kg
0,3
0,3
0,03
0,3
0,52
0,6
0,6
0,01
18
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1) Pri zemljini s pH > 7 velja višja mejna vrednost, vendar ne za zemeljski izkop, namenjen
zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode.
2) Velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode.
Preglednica 4: Najveþje vrednosti organskih parametrov in njihove najveþje vrednosti v izlužku
zemeljskega izkopa, namenjenega nasipavanju stavbnih zemljišþ in nasipavanju obmoþij
mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu
Parameter

mg/kg s. s.

Izlužek v mg/kg s. s.
L/S = 10 l/kg 5
1
vsota ogljikovodikov (Ȉ CH)
20, 50, 100, 200
5 (1)2
3
PAH – policikliþni aromatski ogljikovodiki
2
0,022
BTX
1
0,32
4
PCB
0,1
0,0052
AOX kot klor, vsebnost eluata
0,3
tenzidi z aktivnimi anioni (TBS)
12
2
TOC
5000
1002
fenolni indeks
0,052
1) Vrednost 20 mg/kg s. m. velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino
podzemne vode,
vrednost 50 mg/kg s. m. velja za zemeljski izkop s TOC < 0,5 %,
vrednost 100 mg/kg s. m. velja za zemeljski izkop z 0,5 % < TOC  2 %,
vrednost 200 mg/kg s. m. velja za zemeljski izkop s TOC > 2 %.
2) Velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode.
3) Velja za sušenje pri 30 ºC.
4) Vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180.
5) Uporablja se za zapolnitev izkopov pod gladino podzemne vode.
Preglednica 5: Dodatne najveþje vrednosti parametrov v izlužku zemeljskega izkopa,
namenjenega nasipavanju obmoþij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu pod gladino
podzemne vode
Parameter
vrednost pH
prevodnost [mS/m]
izparilni ostanek
aluminij (Al)
antimon (Sb)
barij (kot biogeni odpadki)
berilij (Be)
bor (B)
krom IV (Cr)
železo (Fe)
mangan (Mn)
selen (Se)
srebro (Ag)
talij (Ti)
vanadij (V)
kositer (Sn)
amonij (N)
nitrat (N)
nitrit (N)
cianid (CN), lahko hlapljiv
cianid, celotni (CN)
fluorid (F)
klorid (Cl)
fosfat (P)
sulfat (SO4)

Izlužek v mg/kg s. s.
L/S = 10 l/kg
6,5–9,5
50
5000
5
0,1
5
0,05
5
0,2
5
0,5
0,1
0,2
0,1
0,5
0,5
1
70
0,5
0,1
0,1
15
1000
1
1500
2
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Priloga 2
Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega rekultivaciji tal,
nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišþ in stavbnih zemljišþ ter nasipavanju
obmoþij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu
Preglednica 1: Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega nasipavanju
stavbnih zemljišþ in nasipavanju obmoþij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu
Znaþilnosti
kamenje, veþje od 2 mm1, 2
kamenje, veþje od 200 mm1, 2
TOC
TOC v izlužku
pH
elektriþna prevodnost
celotni dušik
celotni fosfor
balastne snovi

Oznaka

pH
N
P
umetne mase
kovina

Enota
masni % s. s.
masni % s. s.
masni % s. s.
mg/kg s. s.
PS/cm
masni % s. s.
masni % s. s.
masni % s. s.
masni % s. s.

1) Približna vrednost
2) Posamezni delci s premerom, veþjim od 2 mm oziroma veþjim od 200 mm

Obmoþje
0–70
0–10
2%
100
6,5–8
< 600
< 0,1
< 0,1
< 0,5
< 0,5

Preglednica 2: Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega rekultivaciji tal in
nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišþ za globino vnosa do 2 m
Znaþilnosti
kamenje, veþje od 2 mm1,2
kamenje, veþje od 63 mm1,2
TOC

vrednost pH
elektriþna prevodnost
celotni dušik
celotni fosfor
balastne snovi

Oznaka

pH
N
P
umetne
mase
kovina

Enota
masni % s. s.
masni % s. s.
masni % s. s.

PS/cm
masni % s. s.
masni % s. s.
masni % s. s.
masni % s. s.

Obmoþje
0–30
0–10
povpreþno 5 % za globine od 0
do 60 cm
povpreþno 3 % za globine od 60
do 120 cm
najveþ 2 % za globine nad 120
cm
6,5–8
< 600
< 0,4
< 0,1
< 0,5
< 0,5

1) Približna vrednost
2) Posamezni delci s premerom, veþjim od 2 mm oziroma 63 mm

3

Uradni list Republike Slovenije

Št.

61 / 29. 7. 2011 /

Stran

Priloga 3
Najveþje vrednosti parametrov umetno pripravljene zemljine, namenjene rekultivaciji tal,
nasipavanju stavbnih zemljišþ in nasipavanju obmoþij mineralnih surovin za zapolnitev
tal po izkopu

Preglednica 1: Najveþje vrednosti anorganskih parametrov umetno pripravljene zemljine, ki je
namenjena rekultivaciji tal
Parameter
arzen (As)
svinec (Pb)
kadmij (Cd)
celotni krom (Cr)
baker (Cu)
nikelj (Ni)
živo srebro (Hg)
cink (Zn)

mg/kg s. s.
za zemljino vrste A
20
40
0,5
40
30
30
0,2
100

mg/kg s. s.
za zemljino vrste B
20
50
0,7
40
30
30
0,3
100

Preglednica 2: Najveþje vrednosti organskih parametrov v umetno pripravljeni zemljini, ki je
namenjena rekultivaciji tal
Parameter

mg/kg s. s.

vsota ogljikovodikov (Ȉ CH) celotna vsebnost
20, 50, 100, 2001
PAH – policikliþni aromatski ogljikovodiki
2
BTX – celotna vsebnost
0,1
PCB – celotna vsebnost2
0,1
1) Vrednost 20 mg/kg s. s. velja za zemljo s TOC  0,3 %,
vrednost 50 mg/kg s. s. velja za zemljo z 0,3 % < TOC  0,5 %,
vrednost 100 mg/kg s. s. velja za zemljo z 0,5 % < TOC  2 %,
vrednost 200 mg/kg s. s. velja za zemljo s TOC > 2 %.
2) Vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180

Preglednica 3: Najveþje vrednosti anorganskih parametrov v umetno pripravljeni zemljini, ki je
namenjena nasipavanju stavbnih zemljišþ in nasipavanju obmoþij mineralnih surovin za
zapolnitev tal po izkopu
Parameter

mg/kg s. s.

arzen (As)
30
svinec (Pb)
100
kadmij (Cd)
1,1
celotni krom (Cr)
90
baker (Cu)
60 (90)1
nikelj (Ni)
55
živo srebro (Hg)
0,7
cink (Zn)
300 (450)1
1) Pri zemljini s pH > 7 velja višja mejna vrednost.

Izlužek v mg/kg s. s.
L/S = 10 l/kg
0,3
0,3
0,03
0,3
0,6
0,6
0,01
18
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Preglednica 4: Najveþje vrednosti organskih parametrov in njihove najveþje vrednosti v izlužku
za umetno pripravljeno zemljino, ki je namenjena nasipavanju stavbnih zemljišþ in nasipavanju
obmoþij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu
Parameter

mg/kg s. s.

vsota ogljikovodikov (Ȉ CH)
20, 50, 100, 2001
PAH – policikliþni aromatski
2
ogljikovodiki
BTX
1
PCB2
0,1
AOX kot klor, vsebnost eluata
1) Vrednost 20 mg/kg s. s. velja za zemljo vrste A,
vrednost 50 mg/kg s. s. velja za zemljo s TOC  0,5 %,
vrednost 100 mg/kg s. s. velja za zemljo z 0,5 % < TOC  2 %,
vrednost 200 mg/kg s. s. velja za zemljo s TOC > 2 %.
2) Vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180

Izlužek v mg/kg s. s.
L/S = 10 l/kg
5

0,3

5
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Priloga 4
Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine, namenjene rekultivaciji tal,
nasipavanju stavbnih zemljišþ in nasipavanju obmoþij mineralnih surovin za zapolnitev
tal po izkopu
Preglednica 1: Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine vrste A in B,
namenjene rekultivaciji tal, nasipavanju stavbnih zemljišþ in nasipavanju obmoþij mineralnih
surovin za zapolnitev tal po izkopu za vnos, globlji od 2 m
Fizikalno-kemijska lastnost
kamenje, veþje od 2 mm1, 2
kamenje, veþje od 200 mm1, 2
TOC
TOC v izlužku
pH
elektriþna prevodnost
celotni dušik
celotni fosfor
balastne snovi

Oznaka

pH
N cel
P cel
umetne mase
kovina

Enota
masni % s. s.
masni % s. s.
masni % s. s.
mg/kg s. s.
PS/cm
masni % s. s.
masni % s. s.
masni % s. s.
masni % s. s.

1) Približna vrednost
2) Posamezni delci s premerom, veþjim od 2 mm oziroma veþjim od 63 mm

Obmoþje
0–70
0–10
2%
50
6,5–8
< 600
< 0,1
< 0,1
< 0,5
< 0,5

Preglednica 2: Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine vrste A in B,
namenjene rekultivaciji tal, nasipavanju stavbnih zemljišþ in nasipavanju obmoþij mineralnih
surovin za zapolnitev tal po izkopu za globino vnosa do 2 m
Fizikalno-kemijska lastnost
glina
kamenje, veþje od 2 mm1,2
kamenje, veþje od 200 mm1,2
TOC

Oznaka
T

pH
apnenec

pH
Ca CO3

baziþna nasiþenost
alkalijske in zemeljskoalkalijske
kovine
elektriþna prevodnost
celotni dušik
celotni fosfor
voda (poljska zmogljivost)
balastne snovi

Ca
Mg
K
Na
N cel
P cel
umetne
mase
kovina

Enota
masni % s. s.
masni % s. s.
masni % s. s.
masni % s. s.

masni % na
liter
% od IK
% od IK
% od IK
% od IK
% od IK
PS/cm
masni % s. s.
masni % s. s.
vol. %
masni % s. s.
masni % s. s.

Obmoþje
5–25
0–30
0
povpreþno 5 % za globino
0–60 cm,
povpreþno 3 % za globino
60–120 cm,
najveþ 2 % za globino nad
120 cm
6,5–8
0–25
70–100
60–90
5–15
2–5
<5
< 600
< 0,4
< 0,1
28–50
< 0,5
< 0,5

1) Približna vrednost
2) Posamezni delci s premerom, veþjim od 2 mm oziroma od 63 mm
Umetno pripravljena zemljina vrste A je zemljina, ki vsebuje veþ kakor 80 prostorninskih
odstotkov naravnih srednje težkih ali težkih tal, zemljina vrste B pa je zemljina, ki vsebuje manj
kakor 80 prostorninskih odstotkov srednje težkih ali težkih tal.«
6
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Priloga 2
»Priloga 5
Vrste mineralnih, mineralno-organskih odpadkov in drugih odpadkov, ki se lahko
uporabijo za pripravo umetno pripravljene zemljine
Številka s
klasifikacijskega seznama
odpadkov*

Opis odpadkov

01 01 01

Odpadki iz pridobivanja kovinskih mineralnih surovin

01 01 02

Odpadki iz pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin

01 03 06

Jalovina, ki ni navedena pod 01 03 04 in 01 03 05

01 03 08

Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni pod 01 03 07

01 03 09

Rdeþe blato iz proizvodnje glinice, ki ni navedeno pod 01 03 07

01 04 08

Odpadni gramoz in drobir, ki nista navedena pod 01 04 07

01 04 09

Odpadni pesek in gline

01 04 10

Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni pod 01 04 07

01 04 11

Odpadki iz predelave kalijeve in kamene soli, ki niso navedeni
pod 01 04 07

01 04 12

Jalovina in drugi odpadki iz pranja in odbiranja mineralnih
surovin, ki niso navedeni pod 01 04 07 in 01 04 11

01 04 13

Odpadki pri rezanju in žaganju kamna, ki niso navedeni pod 01
04 07

01 05 04

Mulji in odpadki iz vodnega vrtanja

01 05 07

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo barit in niso navedeni
pod 01 05 05 in 01 05 06

01 05 08

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo kloride in niso navedeni
pod 01 05 05 in 01 05 06

02 04 01

Zemlja, ki ostane pri þišþenju in pranju sladkorne pese

10 09 06

Odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso
navedeni pod 10 09 05

10 09 08

Odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni
pod 10 09 07

10 12 13

Mulji iz þišþenja odpadne vode na kraju nastanka

12 01 17

Odpadki iz peskanja, ki niso navedeni pod 12 01 16

19 12 09

Minerali (npr. pesek, kamenje)

20 02 02

Zemlja in kamenje

* Klasifikacijski seznam odpadkov iz priloge 7 Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.
34/08)«

7
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2894.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo
zelenjavo

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu
s svežo zelenjavo
1. člen
V Uredbi o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo
zelenjavo (Uradni list RS, št. 52/11) se v 7. členu za drugim
odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se višina pomoči za zeleno obiranje in opustitev spravila, če je
hektarski pridelek na ugotovljeno upravičeno površino nižji
od najvišjih priznanih hektarskih pridelkov iz priloge 2, ki je
sestavni del te uredbe, določi tako, da se višina pomoči za
zeleno obiranje in opustitev spravila, določena v prejšnjem
odstavku, pomnoži s koeficientom, določenim kot razmerje
med hektarskim pridelkom na ugotovljeno upravičeno površino in hektarskim pridelkom iz priloge 2 te uredbe. Za
določitev hektarskega pridelka na ugotovljeno upravičeno
površino se upošteva količina pridelka, navedena na obrazcu
»PREDHODNO URADNO OBVESTILO O NEZMOŽNOSTI
PRODAJE / ZELENEM OBIRANJU / OPUSTITVI SPRAVILA«
(v nadaljnjem besedilu: predhodno uradno obvestilo), ki je kot
priloga 1 sestavni del te uredbe.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V tretjem odstavku 9. člena se besedilo »obrazec »PREDHODNO URADNO OBVESTILO O NEZMOŽNOSTI PRODAJE
/ ZELENEM OBIRANJU / OPUSTITVI SPRAVILA« (v nadaljnjem besedilu: predhodno uradno obvestilo), ki je kot priloga
1 sestavni del te uredbe in« nadomesti z besedilom »obrazec
predhodno uradno obvestilo iz priloge 1 te uredbe, ki«.
3. člen
V tretji alineji drugega odstavka 10. člena se za besedilom
»iz priloge 2« črtata vejica in besedilo »ki je sestavni del«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-19/2011
Ljubljana, dne 28. julija 2011
EVA 2011-2311-0104
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

2895.

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih
povračil za rabo vode, naplavin in vodnih
zemljišč za leto 2011

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni
list RS, št. 103/02 in 122/07) je Vlada Republike Slovenije
sprejela
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SKLEP
o določitvi cene za osnove vodnih povračil
za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč
za leto 2011
I.
Cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin
in vodnih zemljišč za leto 2011 so:
– za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0555 eura na
m3 odvzete vode;
– za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč: 0,0732 eura na m3
odvzete vode;
– za rabo vode za zasneževanje smučišč: 0,0666 eura
na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za namakanje kmetijskih površin:
0,000996 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za namakanje površin, ki niso kmetijska
zemljišča: 0,0666 eura na m3 odvzete vode;
– za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in
jedrskih elektrarnah: 0,00494 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za
javno oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač in tehnoloških
namenov, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda,
potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin:
0,0799 eura na m3 odvzete vode;
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni z močjo enako
ali večjo kot 10 MW: 1,5763 eura na MWh potencialne energije
vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s
pridobljeno vodno pravico;
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni moči do 10 MW:
0,1956 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno
pravico;
– za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave:
0,1694 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico;
– za pridobivanje toplote: 0,847 eura na MWh energije, ki
je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode;
– za vzrejo salmonidnih vrst rib: 0,0031 eura na 100 m3
letno razpoložljive vode za odvzem iz vodnega vira;
– za vzrejo ciprinidnih vrst rib: 0,000845 eura na m2 površine vodnega dobra, namenjenega vzreji rib;
– za školjčišče in gojišče morskih organizmov: 0,00433 eura
na m2 površine morskega dobra, namenjenega vzreji vodnih
organizmov;
– za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih: 0,0169 eura
na m2 površine vodnega dobra, namenjenega komercialnemu
ribolovu;
– za rabo naplavin: 2,7 eura na m3 odvzetega proda in
12,1 eura na m3 odvzete mivke;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje turističnih pristanišč za plovila: 1,8 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih, športnih in drugih pristanišč: 0,3 eura na m2 površine vodnega
zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, večjih
od 1 000 000 m2, za plovila: 0,25 eura na m2 površine vodnega
zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč, večjih od
10 000 000 m2, za plovila: 0,0111 eura na m2 površine vodnega
zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč,
manjših od 1 000 000 m2, na območju vplutja in izplutja iz
pristanišča, samo v pristaniščih, ki imajo to območje določeno:
0,018 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje turističnih sidrišč
za plovila: 1,8 eura na m2 površine vodnega zemljišča in
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč:
0,8346 eura na m2 površine vodnega zemljišča.
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II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42306-1/2011
Ljubljana, dne 28. julija 2011
EVA 2010-2511-0139
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

2896.

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za varstvo konkurence

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09
in 26/11) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah
(Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije
za varstvo konkurence
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(ustanovitev agencije)
S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: agencija) na
področju varstva konkurence.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava in samostojni
uporabnik proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki
urejajo javne finance.
(2) Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in
za svoj račun v okviru z zakonom, ki ureja varstvo konkurence (v
nadaljnjem besedilu: zakon), določenih nalog.
(3) Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: vlada).
(4) Agencija se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani.
3. člen
(ime agencije)
(1) Ime agencije je: Javna agencija Republike Slovenije za
varstvo konkurence.
(2) Skrajšano ime agencije je: AVK.
(3) Ime agencije v angleškem jeziku je: Slovenian Competition Protection Agency.
(4) Skrajšano ime agencije v angleškem jeziku je: CPA.
4. člen
(sedež agencije)
(1) Sedež agencije je v Ljubljani.
(2) Poslovni naslov agencije je: Ljubljana, Kotnikova 28.
Poslovni naslov se lahko spremeni s sklepom sveta agencije.
(3) Posamezne naloge agencije se lahko izvajajo tudi na
drugih lokacijah, če to zahteva oziroma omogoča narava dela.
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5. člen
(žig agencije)
(1) Agencija uporablja pri poslovanju žig z besedilom imena
agencije. Žig lahko vsebuje tudi znak oziroma logotip agencije.
Podrobno se žig opredeli v poslovniku agencije.
(2) Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja znak
oziroma logotip. Vsebino, obliko in velikost znaka oziroma logotipa
določi agencija s splošnim aktom.
III. NAMEN, DEJAVNOST IN NALOGE AGENCIJE
6. člen
(namen agencije)
(1) Agencija opravlja nadzor nad izvajanjem zakona ter 101.
in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list C
115 z dne 9. maja 2008).
(2) Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem
interesu z namenom, da se zagotavlja varstvo konkurence na
območju Republike Slovenije.
7. člen
(dejavnosti agencije)
(1) Dejavnosti agencije so v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– O 84.110 Splošna dejavnost javne uprave.
(2) Agencija lahko opravlja tudi pomožne dejavnosti, ki se
opravljajo skupaj z dejavnostjo, vpisano v sodni register.
8. člen
(naloge agencije)
Agencija opravlja naslednje naloge:
– spremlja in analizira razmere na trgu, če so pomembne za
razvijanje učinkovite konkurence,
– vodi postopke in izdaja odločbe v skladu z zakonom,
– daje Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: državni zbor) in vladi mnenja o splošnih vprašanjih iz
svoje pristojnosti ter
– druge naloge, določene z zakonom.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA
9. člen
(notranja organizacija agencije)
Notranjo organizacijo agencije določa splošni akt o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije.
V. ORGANI AGENCIJE
10. člen
(organi agencije)
Organi agencije so svet agencije, komisija za varstvo konkurence in direktor agencije.
1. Svet agencije
11. člen
(sestava in imenovanje članov sveta agencije)
(1) Svet agencije sestavlja pet članov, od katerih je eden
predsednik sveta agencije.
(2) Na podlagi javnega poziva, ki ga objavi ministrstvo,
pristojno za varstvo konkurence, člane sveta agencije imenuje
vlada na predlog ministrstva, pristojnega za varstvo konkurence,
na podlagi strokovnega mnenja (akreditacije) Kadrovsko-akreditacijskega sveta.
(3) Predsednika sveta agencije izvolijo člani sveta agencije
med seboj z večino glasov in s tajnim glasovanjem.
(4) Vlada pri imenovanju kandidatov za člane sveta agencije
uporablja kriterij strokovnosti in usposobljenosti osebe na področju
dela agencije.
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12. člen
(mandat in pogoji za člane sveta agencije)
(1) Člani sveta agencije se imenujejo za pet let in so lahko
ponovno imenovani, in sicer v skladu s postopkom iz prejšnjega
člena.
(2) Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven
izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza
izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj in izobrazbo iz prejšnje alineje na delovnem mestu, za katero se zahteva najmanj
izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje
pravne ali ekonomske smeri, in
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest
mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
13. člen
(pristojnosti sveta agencije)
Svet agencije:
– sprejema poslovnik agencije in druge splošne akte agencije, kadar tako določa zakon,
– sprejema letno poročilo o delu agencije, letni program dela,
finančni načrt, zaključni račun in druge akte, za katere določa
zakon, da jih sprejme agencija,
– odloča o izločitvi člana komisije za varstvo konkurence,
– predlaga imenovanje oziroma razrešitev direktorja agencije,
– predlaga predčasno razrešitev članov sveta agencije,
– izvaja postopke predčasne razrešitve članov sveta agencije, članov komisije za varstvo konkurence in direktorja agencije,
– daje direktorju agencije usmeritve in navodila za delo,
razen usmeritev in navodil glede posamičnih zadev, ki se vodijo
pred agencijo, in
– opravlja druge naloge iz pristojnosti agencije, če ni v zakonu določeno, da je za to pristojen drug organ agencije.
14. člen
(sklic seje in odločanje sveta agencije)
Svet agencije dela in odloča na način in po postopku, določenem v zakonu.
2. Komisija za varstvo konkurence
15. člen
(sestava in imenovanje članov komisije
za varstvo konkurence)
(1) Komisijo za varstvo konkurence sestavlja pet članov, od
katerih je eden predsednik komisije za varstvo konkurence.
(2) Predsednika komisije za varstvo konkurence izvolijo člani
komisije za varstvo konkurence med seboj z večino glasov in s
tajnim glasovanjem.
(3) Člane komisije za varstvo konkurence imenuje državni
zbor. Enega člana izmed strokovnjakov za varstvo konkurence
in tri člane izmed zaposlenih v agenciji, ki delajo na področju
varstva konkurence, v imenovanje državnemu zboru predlaga
vlada, enega člana izmed strokovnjakov za varstvo konkurence
pa Sodni svet.
(4) Predsednik sveta agencije obvesti vlado oziroma Sodni
svet in državni zbor o izteku mandata člana komisije za varstvo
konkurence najpozneje šest mesecev pred iztekom mandata.
(5) Vlada oziroma Sodni svet predlaga državnemu zboru kandidate za člane komisije za varstvo konkurence izmed
prijavljenih možnih kandidatov najkasneje 30 dni pred iztekom
mandata članov komisije za varstvo konkurence. Vsak predlog
kandidature mora biti obrazložen in priložena mora biti pisna izjava
kandidata, da sprejema kandidaturo.
(6) Vlada predlaga državnemu zboru kandidate za člane
komisije za varstvo konkurence izmed prijavljenih kandidatov na
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podlagi strokovnega mnenja (akreditacije) Kadrovsko-akreditacijskega sveta. Vsak predlog kandidature mora biti obrazložen
in priložena mora biti pisna izjava kandidata, da sprejema kandidaturo. Vlada po uveljavitvi tega sklepa objavi javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana komisije za varstvo
konkurence.
16. člen
(mandat in pogoji za člane komisije za varstvo konkurence)
(1) Člani komisije za varstvo konkurence se imenujejo za pet
let in so lahko ponovno imenovani, in sicer v skladu s postopkom
iz prejšnjega člena.
(2) Za člana komisije za varstvo konkurence je lahko imenovana oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven
izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza
izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj in izobrazbo iz prejšnje alineje na delovnem mestu, za katero se zahteva najmanj
izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje
pravne ali ekonomske smeri,
– izpolnjuje pogoje za odločanje v upravnem postopku in v
postopku o prekršku ter
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest
mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
17. člen
(pristojnosti komisije za varstvo konkurence)
(1) Komisija za varstvo konkurence odloča o posamičnih
zadevah iz pristojnosti agencije v upravnem postopku in postopku
o prekršku, v katerih se po zakonu izdajo akti, s katerimi se postopek pred agencijo konča. Druge akte, za katere je pristojna agencija po zakonu ali drugem predpisu, izdaja direktor agencije.
(2) O izločitvi člana komisije za varstvo konkurence odloča
svet agencije.
18. člen
(odločanje komisije za varstvo konkurence
o posamičnih zadevah)
Komisija za varstvo konkurence odloča na način in po postopku, določenem v zakonu.
3. Skupne določbe glede sveta agencije in komisije
za varstvo konkurence
19. člen
(predčasna razrešitev)
Član sveta agencije in član komisije za varstvo konkurence
se sme predčasno razrešiti v primerih in po postopku, določenem
v zakonu.
4. Direktor agencije
20. člen
(imenovanje, mandat in pogoji za direktorja agencije)
(1) Direktorja agencije po izvedenem javnem natečaju imenuje vlada na predlog sveta agencije.
(2) Direktor agencije je imenovan za pet let in je lahko ponovno imenovan največ enkrat po ponovno izvedenem javnem
natečaju.
(3) Za direktorja agencije je lahko imenovana samo oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven
izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza
izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj in izobrazbo
iz prejšnje alineje na delovnem mestu, za katero se zahteva
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najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge
stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe,
ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi
druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– je strokovnjak za varstvo konkurence in ima domače
in/ali mednarodne izkušnje s tega področja (zlasti delovne
izkušnje, objavljanje v strokovni literaturi in druge oblike strokovnega udejstvovanja na področju varstva konkurence),
– ima znanje vsaj enega tujega jezika na višji ravni in
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest
mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
(4) Pogoji za imenovanje direktorja se podrobneje določijo
v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(5) Prijavi na javni natečaj je treba predložiti program dela
in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje.
(6) Direktor agencije opravlja svoj položaj na podlagi pogodbe o zaposlitvi z agencijo, ki jo z direktorjem agencije sklene
predsednik sveta agencije. Pogodba o zaposlitvi se sklene za
polni delovni čas.
21. člen
(pristojnosti in odgovornosti direktorja agencije)
(1) Direktor agencije zastopa in predstavlja agencijo, vodi
njeno poslovanje in organizira njeno delo.
(2) Direktor agencije mora zagotoviti, da agencija:
– izvaja svoje pristojnosti in naloge, ki jih ima po zakonu, ter
– posluje skladno z zakonom, ustanovitvenim aktom in poslovnikom.
(3) Direktor agencije vodi agencijo, vodi postopke in daje pooblastila za vodenje postopkov v zadevah iz pristojnosti agencije
skladno z zakonom ter izdaja pravne akte v posamičnih zadevah
iz pristojnosti agencije, razen če ni za izdajo pravnih aktov pristojna komisija za varstvo konkurence skladno z zakonom.
(4) O izločitvi direktorja agencije iz postopka, ki ga uvede
agencija na podlagi zakona, odloča svet agencije. Za postopek
odločanja o izločitvi se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni
postopek.
(5) Direktor agencije poleg nalog iz prvega do tretjega
odstavka tega člena opravlja tudi naslednje naloge:
– svetu agencije predlaga letno poročilo o delu agencije,
letni program dela, finančni načrt in zaključni račun agencije,
– svetu agencije predlaga v sprejem predloge splošnih
aktov agencije,
– pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog sveta agencije ter izvršuje usmeritve in navodila za delo sveta
agencije,
– izvaja program dela agencije,
– odloča o pravicah in dolžnostih iz delovnega razmerja
zaposlenih v agenciji,
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa
pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije, in
– opravlja druge naloge, ki so v skladu s predpisi in splošnimi akti agencije.
22. člen
(predčasna razrešitev direktorja agencije)
Direktorja agencije predčasno razreši vlada na predlog sveta
agencije v primerih in po postopku, določenem v zakonu.
23. člen
(vršilec dolžnosti direktorja agencije)
Če direktorju agencije preneha delovno razmerje, vlada
na predlog sveta agencije, do imenovanja novega direktorja
agencije, imenuje vršilca dolžnosti direktorja agencije brez
javnega natečaja, vendar največ za šest mesecev.
VI. FINANCIRANJE
24. člen
(prihodki za delo agencije)
(1) Prihodki za delo agencije so:
– sredstva državnega proračuna, ki jih določi državni zbor
na predlog agencije,
– nadomestila stroškov.
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(2) Prihodki agencije so namenjeni izvajanju pristojnosti in
nalog agencije, določenih v zakonu, zagotavljanju pogojev za
delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim
poslovanjem agencije, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški izobraževanja, stroški izvajanja
skupnih evropskih projektov, stroški za mednarodne obveznosti
(članarine, službene poti in drugi stroški), stroški študij in raziskav
ter drugi stroški.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki agencija lahko uporabi
za:
– opravljanje in razvoj dejavnosti agencije, usmerjene k dvigovanju konkurenčne kulture in doseganju višje stopnje učinkovite
konkurence,
– vplačilo v državni proračun.
(4) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet agencije na
predlog direktorja agencije v soglasju z vlado.
VII. RAZMERJA DO USTANOVITELJA
IN DRUGIH SUBJEKTOV
25. člen
(program dela, finančni načrt, letno poročilo in zaključni račun)
(1) K programu dela, finančnemu načrtu in letnemu poročilu
agencije daje soglasje vlada.
(2) Če vlada do 15. decembra ne da soglasja k finančnemu
načrtu, se do izdaje soglasja uporablja finančni načrt za preteklo
leto.
26. člen
(poročanje)
Agencija o svojem delu enkrat letno poroča vladi in državnemu zboru. Poročilo za preteklo leto mora agencija predložiti do
30. junija tekočega leta.
27. člen
(javnost dela)
(1) Delo agencije je javno, razen v primerih, ko je javnost
dela omejena ali izključena z zakonom.
(2) Agencija mora javno objaviti letno poročilo o delu in
poslovanju agencije.
VIII. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE
28. člen
(splošni akti)
Splošni akti agencije so poslovnik, pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, tarifa agencije in drugi splošni
akti skladno s predpisi, ki urejajo vprašanja, pomembna za delo
in poslovanje agencije.
IX. NADZOR
29. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
(1) Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in
uspešno porabo sredstev agencije opravlja Računsko sodišče
Republike Slovenije.
(2) Zaključni račun agencije pregleda pooblaščeni revizor.
K zaključnemu računu z revizorjevim poročilom daje soglasje
vlada.
30. člen
(nadzor nad delom in poslovanjem agencije)
(1) Nadzor nad delom in poslovanjem agencije se izvaja
skladno z določbami zakona, ki ureja javne agencije.
(2) Nadzor nad delom in poslovanjem agencije, ki ga opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo konkurence, skladno z določbami zakona, ki ureja javne agencije, ne pomeni pravice vpogleda
v posamezne obravnavane zadeve.
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X. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE
31. člen
(odgovornost za obveznosti agencije)
(1) Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem.
(2) Vlada je odgovorna za obveznosti agencije, če agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega premoženja ali
če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogroženo opravljanje
njenih nalog.

Št.

Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

32. člen

(imenovanje in konstituiranje prve komisije
za varstvo konkurence)
(1) Vlada po uveljavitvi tega sklepa objavi javni poziv za
zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana komisije za
varstvo konkurence.
(2) Vlada predlaga državnemu zboru kandidate za člane
komisije za varstvo konkurence izmed prijavljenih kandidatov
na podlagi strokovnega mnenja (akreditacije) Kadrovsko-akreditacijskega sveta. Vsak predlog kandidature mora biti obrazložen in priložena mora biti pisna izjava kandidata, da sprejema
kandidaturo.
34. člen
(vršilec dolžnosti direktorja agencije)
(1) Do imenovanja direktorja agencije vlada na predlog
ministra, pristojnega za varstvo konkurence, imenuje vršilca
dolžnosti direktorja agencije, ki mora izpolnjevati pogoje za
imenovanje direktorja agencije, določene v zakonu. Pogodbo o
zaposlitvi vršilec dolžnosti direktorja agencije sklene z vlado.
(2) Naloge vršilca dolžnosti direktorja agencije so:
– do imenovanja direktorja agencije predstavlja in zastopa
agencijo z vsemi pooblastili,
– do imenovanja in konstituiranja prvega sveta agencije
pripravi vse akte, ki so potrebni za delovanje agencije, vključno
s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest, načrtom dela in finančnim načrtom agencije.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja agencije do vzpostavitve
agencije svoje delo opravlja v prostorih Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: urad).
Urad vršilcu dolžnosti direktorja agencije zagotovi vso potrebno
podporo pri njegovem delu.
35. člen
(sredstva za začetek dela agencije)
Agencija se vključi v proračun kot samostojni uporabnik
s proračunom za leto 2012. Do takrat se delovanje agencije
financira iz finančnega načrta urada.
36. člen
(začetek delovanja agencije)
Agencija začne delovati 1. januarja 2012.
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EVA 2011-2111-0072

POPRAVKI

(rok za imenovanje in konstituiranje prvega sveta agencije)

33. člen

Stran

37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(1) Člani sveta agencije morajo biti imenovani najpozneje
v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa.
(2) Na podlagi javnega poziva, ki ga objavi ministrstvo,
pristojno za varstvo konkurence, člane sveta agencije imenuje
vlada na predlog ministrstva, pristojnega za varstvo konkurence, na podlagi strokovnega mnenja (akreditacije) Kadrovskoakreditacijskega sveta.
(3) Vlada pri imenovanju kandidatov za člane sveta agencije uporablja kriterij strokovnosti in usposobljenosti osebe na
področju dela agencije.
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2897.

Popravek Pravilnika o usposabljanju in
pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem
listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) objavljam

POPRAVEK
Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih
za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
V Pravilniku o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje
ukrepov varstva pred požarom, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 32/11, dne 29. 4. 2011, se v prvem odstavku 19. člena
beseda »ali« nadomesti z besedo »in«.
Št. 007-65/2011-20
Ljubljana, dne 26. julija 2011
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

2898.

Popravek Odloka o rebalansu proračuna
za leto 2011_1

V Odloku o rebalansu proračuna za leto 2011_1, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011, so bile
ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 57/96, 90/05, 102/07, 109/09 in 38/10) dajem

POPRAVEK
Odloka o rebalansu proračuna za leto 2011_1
V 1. členu se v tabeli:
– v točki II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) znesek pravilno glasi 26.416.182,03;
– v točki VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) znesek pravilno
glasi 318.300,00;
– v točki 55 ODPLAČILA DOLGA znesek pravilno glasi
318.300,00;
– v podtočki 550 Odplačilo domačega dolga znesek pravilno glasi 318.300,00;
– v točki X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) znesek
pravilno glasi 631.700,00;
– v točki XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
znesek pravilno glasi 1.133.682,14.
Št. 410-31/2011-1200
Kočevje, dne 18. julija 2011
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.
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VSEBINA

2891.
2892.
2893.
2894.
2895.
2896.

2876.

2877.
2878.
2879.

VLADA

Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji
Donave in Jadranskega morja
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo zelenjavo
Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil
za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto
2011
Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence

8848
8857
8900
8909

8910

2883.
2884.

2885.
2886.

8819
2887.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Hoče - Slivnica
Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Ruše
Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Šentilj

2882.

8909

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih
ostankov

2881.

2888.
8820
8820
8820

2880.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica

8821

8826

8827
8829

ŠENTJUR

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v delu
Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor«
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja
in izvajanja javne razsvetljave v Občini Šentjur

ŠMARJE PRI JELŠAH

2890.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica – I. faza

2898.

8824

PREBOLD

Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na
objektih v Občini Prebold
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja LA-48

Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu

2897.

8824
8824

MURSKA SOBOTA

Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov v Mestni občini Murska Sobota
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo na območju Mestne občine Murska
Sobota

2889.

OBČINE
KRŠKO

MIREN - KOSTANJEVICA

Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

8833
8836
8844

ŽALEC

8845

POPRAVKI

Popravek Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih
za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
Popravek Odloka o rebalansu proračuna za leto
2011_1

8913
8913
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