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Pravilnik o vpisih v kataster stavb

Na podlagi 2. točke petega odstavka 4. člena, tretjega
odstavka 8. člena, petega odstavka 64. člena, tretjega odstavka 78. člena, četrtega odstavka 81. člena in petega odstavka
87. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS,
št. 47/06, 65/07 – odl. US, 106/10 – ZDoh-2H in 47/12 –
ZUKD-1A) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

PRAVILNIK
o vpisih v kataster stavb
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vsebino in sestavine elaborata za
vpis stavbe v kataster stavb, elaborata spremembe podatkov
katastra stavb, elaborata za evidentiranje stavbe in elaborata za evidentiranje sprememb v katastru stavb na podlagi
pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave ter podatke iz zbirke upravnih aktov na področju gradnje in ureja
način določanja in evidentiranja površine stavbe in površine
dela stavbe, koordinat točk tlorisa stavbe in centroida stavbe
ter višine stavbe in etaže v stavbi.
2. SKUPNE DOLOČBE
2.1. Podatki katastra stavb
2. člen
(površina stavbe, površina delov stavbe, površina prostora
in uporabna površina dela stavbe)
(1) Površina stavbe je vsota površin delov stavbe.
(2) Površina delov stavbe je vsota površin prostorov, ki
pripadajo delu stavbe. Pri izračunu površine dela stavbe se
ne upoštevajo površine prostorov, po katerih se hodi samo
med vzdrževanjem, kot npr. praznih prostorov med zemljiščem in spodnjo stranjo stavbe, prostorov znotraj prezračevanih streh in nepohodnih podstrešnih prostorov.
(3) Površina prostora je površina med elementi, ki
omejujejo prostor. Površina prostora se izračuna iz merjenih
stranic prostora in zaokroži na eno decimalno mesto.
(4) V površino prostora niso vključene površine okenskih in vratnih odprtin ter niš v elementih, ki omejujejo
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prostor. Površine, na katerih se višina etaže v enem talnem
nivoju spreminja, se izračunajo posebej in se nato seštejejo. Pri poševnih ploskvah se izračuna površina navpične
projekcije ploskve na vodoravno ravnino. Površine prostora,
namenjenega komunikaciji med etažami, kot npr. stopnišče
ali dvigalo, se izračuna tako, da se seštejejo površine, ki jih
ta prostor zavzema v vsaki etaži.
(5) Dolžine stranic prostora se merijo na centimeter
(cm) natančno. Stranice se merijo v višini tal, ne upoštevajoč
obrobe, pragove in podobno. Dolžine stranic prostorov, ki
niso zaprti do polne višine ali so samo delno zaprti in nimajo
elementov, ki omejujejo prostor, kot npr. balkon, terasa, se
merijo do roba.
(6) Uporabna površina dela stavbe je vsota površin
prostorov, ki pripadajo delu stavbe in se uporabljajo za enak
namen kot del stavbe. V uporabno površino dela stavbe
se šteje le tisti del površine prostora, kjer je višina stropov
enaka ali višja od 1,6 metra.
(7) Površina stavbe, površina dela stavbe, površina
prostora in uporabna površina dela stavbe se izrazijo v kvadratnih metrih (m²) in zaokrožijo na eno decimalno mesto.
(8) Če ima stavba en del stavbe ali če ima stavba več
delov stavbe in je vsak od njih cela etaža ali več celih etaž,
se lahko površina stavbe in površina dela stavbe ne glede na
določbe tega člena izračuna iz merskih podatkov zemljišča
pod stavbo in tlorisa stavbe ob upoštevanju debelin zunanjih zidov stavbe in števila etaž, če naročnik elaborata, ki je
podlaga za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, s
tem soglaša.
(9) Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) na svojih spletnih straneh
objavi:
– vrste prostorov,
– prostore, za katere se v katastru stavb vodi površina,
– prostore, katerih površina se glede na dejansko rabo
dela stavbe upošteva pri izračunu uporabne površine.
3. člen
(koordinate točk tlorisa in centroida stavbe)
Koordinate točk tlorisa stavbe in centroida stavbe se
določijo v državnem koordinatnem sistemu. Izrazijo se v
metrih (m) in zaokrožijo na dve decimalni mesti.
4. člen
(višine stavbe)
(1) Višine stavbe so: višina najnižje točke stavbe, višina
najvišje točke stavbe ter karakteristična višina stavbe.
(2) Višine stavbe so določene v državnem koordinatnem sistemu. Izrazijo se v metrih (m) in zaokrožijo na eno
decimalno mesto.
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(3) Višina najnižje točke stavbe je višina tlaka v prvi
etaži. Višina najvišje točke stavbe je najvišja višina strehe ali
zidanega dela stavbe. Karakteristična višina stavbe je višina
terena praviloma ob vhodu v stavbo in označuje lego stavbe
glede na površino zemljišča.
5. člen
(etaže v stavbi)
(1) Število etaž v stavbi je skupno število vseh etaž v
stavbi.
(2) Medetaže se štejejo kot etaže.
(3) Pritlična etaža je številka tiste etaže, v kateri je glavni vhod v stavbo, razen v primerih, ko glavni vhod v stavbo
ni v višini terena.
6. člen
(podatek o povezavi stavbe z zemljiškim katastrom)
(1) Podatek o povezavi stavbe z zemljiškim katastrom
je parcelna številka.
(2) Če je v zemljiškem katastru vpisano zemljišče pod
stavbo, je podatek o povezavi stavbe z zemljiškim katastrom
parcelna številka ene ali več parcel, na katerih je v zemljiškem katastru evidentirano zemljišče pod to stavbo.
(3) Če se v zemljiškem katastru zemljišče pod stavbo
ne evidentira, je podatek o povezavi stavbe z zemljiškim
katastrom parcelna številka ene ali več parcel, na kateri
oziroma nad ali pod katero stoji stavba. Če stavba stoji na,
nad ali pod več parcelami, informacijo katere od teh parcel
so povezane s stavbo, poda vlagatelj zahteve za vpis stavbe
v kataster stavb ali vpis spremembe podatkov katastra stavb.
7. člen
(podatek o povezavi stavbe in dela stavbe z registrom
prostorskih enot)
(1) Podatek o povezavi stavbe z registrom prostorskih
enot je občina.
(2) Če je stavbi določena hišna številka, je podatek o
povezavi stavbe z registrom prostorskih enot poleg občine
tudi naslov stavbe.
(3) Če je stavbi določena hišna številka, se delu stavbe
določi povezava z registrom prostorskih enot le, če je del
stavbe stanovanje ali poslovni prostor.
(4) Če je stavbi določenih več hišnih številk, se delu stavbe določi ena izmed hišnih številk, ki je določena stavbi. Delu
stavbe se določi hišna številka glede na lego oziroma dostop
do dela stavbe. Del stavbe ima lahko le eno hišno številko.
8. člen
(podatek o povezavi stavbe in dela stavbe
z zemljiško knjigo)
(1) Če je stavba ali del stavbe vpisan v zemljiško knjigo, je podatek o povezavi stavbe in dela stavbe z zemljiško
knjigo številka stavbe in številka dela stavbe.
(2) Če stavba ali del stavbe ni vpisan v zemljiško knjigo, je podatek o povezavi stavbe in dela stavbe z zemljiško
knjigo parcelna številka iz 6. člena tega pravilnika.
9. člen
(podatki o upravnih aktih, ki se nanašajo na gradnje,
in način njihovega vodenja v katastru stavb)
(1) V kataster stavb se iz zbirke upravnih aktov na
področju gradnje, ki se vodi v prostorskem informacijskem
sistemu v skladu s predpisi s področja urejanja prostora in
graditve objektov, vpisujejo identifikacijske številke upravnih
aktov, ki se nanašajo na gradnje.
(2) Podatek o identifikacijski številki upravnega akta, ki
se nanaša na gradnjo, se vodi za stavbo ali za del stavbe.
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2.2. Elaborat in obrazci
10. člen
(elaborat)
(1) Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, elaborat
spremembe podatkov katastra stavb, elaborat za evidentiranje stavbe in elaborat za evidentiranje sprememb v katastru
stavb na podlagi sodnih postopkov (v nadaljnjem besedilu:
elaborat) vsebujejo podatke, določene s tem pravilnikom za
posamezno vrsto elaborata. Elaborat se izdela na obrazcih
z vsebino, določeno s tem pravilnikom.
(2) Elaborat se izdela na papirju in v digitalni obliki.
(3) Del elaborata, ki se izdela na papirju, obsega obrazec K-0: ovitek elaborata in zapisnik o obravnavi ali izjavo
geodetskega podjetja ali projektanta iz 2. točke prvega odstavka 21. člena tega pravilnika.
(4) Del elaborata, ki se izdela v digitalni obliki, obsega:
– skanograme obrazcev, na katerih se izdela elaborat,
in zapisnika o obravnavi ali izjav iz prejšnjega odstavka,
– koordinate točk tlorisa stavbe in centroida stavbe,
– podatke o stavbi: katastrska občina, številka stavbe,
višine stavbe, število etaž, številka pritlične etaže, naslov
stavbe, če ima stavba določeno hišno številko,
– podatke o delu stavbe: številka dela stavbe, številka
stanovanja ali poslovnega prostora, številka etaže, dejanska
raba, površina in uporabna površina, vrste in površine prostorov, naslov, če ima stavba določeno hišno številko,
– parcelne številke in
– podatke o lastnikih delov stavb.
(5) Elaborat se v digitalni obliki izdela v izmenjevalnih
formatih, ki jih objavi geodetska uprava na svojih spletnih
straneh. V izmenjevalnih formatih geodetska uprava določi
podatke o kakovosti in druge tehnične podatke za vodenje
katastra stavb. Če se izmenjevalni formati spremenijo, se
spremembe začnejo uporabljati trideseti dan po njihovi objavi na spletnih straneh geodetske uprave.
(6) Odgovorni geodet ali odgovorni projektant s svojo
identifikacijsko številko, žigom in podpisom na prvi strani
elaborata, izdelanega na papirju, potrdi, da elaborat izkazuje
dejansko stanje na terenu in da je izdelan v skladu s predpisi, standardi in pravili geodetske stroke.
11. člen
(obrazci)
(1) Obrazci, na katerih se izdela elaborat, so:
– obrazec K-0: ovitek elaborata;
– obrazec K-1: podatki o stavbi;
– obrazec K-2: načrt stavbe;
– obrazec K-3: načrt etaže;
– obrazec K-4: podatki o delih stavbe;
– obrazec K-5: prostori in uporabna površina;
– obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu
stavbe;
– obrazec K-7: preštevilčba.
(2) V glavo obrazca, razen obrazca K-0: ovitek elaborata, se vpiše številka stavbe in datum. V obrazec K-5:
prostori in uporabna površina in K-6: sprememba podatkov
o stavbi in delu stavbe se v glavo obrazca vpiše še podatek
o številki dela stavbe, v obrazec K-3: načrt etaže pa se vpiše
še številka etaže.
(3) Na eni strani je lahko več obrazcev. Obrazec: K-2:
načrt stavbe in obrazec K-3: načrt etaže morata biti izdelana
vsak na svoji strani ali na več straneh.
(4) Obrazec je lahko izdelan na več straneh. Če je
izdelan na več straneh, mora biti na vsaki strani ponovljena
glava obrazca.
(5) Obrazci iz prvega odstavka tega člena so kot priloga
sestavni del tega pravilnika.
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12. člen
(obrazec K-0: ovitek elaborata)
(1) V obrazec K-0: ovitek elaborata se vpišejo podatki o
vrsti elaborata, katastrski občini, številki stavbe in podjetju,
ki je elaborat izdelalo.
(2) Elaborat se potrdi na obrazcu K-0: ovitek elaborata.
13. člen
(obrazec K-1: podatki o stavbi)
(1) V obrazec K-1: podatki o stavbi se vpišejo podatki
o parcelah, naslov stavbe, višine stavbe in podatki o etažah
v stavbi.
(2) Za stavbe, ki imajo določenih več hišnih številk, se
vpiše podatek o vseh naslovih.
14. člen
(obrazec K-2: načrt stavbe)
(1) Na obrazcu K-2: načrt stavbe se prikaže prerez
stavbe in tloris stavbe.
(2) Prerez stavbe je značilen prerez, iz katerega so
razvidne lege vseh etaž v stavbi z vpisanimi številkami etaž.
Označijo se vhodi v stavbo in točke, na katere se nanašajo
višine.
(3) Tloris stavbe je navpična projekcija zunanjih obrisov
stavbe nad in pod zemljiščem na vodoravno ravnino. Tloris
se izdela v merilu 1:200, 1:500 ali 1:1000 glede na preglednost vsebine. Merilo, v katerem je tloris izdelan, mora biti
na obrazcu navedeno. Označi se smer proti severu. Točke
na obodu tlorisa se oštevilčijo za vsako stavbo posebej.
15. člen
(obrazec K-3: načrt etaže)
(1) Obrazec K-3: načrt etaže se izdela za vsako etažo
posebej. Na obrazcu K-3: načrt etaže se prikaže prerez
stavbe in tloris etaže.
(2) V prerezu stavbe se etaža, za katero je izdelan
načrt, posebej označi.
(3) Na tlorisu etaže se prikažejo deli stavb in označijo s
številkami delov stavb. Na tlorisu etaže mora biti označena
smer proti severu in navedeno merilo, v katerem je načrt
izdelan. Tloris etaže se izdela v enakih merilih kot tloris stavbe. V načrtu etaž, v katerem so vhodi v stavbo, se ti označijo.
16. člen
(obrazec K-4: podatki o delih stavbe)
V obrazec K-4: podatki o delih stavbe se vpišejo podatki o številki dela stavbe, številki stanovanja ali poslovnega
prostora, številki etaže, dejanski rabi dela stavbe, površini
in uporabni površini dela stavbe ter o naslovu dela stavbe,
če ima stavba določeno hišno številko.
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prostori in uporabna površina mora v tem primeru vsebovati
tudi podatek o skupni površini vseh prostorov dela stavbe in
uporabni površini dela stavbe.
18. člen
(obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi
in delu stavbe)
V obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu
stavbe se vpišejo podatki o stavbi: število etaž in številka
pritlične etaže ter podatki o delu stavbe: številka etaže in
dejanska raba dela stavbe.
19. člen
(obrazec K-7:preštevilčba)
(1) V obrazcu K-7: preštevilčba se prikaže preštevilčba
stavb, preštevilčba delov stavb ali preštevilčba številk stanovanj in številk poslovnih prostorov.
(2) Preštevilčba stavb in preštevilčba delov stavb se
prikaže tako, da se navedejo številke stavb in številke delov
stavb pred in po preštevilčbi. Preštevilčba številk stanovanj
in številk poslovnih prostorov se prikaže tako, da se navedejo številke stanovanj in številke poslovnih prostorov pred in
po preštevilčbi. Če številk ni, se stanje prikaže z oznako »-«.
2.3. Podatki registra nepremičnin
20. člen
(podatki registra nepremičnin)
(1) Sestavni del elaborata so naslednji podatki registra
nepremičnin:
– podatki o lastnostih stavbe in podatki o lastnostih dela
stavbe iz uredbe, ki ureja podatke o lastnostih nepremičnin
v registru nepremičnin, razen podatkov o stavbah in delih
stavb, ki se vpisujejo v kataster stavb, in
– podatki o osebah, za katere se ugotovi, da imajo
stavbo ali del stavbe v uporabi in so različne od lastnikov,
vpisanih v katastru stavb.
(2) Podatki registra nepremičnin iz prejšnjega odstavka
so v elaborat lahko vključeni na naslednji način:
– podatki v digitalni obliki so sestavni del elaborata, ki
se izdela v digitalni obliki,
– podpisana izjava geodetskega podjetja ali projektanta,
da so podatki o stavbi in delih stavb evidentirani v register
nepremičnin, ki se napiše na obrazcu K-0: ovitek elaborata ali
– podatki na obrazcu za evidentiranje podatkov v register nepremičnin, ki ga podpiše lastnik ali odgovorni geodet
ali odgovorni projektant, so sestavni del elaborata, ki se
izdela na papirju.
3. VPIS STAVBE V KATASTER STAVB

17. člen

21. člen

(obrazec K-5: prostori in uporabna površina)

(elaborat za vpis stavbe v kataster stavb)

(1) V obrazec K-5: prostori in uporabna površina se
vpišejo podatki o vrsti in površini prostorov ter skupna površina vseh prostorov dela stavbe ter uporabna površina
dela stavbe.
(2) V obrazcu K-5: prostori in uporabna površina morajo
biti navedeni vsi prostori dela stavbe in vse vrste prostorov.
V obrazcu mora biti posebej navedena površina prostorov,
ki se šteje v uporabno površino dela stavbe.
(3) Obrazec K-5: prostori in uporabna površina se lahko
izdela tudi kot skica prostorov. V skico prostorov se vpišejo
podatki o vrsti in površini prostorov ter posebej označijo
prostori, ki se štejejo v uporabno površino. Obrazec K-5:

(1) Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb mora vsebovati:
1. obrazce:
– obrazec K-0: ovitek elaborata,
– obrazec K-1: podatki o stavbi,
– obrazec K-2: načrt stavbe,
– obrazec K-3: načrt etaže,
– obrazec K-4: podatki o delih stavbe,
– obrazec K-5: prostori in uporabna površina;
2. zapisnik o obravnavi oziroma izjavo geodetskega
podjetja ali projektanta, da je v postopku, izvedenem na podlagi 146. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni

Stran

7276 /

Št.

73 / 28. 9. 2012

list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 106/10 – ZDoh-2H in
47/12 – ZUKD-1A), poskrbel za seznanitev;
3. podatke registra nepremičnin iz prejšnjega člena.
(2) Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb lahko vsebuje tudi obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu
stavbe in obrazec K-7: preštevilčba.
22. člen
(obravnava)
(1) O obravnavi v postopku izdelave elaborata za vpis
stavbe v kataster stavb se vodi zapisnik, ki je sestavni del
elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.
(2) Zapisnik o obravnavi iz prejšnjega odstavka mora
izkazati soglasje lastnika stavbe oziroma lastnikov vseh
delov stavb, da podatki o stavbi, načrt stavbe, načrt etaže,
podatkih o delih stavbe in o prostorih ter uporabni površini,
ki so navedeni oziroma prikazani v elaboratu za vpis stavbe
v kataster stavb, izkazujejo dejansko stanje stavbe in delov
stavb v naravi.
(3) Če je posameznik lastnik vseh delov stavbe, se
namesto v zapisnik o obravnavi v obrazec K-0: ovitek elaborata vpiše njegova izjava, ki jo mora podpisati, da podatki
izkazujejo dejansko stanje stavbe in delov stavb v naravi.
23. člen
(elaborat za evidentiranje stavbe)
Elaborat za evidentiranje stavbe vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo, določene s predpisom,
ki ureja sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo v
zemljiškem katastru, in sestavine elaborata za vpis stavbe
v kataster stavb.
4. SPREMEMBE PODATKOV KATASTRA STAVB
4.1. Spreminjanje podatkov z elaboratom
24. člen
(elaborat spremembe podatkov katastra stavb)
(1) Vsebina elaborata spremembe podatkov katastra
stavb je odvisna od podatka, ki se spreminja. Elaborat mora
vsebovati obrazce, navedene v tem členu, razen če se ne
spremeni noben podatek v navedenem obrazcu.
(2) Elaborat za spremembo številke stavbe, številke
dela stavbe ali spremembo številk stanovanja in poslovnega
prostora mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata in
obrazec K-7: preštevilčba.
(3) Elaborat za spremembo lege in oblike stavbe mora
vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata, obrazec K-1: podatki o stavbi, obrazec K-2: načrt stavbe in zapisnik o obravnavi. Če spremembe podatkov vplivajo na evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru, mora elaborat za
spremembo lege in oblike stavbe vsebovati tudi sestavine
elaborata za vpis zemljišča pod stavbo, določene s predpisom, ki ureja sestavine elaborata za vpis zemljišča pod
stavbo v zemljiškem katastru.
(4) Elaborat za spremembo lege in oblike dela stavbe
mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata, obrazec K-3:
načrt etaže, obrazec K-4: podatki o delih stavbe in zapisnik
o obravnavi.
(5) Elaborat za spremembo površine dela stavbe mora
vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata, obrazec K-4: podatki o delih stavbe, K-5: prostori in uporabna površina in zapisnik o obravnavi. Če se spremeni samo uporabna površina
dela stavbe, lahko elaborat za spremembo površine dela
stavbe vsebuje obrazec K-0: ovitek elaborata, K-5: uporabna
površina in zapisnik o obravnavi.
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(6) Elaborat za spremembo površine dela stavbe se
uporablja tudi za spremembo površine prostorov, ki pripadajo delu stavbe in prisotnost teh prostorov.
(7) Elaborat za spremembo dejanske rabe dela stavbe
mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata, obrazec K-4:
podatki o delih stavbe in zapisnik o obravnavi.
(8) Elaborat združitve ali delitve stavb in delov stavb,
elaborat vpisa novega dela stavbe in elaborat za izbris dela
stavbe mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata, obrazec K-1: podatki o stavbi, obrazec K-2: načrt stavbe, obrazec
K-3: načrt etaže, obrazec K-4: podatki o delih stavbe in zapisnik o obravnavi. Če se spremenijo podatki o prostorih in
uporabni površini, pa tudi obrazec K-5: prostori in uporabna
površina.
(9) Elaborat za izbris stavbe mora vsebovati obrazec
K-0: ovitek elaborata in zahtevo predlagatelja izbrisa stavbe
z navedenim razlogom izbrisa ali uradni zaznamek razloga
izbrisa stavbe, če razlog za izbris ugotovi geodetska uprava
sama.
(10) Elaborat spremembe podatkov katastra stavb
mora vsebovati podatke registra nepremičnin iz 20. člena
tega pravilnika.
25. člen
(izpolnjevanje obrazcev pri izdelavi elaborata spremembe
podatkov katastra stavb)
(1) Pri izdelavi elaborata spremembe podatkov katastra stavb se obrazci za posamezne spremembe podatkov
izpolnijo tako, da se izdela nov obrazec, lahko pa se izpolnijo
na kopiji obrazca iz elaborata že vpisane stavbe tako, da
je pregledno in nedvoumno razvidno, kateri podatki so se
spremenili in kako. Novo stanje se označi z rdečo barvo.
(2) Če obrazec iz elaborata že vpisane stavbe ni izdelan v skladu s tem pravilnikom, je treba obrazec spremembe
izdelati na novem obrazcu v skladu s tem pravilnikom.
26. člen
(obravnava)
(1) O obravnavi v postopku izdelave elaborata spremembe podatkov katastra stavb se vodi zapisnik, ki je sestavni del elaborata spremembe podatkov katastra stavb.
(2) Zapisnik o obravnavi iz prejšnjega odstavka mora
izkazati soglasje lastnika stavbe oziroma lastnikov delov
stavbe, katerih podatki se spreminjajo, da podatki o stavbi,
načrt stavbe, načrt etaže, podatki o delih stavbe in prostorih
ter uporabni površini, ki so navedeni oziroma prikazani v
elaboratu sprememb podatkov katastra stavb, izkazujejo
spremenjeno stanje stavbe in delov stavb v naravi.
(3) Za skupne dele stavb, ki so v etažni lastnini, da
soglasje iz prejšnjega odstavka upravnik stavbe, če je imenovan. Če upravnik stavbe ni imenovan, soglasje za skupne
dele stavb, ki so v etažni lastnini, dajo vsi vsakokratni etažni
lastniki.
(4) Če je posameznik lastnik vseh delov stavbe, ki se
spreminjajo, se namesto v zapisnik o obravnavi v obrazec
K-0: ovitek elaborata vpiše njegova izjava, ki jo mora podpisati, da podatki izkazujejo dejansko stanje stavbe in delov
stavb v naravi.
27. člen
(elaborat za evidentiranje sprememb v katastru stavb
na podlagi sodnih postopkov)
(1) Elaborat za evidentiranje sprememb podatkov v katastru stavb na podlagi sodnih postopkov vsebuje sestavine
elaborata za vpis stavbe v kataster stavb oziroma sestavine
elaborata spremembe podatkov katastra stavb.
(2) Zapisnik o obravnavi nadomesti pravnomočna sodna odločba ali sodna poravnava.
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4.2. Poenostavljen način spreminjanja podatkov
28. člen
(poenostavljen način sprememb posameznih podatkov
katastra stavb)
(1) Podatek o dejanski rabi dela stavbe, podatek o uporabni površini dela stavbe, podatek o prostorih, ki pripadajo
stanovanju, podatek o površini prostorov, podatek o številu
etaž, podatek o pritlični etaži ali podatek o številki etaže
se lahko spremeni tudi na podlagi vlagateljeve zahteve za
spremembo podatka katastra stavb.
(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora biti priložen
izpolnjen obrazec K-5: prostori in uporabna površina ali
obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe.
V primeru spremembe podatka o številu etaž, podatka o
številki etaže ali podatka o številki pritlične etaže mora biti
zahtevi priložen prerez stavbe z označenimi etažami. V primeru spremembe uporabne površine dela stavbe, podatka
o prostorih, ki pripadajo stanovanju, ali podatka o površini
prostorov mora biti zahtevi priložen obrazec K-5: prostori in
uporabna površina v obliki skice prostorov.
(3) Obrazci iz prejšnjega odstavka se izdelajo na papirju. Vse obrazce mora vlagatelj podpisati. V primeru solastništva posameznega dela stavbe obrazce podpišejo vsi
solastniki, za skupne prostore pa upravnik stavbe.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
29. člen
(državni koordinatni sistem)
Do določitve državnega koordinatnega sistema, ki bo
temeljil na evropskem referenčnem sistemu, se v katastru
stavb uporablja koordinatni sistem iz 139. člena Zakona o
evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 –
odl. US, 106/10 – ZDoh-2H in 47/12 – ZUKD-1A).
30. člen
(baza načrtov stavb in načrtov etaž)
Do začetka vodenja grafike stavb o načrtih stavb in načrtih etaž se obrazci, na katerih se izdela elaborat, zapisniki
o obravnavi iz 22. člena oziroma 26. člena tega pravilnika ter
izjave iz 2. točke prvega odstavka 21. člena tega pravilnika
izdelajo tudi na papirju.
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 22/07 in
32/09).
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-310/2012/10
Ljubljana, dne 19. septembra 2012
EVA 2012-2430-0138
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
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PRILOGA
OBRAZEC K-0

Elaborat
Katastrska občina
Številka stavbe
Podjetje, ki je elaborat izdelalo
Ime in naslov podjetja

Elaborat potrjuje
Ime in priimek

Matična številka podjetja

Datum

Žig in podpis

Konec obrazca K-0

PODATKI O STAVBI

OBRAZEC K-1

Številka stavbe:

Datum:

Podatki o parcelah
Katastrska občina
Ime

Naslov stavbe
Občina

Naselje

Parcela

Šifra

Ulica

Hišna številka

Višine stavbe
Najnižja točk (H1)
Najvišja točka (H2)
Karakteristična višina (H3)
Podatki o etažah v stavbi
Število etaž
Številka pritlične etaže
Konec obrazca K-1
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NAČRT STAVBE
Številka stavbe:

Stran
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OBRAZEC K-2

Datum:

Prerez stavbe

Tloris stavbe

Merilo

Konec obrazca K-2
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NAČRT ETAŽE
Številka stavbe:
Številka etaže:

OBRAZEC K-3

Datum:

Prerez stavbe

Tloris etaže

Merilo

Konec obrazca K-3

13

Številka
stanovanja,
poslovnega
prostora

Konec obrazca K-4

Številka dela
stavbe

Številka stavbe:

Številka etaže

PODATKI O DELIH STAVBE

Dejanska raba dela stavbe

Površina dela
stavbe (m2)

Uporabna
površina dela
stavbe (m2)
Naslov dela stavbe
Ulica, hišna številka

Datum:

14

OBRAZEC K-4
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PROSTORI IN UPORABNA POVRŠINA

OBRAZEC K-5

Številka stavbe
Številka dela stavbe

Datum:
Vrsta prostora*

Površina prostorov
(m2)

Površina prostorov, ki
se šteje v uporabno
površino

Vsote površin
prostorov in
uporabnih površin
* vrste prostorov objavi Geodetska uprava Republike Slovenije na svojih spletnih staneh
Obrazec K-5: prostori in uporabna površina se lahko izdela tudi kot skica prostorov: v skico
prostorov se vpišejo podatki o vrsti in površini prostorov ter posebej označijo prostori, ki se
štejejo v uporabno površino. Obrazec K-5: prostori in uporabna površina mora v tem primeru
vsebovati tudi podatek o skupni površini vseh prostorov dela stavbe in uporabni površini dela
stavbe.
Konec obrazca K-5

SPREMEMBA PODATKOV O STAVBI IN DELU STAVBE

Podatki o stavbi
Številka stavbe
Število etaž
Številka pritlične etaže

OBRAZEC K-6

Datum:

Podatki o delu stavbe
Številka stavbe
Številka dela stavbe
Številka etaže
Dejanska raba dela
stavbe
Konec obrazca K-6

15

Uradni list Republike Slovenije

Št.

73 / 28. 9. 2012 /

PREŠTEVILČBA

Stran
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OBRAZEC K-7

Preštevilčba stavb
Datum:
Staro stanje
Šifra
Številka
katastrske
stavbe
občine

Novo stanje
Šifra
Številka
katastrske
stavbe
občine

Opombe

Preštevilčba delov stavbe
Številka stavbe:

Datum:

Številka dela stavbe
Staro stanje
Novo stanje

Opombe

Preštevilčba številk stanovanj in številk poslovnih prostorov
Številka stavbe:
Številka dela
stavbe

Datum:
Številka stanovanja
poslovnega prostora
Staro stanje
Novo stanje

Opombe

Konec obrazca K-7
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Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje bolezni
modrikastega jezika

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, drugega odstavka 18. člena, prvega odstavka 19. člena in drugega odstavka
20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list
RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

PRAVILNIK
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje bolezni modrikastega jezika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa minimalne ukrepe za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika – bluetongue (v nadaljnjem besedilu: BT) v skladu z Direktivo Sveta
2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika
(UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 74), zadnjič spremenjeno
z Direktivo 2012/5/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
14. marca 2012 o spremembah Direktive Sveta 2000/75/ES,
glede cepljenja proti bolezni modrikastega jezika (UL L št. 81
z dne 21. 3. 2012, str 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2000/75/ES).
2. člen
(pomen izrazov)
Poleg izrazov iz pravilnika, ki ureja bolezni živali, se za
potrebe tega pravilnika uporabljajo še naslednji izrazi:
1. gospodarstvo je vsak objekt s pripadajočim zemljiščem,
kjer se stalno ali začasno redijo ali gojijo živali, dovzetne za BT;
2. dovzetne vrste živali so vsi prežvekovalci;
3. živali so dovzetne vrste živali, razen divjih živali;
4. odstranitev pomeni uporabo enega od postopkov 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 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič
spremenjeno z Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (UL L št. 276 z dne 20. 10. 2010,
str. 33), na način, da se prepreči širjenje BT;
5. vektor je vsak komar vrste Culicoides imicola ali kateri
koli drugi komar iz rodu Culicoides, ki lahko prenaša BT;
6. sum se postavi na podlagi kliničnih znakov, značilnih
za BT pri dovzetnih vrstah živali, in epidemioloških podatkov,
ki kažejo na možno prisotnost BT;
7. potrditev je uradna potrditev BT v skladu s pravilnikom,
ki ureja bolezni živali;
8. oslabljena živa cepiva so cepiva, ki so pridobljena
s prilagoditvijo v naravi prisotnih izolatov virusa BT z zaporednimi pasažami na tkivnih kulturah ali oplojenih kokošjih
jajcih.
3. člen
(prijavljanje BT)
(1) Vsak sum ali pojav BT je treba nemudoma prijaviti v
skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali.
(2) Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: VURS) po potrditvi BT prijavi Komisiji in državam
članicam Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v skladu
s pravilnikom, ki ureja bolezni živali.
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II. SUM NA BT
4. člen
(postavitev suma)
(1) Sum na BT se postavi v skladu s pravilnikom, ki ureja
bolezni živali.
(2) Veterinar, ki posumi na BT, izda imetniku živali pisno navodilo, s katerim določi ukrepe, potrebne za preprečevanje širjenja
BT, v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti.
(3) Obveščanje o sumu poteka v skladu s pravilnikom, ki
ureja bolezni živali.
5. člen
(ukrepi ob sumu)
(1) Po prejemu obvestila VURS nemudoma sproži preiskavo
za potrditev ali izključitev BT na gospodarstvu v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali.
(2) Če VURS na podlagi opravljene preiskave iz prejšnjega
odstavka prisotnosti BT na gospodarstvu ne more izključiti, skliče Državno središče za nadzor bolezni (v nadaljnjem besedilu:
DSNB) v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali. VURS v
skladu s sklepi DSNB uradno postavi sum BT na gospodarstvu.
(3) Uradni veterinar v skladu s sklepi DSNB na sumljivem
gospodarstvu odredi oziroma izvede naslednje ukrepe:
(a) popis vseh živali na gospodarstvu; živali, dovzetnih za
BT; bolnih živali ali živali, za katere se sumi, da so zbolele za BT,
ter poginulih živali. Ta seznam imetnik redno posodablja, tako da
evidentira rojene in poginule živali od postavitve suma dalje; za
potrebe uradnega nadzora morajo biti ti podatki na gospodarstvu
stalno na voljo;
(b) popis območij, ki bi lahko omogočala razvoj in preživetje
vektorjev, še posebej območij, ki bi omogočala njihovo razmnoževanje;
(c) epizootiološko poizvedbo v skladu s 7. členom tega
pravilnika;
(č) redne obiske sumljivega gospodarstva;
(d) podroben klinični ali patoanatomski pregled živali, ki so
poginile ali za katere obstaja sum, da so okužene, in, če je potrebno, laboratorijske preiskave;
(e) prepoved prometa in premikov živali z in na sumljivo
gospodarstvo;
(f) če je mogoče, zaporo živali v času aktivnosti vektorjev;
(g) način in pogostnost dezinsekcije živali, objektov, kjer so
živali nameščene, in njihove okolice (zlasti območij, ki omogočajo razvoj vektorjev Culicoides sp.) z dovoljenimi insekticidi, pri
čemer upošteva klimatske pogoje in obstojnost uporabljenega
insekticida;
(h) odstranitev trupel poginulih živali.
(4) Ukrepe iz prejšnjega odstavka uradni veterinar v skladu s
sklepi DSNB odredi oziroma izvede tudi na drugih gospodarstvih,
za katera obstaja sum, da so okužena ali da lahko predstavljajo
izvor okužbe.
(5) Ukrepi iz tega člena se izvajajo, dokler VURS uradno ne
izključi suma BT.
III. POTRDITEV BT
6. člen
(potrditev in ukrepi po potrditvi)
(1) Prisotnost BT uradno potrdi VURS na podlagi laboratorijskih rezultatov, ki dokazujejo kroženje virusa na določenem
gospodarstvu oziroma območju; v primeru epizootije lahko VURS
BT uradno potrdi tudi na podlagi kliničnih oziroma epizootioloških
rezultatov.
(2) Uradni veterinar po uradni potrditvi BT na gospodarstvu
v skladu s sklepi DSNB poleg ukrepov iz prejšnjega člena odredi
oziroma izvede še naslednje ukrepe:
(a) zakol živali, potreben za preprečitev širjenja bolezni. O
vsakem takem ukrepu VURS obvesti Komisijo;
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(b) odstranitev trupel poginjenih in usmrčenih živali;
(c) izvajanje ukrepov iz 5. člena tega pravilnika tudi na gospodarstvih, ki se nahajajo v polmeru 20 kilometrov (vključno z
okuženim območjem) okoli okuženega gospodarstva.
(3) VURS lahko območje iz točke (c) prejšnjega odstavka
razširi ali skrči na podlagi epizootioloških, zemljepisnih, ekoloških
ali meteoroloških razmer in o tem obvesti Komisijo.
(4) Če območje iz točke (c) prvega odstavka tega člena
vključuje del ozemlja drugih držav članic EU, se meja določi v
sodelovanju s pristojnimi organi zadevnih držav.
7. člen
(epizootiološka poizvedba)
Epizootiološka poizvedba se izvede na obrazcu iz načrta
ukrepov ob pojavu BT, ki je objavljen na spletni strani VURS in
zajema najmanj naslednje podatke:
(a) obdobje, v katerem je bila lahko BT domnevno prisotna
na gospodarstvu, preden je bila bolezen prijavljena ali se je pojavil
sum;
(b) možen izvor BT na gospodarstvu ter popis vseh ostalih
gospodarstev z dovzetnimi živalmi, ki bi se lahko okužile ali kontaminirale iz istega izvora;
(c) prisotnost in razširjenost vektorjev BT;
(č) premike živali z in na okužena gospodarstva ali kakršenkoli odvoz trupel živali z okuženega gospodarstva.
IV. CEPLJENJE
8. člen
(cepljenje)
(1) Na podlagi opravljene ocene tveganja lahko VURS odobri cepljenje proti BT.
(2) Pred začetkom izvajanja cepljenja mora VURS obvestiti
Komisijo.
(3) Če se za cepljenje uporabijo živa oslabljena cepiva, mora
VURS določiti:
(a) okuženo območje, ki zajema vsaj območje cepljenja;
(b) ogroženo območje, ki se razteza vsaj 50 km čez meje
okuženega območja.
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Stran
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(a) identifikacijo vseh gospodarstev z živalmi znotraj okuženega območja;
(b) prepoved premikov živali z okuženega območja.
(2) Ne glede na točko (b) prejšnjega odstavka so izjeme
od prepovedi določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1266/2007
z dne 26. oktobra 2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta
2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami
premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (UL L št. 283 z dne 27. 10. 2007, str. 37), zadnjič
spremenjeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 648/2011 z
dne 4. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1266/2007 v
zvezi z obdobjem uporabe prehodnih ukrepov glede pogojev za
izvzetje nekaterih živali iz prepovedi izstopa iz Direktive Sveta
2000/75/ES (UL L št. 176 z dne 5. 7. 2011, str. 18).
(3) VURS pripravi program epidemiološkega nadzora na
okuženem območju, ki temelji na spremljanju kontrolnih skupin
goveda ali drugih prežvekovalcev in spremljanju prisotnosti
populacij vektorjev.
(4) Poleg ukrepov iz prvega odstavka tega člena lahko
uradni veterinar v skladu s sklepi DSNB odredi cepljenje živali
proti BT na okuženem območju. Živali, pri katerih se opravi
cepljenje, morajo biti označene, cepljenje pa evidentirano v
skladu s pravilnikom, ki določa informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali. O cepljenju
VURS obvesti Komisijo.
11. člen
(ukrepi na ogroženem območju)
(1) Na ogroženem območju uradni veterinar v skladu s
sklepi DSNB odredi oziroma izvede ukrepe iz prvega, drugega
in tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Na ogroženem območju je prepovedano cepljenje proti
BT z oslabljenimi živimi cepivi.
12. člen
(obveščanje)
VURS obvešča o ukrepih in omejitvah, ki veljajo in se
izvajajo na okuženih in ogroženih območjih, preko sredstev
javnega obveščanja, z opozorilnimi napisi in na druge načine.

V. OKUŽENO IN OGROŽENO OBMOČJE
9. člen
(določitev okuženega in ogroženega območja)
(1) Uradni veterinar v skladu s sklepi DSNB takoj po uradni
potrditvi BT z odločbo določi:
(a) okuženo območje s polmerom najmanj 100 kilometrov
okrog okuženega gospodarstva;
(b) ogroženo območje, ki sega najmanj 50 km čez meje
okuženega območja in na katerem v zadnjih dvanajstih mesecih
živali niso bile cepljene proti BT z oslabljenimi živimi cepivi.
(2) Pri določitvi okuženega oziroma ogroženega območje
mora VURS upoštevati geografske, administrativne, ekološke in
epizootiološke faktorje glede na bolezen in možen nadzor.
(3) Če okuženo oziroma ogroženo območje vključuje ozemlje drugih držav članic EU, se okuženo oziroma ogroženo območje določi v sodelovanju s pristojnimi organi zadevnih držav.
(4) Če obstajajo utemeljeni razlogi, lahko VURS pripravi
zahtevo za spremembo razmejitve območij iz točk (a) in (b) prvega
odstavka tega člena, ki jo posreduje na Komisijo, ob upoštevanju:
(a) njihove zemljepisne lokacije in ekoloških dejavnikov;
(b) meteoroloških pogojev;
(c) prisotnosti in razširjenosti vektorja;
(č) rezultatov epizootioloških poizvedb, opravljenih v skladu
s prejšnjim členom;
(d) rezultatov laboratorijskih preiskav;
(e) uporabe protiukrepov, zlasti dezinsekcije.
10. člen
(ukrepi na okuženem območju)
(1) Na okuženem območju uradni veterinar v skladu s sklepi
DSNB odredi oziroma izvede naslednje ukrepe:

VI. LABORATORIJI
13. člen
(diagnostični laboratoriji)
(1) Nacionalni referenčni laboratorij za BT in njegove naloge so določeni v pravilniku, ki ureja bolezni živali.
(2) Referenčni laboratorij EU za BT in njegove naloge so
določeni v Prilogi 2 Direktive 2000/75/ES.
VI. NAČRT UKREPOV
14. člen
(načrt ukrepov)
(1) Načrt ukrepov ob pojavu BT pripravi VURS in ga objavi
na svoji spletni strani.
(2) Načrt ukrepov določa sredstva, opremo, osebje in
materialna sredstva, ki so potrebna za hitro in učinkovito izkoreninjanje BT. Načrt ukrepov se pripravi v skladu s Prilogo III
Direktive 2000/75.
VII. KONČNI DOLOČBI
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni
modrikastega jezika – bluetongue (Uradni list RS, št. 23/04 in
42/10).
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Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-202/2012
Ljubljana, dne 25. septembra 2012
EVA 2012-2330-0126
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2798.

Akt o posredovanju podatkov o kakovosti
oskrbe z električno energijo

Na podlagi tretjega odstavka 89. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) ter druge alineje
11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slo-

Uradni list Republike Slovenije
venije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna
agencija Republike Slovenije za energijo izdaja

AKT
o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe
z električno energijo
I SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta akt določa vrsto in postopek posredovanja podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo, ki jih Javna agencija RS za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) potrebuje
za izvajanje regulacije s kakovostjo oskrbe z električno energijo
in nadzora nad delovanjem trga z električno energijo.
(2) Podatki o kakovosti oskrbe z električno energijo so
podatki, ki obsegajo parametre o neprekinjenosti napajanja,
komercialni kakovosti in kakovosti napetosti in so namenjeni
podpori izvajanju regulatornih nalog agencije.
2. člen
(opredelitev izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:

– časovni interval obiska:

je vnaprej določen časovni interval, v katerem je uporabniku zagotovljen osebni obisk predstavnika izvajalca storitve (npr. zaradi zamenjave varovalke ipd.);

– informacijski center
(center za odjemalce):

je infrastruktura, namenjena osebnemu sprejemu uporabnikov s strani uslužbencev izvajalca dejavnosti, v
kateri izvajalec opravlja storitve informiranja, svetovanja in urejanja zadev v zvezi s storitvami ter razmerji
med izvajalcem in uporabniki. Obratovalni čas informacijskega centra je običajno omejen;

– izvajalci nalog SODO: so pravne osebe, na katere SODO s pogodbo prenese izvajanje nalog sistemskega operaterja;
– knjiga pritožb:

je pisni ali elektronski zbir mnenj in pritožb zaradi predolgih čakalnih dob za sprejem, neprimerne obravnave odjemalcev ob osebnem obisku ali drugih vzrokov;

– kompenzacija:

je finančno nadomestilo uporabniku v primeru neizpolnjevanja zajamčenih standardov kakovosti oskrbe
za tiste storitve, ki jih je sistemski operater zavezan izvajati v okviru svojih reguliranih dejavnosti;

– klicni center:

je telekomunikacijski sistem oziroma storitev, ki omogoča sprejem več dohodnih klicev. Ti se razvrščajo
glede na razpoložljivost in število operaterjev, ki v okviru storitve podajajo želene informacije. Čas delovanja klicnega centra je lahko omejen ali neomejen;

– meteorološko-korela- so meteorološki in drugi podatki (lokacijske informacije o atmosferskih razelektritvah itd.), ki jih izvajalec
cijski podatki:
zbira in z njimi dokazuje povezavo med dogodkom in vzrokom prekinitev (višja sila);
– minimalni standardi
kakovosti oskrbe:

so eden izmed kriterijev za ugotavljanje upravičenosti nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja
reguliranih podjetij v regulaciji s kakovostjo oskrbe z električno energijo. Minimalni standardi kakovosti
se izražajo z zajamčenimi standardi ali s sistemskimi standardi kakovosti;

– nivo izračunavanja ka- je nivo izračunavanja, pri katerem se kazalniki neprekinjenosti napajanja določajo za sklenjeno strukzalnikov neprekinjenosti turo, območje ali kategorijo odjemalcev in lahko zajema odjemalce na NN-izvodu, SN-izvodu, RTP, vse
napajanja:
odjemalce v podjetju ali v zaključenem gospodarskem kompleksu, gospodinjske ali negospodinjske
odjemalce;
– normalno obratovalno so razmere, v katerih ni okvar ali začasno vzpostavljenih stanj med vzdrževalnimi deli ali izgradnjo
stanje:
omrežja;
– obratovalna statistika: so zgodovinski podatki, zajeti v procesih zbiranja, shranjevanja in obdelave podatkov o dogodkih ter
stanjih v elektroenergetskem sistemu. Sistemski operater je zavezan hraniti te podatke v skladu z določili
zakonodaje;
– odgovorna oseba za
poročanje:

je oseba, zadolžena za poročanje podatkov o kakovosti oskrbe;

– pritožba odjemalca:

je dejanje odjemalca, ko se ne strinja z delom izvajalca ali kakovostjo njegove storitve ter le-tega o tem
pisno obvesti;
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– prehodno obdobje:

je obdobje, v katerem izvajalec izvede potrebne prilagoditve internih procesov za potrebe vodenja obratovalne statistike v skladu z zahtevami agencije za spremljanje kakovosti oskrbe. Prehodno obdobje
agencija določi v prehodnih določbah tega akta;

– SCADA:

je sistem za nadzor, krmiljenje in zajemanje podatkov o stanju oddaljene opreme, katerega delovanje
temelji na kodiranih signalih, ki se prenašajo prek komunikacijskih kanalov;

– skrbnik sistema za
poročanje:

je odgovorna oseba agencije, ki ureja dostop do e-storitev za poročanje in skrbi za njihovo razpoložljivost;

– stanje tehnike:

je v danem trenutku dosežena stopnja razvoja tehnične zmogljivosti proizvodov, procesov in storitev, ki
temelji na relevantnih priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj;

– statistika dogodkov:

so podatki o dogodkih, ki so nastopili v elektroenergetskem omrežju pod nadzorom sistemskega operaterja, izvajalcev nalog SODO in proizvodnje;

– sistemski standard:

določa povprečno raven kakovosti storitev, ki so jo sistemski operater in izvajalci nalog SODO zavezani
zagotavljati v sistemu v okviru svojih pristojnosti;

– SODO:

je izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;

– SOPO:

je izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja;

– spletne storitve za
poročanje:

spletna programska oprema, nameščena v infrastrukturi agencije, ki omogoča varno storitev poročanja
o kakovosti oskrbe z električno energijo;

– število odjemalcev
(celotno, na izvodu):

je število odjemalcev, ki so priključeni na javno električno omrežje v točki opazovanja. Število odjemalcev
se spreminja v skladu z načrtovanimi in izvedenimi trajnimi spremembami konfiguracije omrežja (normalno obratovalno stanje);

– zahteva:

je izvajalcu namenjena pisna ali ustna (na zapisnik) izjava odjemalca, ki je namenjena rešitvi individualne
(neupravičene ali upravičene) reklamacije;

– zajamčeni standard:

določa raven kakovosti oskrbe, ki jo sistemski operater in izvajalci nalog SODO zagotavljajo v določeni
točki omrežja, v kateri poteka merjenje oziroma raven kakovosti posamezne izvedene storitve.

3. člen
(namen)
Namen tega akta je:
– zagotoviti pravilno in poenoteno (standardizirano) registracijo časov, potrebnih za izvajanje storitev, beleženje prekinitev oskrbe in spremljanje kakovosti napetosti v prenosnem in
v distribucijskih omrežjih;
– zagotoviti primerljivo, zanesljivo in preverljivo poročanje
o parametrih kakovosti oskrbe z električno energijo, ohranjati
ali izboljšati kakovost oskrbe na državni ravni oziroma zmanjšati razlike v kakovosti oskrbe med območji distribucijskega
omrežja;
– podpreti reguliranje s kakovostjo oskrbe, ki jo izvaja
agencija in
– spodbujati enako obravnavo kakovosti oskrbe odjemalcev tako v obstoječih zaokroženih gospodarskih kompleksih
kot v javnih omrežjih.

postopek registracije za uporabo spletne aplikacije, ki ga določa 10. člen tega akta.
5. člen
(spremembe nabora podatkov)
(1) Agencija lahko v koordinaciji z zavezanci spremeni nabor podatkov, ki so jih posamezni zavezanci zavezani
poročati.
(2) Če se nabor podatkov poveča, mora agencija za vsak
posamezen podatek ali za sklop podatkov določiti prehodno
obdobje, s katerim zagotovi, da se zavezanci ustrezno pripravijo na spremljanje in posredovanje teh podatkov. Agencija
pisno obvesti zavezance o spremembah nabora podatkov ter
terminskem načrtu uveljavitve sprememb in po potrebi omogoči
informiranje osebja zavezancev.
6. člen
(letno poročanje)

4. člen
(obseg posredovanja podatkov)
(1) Subjekti, ki so skladno z določili tega akta zavezani
agenciji posredovati podatke o kakovosti oskrbe z električno
energijo (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) so:
– SODO
– izvajalci nalog SODO
– SOPO.
(2) Zavezanci posredujejo agenciji podatke o kakovosti
oskrbe z električno energijo glede na dejavnost, ki jo opravljajo,
in sicer podatke o:
– konfiguraciji omrežja;
– neprekinjenosti napajanja;
– komercialni kakovosti (ne velja za SOPO);
– kakovosti napetosti in
– druge podatke iz 5. člena tega akta.
(3) SODO ali izvajalci nalog SODO med seboj ustrezno
uredijo svoje obveznosti glede posredovanja podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo in temu ustrezno izvedejo

ciji:

Zavezanci enkrat letno za preteklo leto posredujejo agen-

– podatke o neprekinjenosti napajanja, kot so opredeljeni
v II. poglavju tega akta;
– podatke o komercialni kakovosti, kot so opredeljeni v
III. poglavju tega akta (ne velja za SOPO) in
– podatke o kakovosti napetosti, kot so opredeljeni v
IV. poglavju tega akta.
7. člen
(krovno poročilo)
(1) Zavezanci enkrat letno agenciji oddajo krovno poročilo, ki vsebuje letne podatke iz 6. člena tega akta ter izsledke
analiz neprekinjenosti napajanja, komercialne kakovosti (ne
velja za SOPO) in kakovosti napetosti.
(2) Podlaga za posamezne analize so podatki mesečnega
(ne velja za SOPO) oziroma letnega poročanja ter drugi podatki, ki jih zavezanci uporabljajo za izvajanje nadzora kakovosti
oskrbe po posameznih področjih.
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(3) Zavezanci na svojih spletnih straneh javno objavijo
krovno poročilo v 15 dneh po oddaji krovnega poročila agenciji.
8. člen
(roki za oddajo poročil)
(1) Zavezanci posredujejo agenciji podatke vsak mesec
za pretekli mesec in enkrat letno za preteklo koledarsko leto,
odvisno od vrste podatkov:
– mesečna poročila se oddajo najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec;
– letno poročilo se odda najkasneje do 15. februarja za
preteklo koledarsko leto;
– krovno poročilo se odda najkasneje do 30. aprila za
preteklo koledarsko leto.
(2) Če omenjeni dnevi niso delovni, se aktivnosti izvedejo
prvi delovni dan, ki sledi. Spreminjanje ali dopolnjevanje ter
verzioniranje poročil je omogočeno do roka oddaje. Poročilo
se lahko odda tudi pred zapisanimi roki oddaje, spreminja ali
dopolnjuje pa se lahko le do teh rokov.
(3) Oddajo posameznega poročila omogoči sistem za
poročanje in o tem obvesti odgovorne osebe za poročanje.
9. člen
(spletna aplikacija za poročanje)
(1) Spletna aplikacija omogoča zavezancem poročanje
podatkov o kakovosti na usklajen način. Spletna aplikacija
podpira proces nadzora kakovosti, ki ga izvajajo zavezanci
in agencija ter omogoča poročanje podatkov o konfiguraciji
omrežja, neprekinjenosti napajanja, komercialni kakovosti, kakovosti napetosti in krovnem poročilu.
(2) Zavezanci posredujejo podatke o kakovosti oskrbe
agenciji z ročnim ali avtomatiziranim uvozom podatkov v podatkovno bazo spletne aplikacije z uporabo aplikacijskih vmesnikov ali uporabniškega spletnega vmesnika.
10. člen
(registracija za uporabo spletne aplikacije)
(1) Zavezanci morajo za uporabo spletne aplikacije izvesti
postopek registracije. Agencija v postopku registracije dodeli
odgovornim osebam iz 13. člena tega akta ustrezno vlogo v
sistemu za poročanje, iz katere izhaja avtorizacija za delo s
posameznimi sklopi spletne aplikacije na uporabniškem nivoju.
(2) Agencija zagotovi odgovornim osebam naslednje podatke:
– hiperpovezavo do spletne aplikacije za poročanje in
– avtentikacijske podatke: uporabniško ime in geslo.
(3) Odgovorna oseba zavezanca je v postopku registracije
obveščena o vseh potrebnih ukrepih za zagotavljanje ustrezne
ravni varnosti podatkov (spremembe uporabniškega gesla itd.).
11. člen
(dostopnost podatkov)
(1) Posredovani podatki o kakovosti oskrbe se hranijo v
skupni podatkovni bazi, ki jo upravlja agencija.
(2) Dostop do podatkov je določen z avtorizacijskimi pravili glede na posamezni uporabniški profil oziroma vlogo uporabnika v sistemu za poročanje. Posameznemu uporabniškemu
profilu je dodeljen nabor podatkov, ki jih je zavezanec zavezan
poročati. Nabor podatkov je oblikovan tako, da se podatki, ki
jih zavezanci posredujejo agenciji, ne podvajajo.
(3) Agencija ima neomejen dostop do vseh podatkov.
(4) SODO je omogočen dostop do svojih podatkov in podatkov izvajalcev nalog SODO v skladu s pogodbo iz 12. člena
tega akta. Ostali zavezanci za posredovanje podatkov imajo
dostop le do svojih podatkov.
(5) Agencija lahko odobri dostop do podatkov tudi drugim
institucijam, če je njihova zahteva v skladu z zakonodajo.
12. člen
(pogodba o uporabi storitev in dostopu do podatkov)
(1) SODO lahko sklene z agencijo pogodbo o uporabi
storitev in podatkov iz podatkovne baze o kakovosti storitev z
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električno energijo, ki ureja dostop do podatkov izvajalcev nalog
SODO in uporabo analitičnih funkcij aplikacije za spremljanje
kakovosti oskrbe.
(2) Pogoje objave analitičnih podatkov o kakovosti oskrbe
uredita SODO in agencija s pogodbo iz prvega odstavka tega
člena.
13. člen
(odgovorne osebe)
(1) Zavezanci imenujejo odgovorne osebe za izvajanje
poročanja posameznega obsega podatkov o kakovosti oskrbe
iz 4. člena tega akta in jih sporočijo agenciji. Odgovorne osebe
se v spletno aplikacijo prijavljajo s pridobljenimi avtentikacijskimi
podatki ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
(2) Agencija zagotavlja odgovornim osebam dostop do
spletne aplikacije za poročanje v skladu z zahtevami o razpoložljivosti elektronskih storitev in jih obvešča o vseh spremembah
in novostih v procesu poročanja na način, kot ga določa 14. člen
tega akta.
(3) Imenovanje odgovorne osebe velja do preklica.
14. člen
(obveščanje odgovornih oseb)
Agencija obvešča odgovorne osebe o poteku oziroma stanju procesa poročanja z uporabo elektronske pošte, pri tem pa
uporablja:
– obveščanje o stanju mesečnih, letnih in krovnih poročil
in rokih oddaje posameznih poročil iz aplikacije za spremljanje
kakovosti oskrbe na podlagi avtomatsko ustvarjenih sporočil;
– obveščanje po elektronski pošti s strani odgovornih oseb
agencije.
15. člen
(vodenje in hramba podatkov o kakovosti oskrbe)
Vse potrebne podatke za izračun parametrov kakovosti
oskrbe zavezanci vodijo in hranijo najmanj za obdobje treh
regulativnih okvirov oziroma najmanj deset let. Zavezanci so
za čas trajanja tega obdobja zavezani voditi in hraniti tudi vso
razpoložljivo dokumentacijo o pritožbah uporabnikov.
II NEPREKINJENOST NAPAJANJA
16. člen
(načrtovanje in vodenje obratovalne statistike)
(1) Zavezanci morajo po veljavnih podzakonskih aktih voditi obratovanje elektroenergetskega omrežja, nadzirati kakovost
oskrbe z električno energijo in izvajati analizo izpadov in okvar,
izdelovati ter hraniti obratovalno statistiko najmanj 10 let. Obratovalna statistika mora zagotavljati vir podatkov za spremljanje
vseh parametrov neprekinjenosti napajanja.
(2) Zavezanci v obratovalni statistiki zajamejo nenačrtovane in načrtovane prekinitve oskrbe. Spremljajo se vsaj vse vrste
dogodkov in prekinitev, ki so definirane v tem aktu.
17. člen
(obveščanje in objava podatkov)
(1) SODO ali izvajalci nalog SODO enkrat letno obvestijo
vse uporabnike električnega omrežja, na kakšen tip SN-izvoda
so priključeni (mestni, mešani ali podeželski). Obvestilo mora
vsebovati tudi informacijo o imenu SN-izvoda in o ustreznih minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja za načrtovane in
nenačrtovane prekinitve. Obveščanje se izvede z informiranjem
uporabnikov na računu za opravljene storitve distribucije oziroma
prenosa električne energije oziroma računu za storitev dobave
električne energije.
(2) SODO ali izvajalci nalog SODO na svojih spletnih
straneh v okviru krovnega poročila objavijo vrednosti kazalnikov
neprekinjenosti napajanja SAIDI, SAIFI, CAIDI, CAIFI (lastni
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vzroki, višja sila in tuji vzroki) in MAIFI ter MAIFIE na pripadajočem SN-izvodu v preteklem letu.
(3) SOPO na svojih spletnih straneh v okviru krovnega poročila objavi dejanske podatke o številu in trajanju vseh nenačrtovanih in načrtovanih prekinitvah ter kazalnikih neprekinjenosti
napajanja za vsa prevzemno-predajna mesta.
18. člen
(spletna aplikacija za neprekinjenost napajanja)
(1) Spletna aplikacija za neprekinjenost napajanja omogoča zavezancem poročanje o:
– splošnih podatkih omrežja;
– podatkih o konfiguraciji omrežja;
– kazalnikih neprekinjenosti napajanja po različnih ravneh
opazovanja;
– kazalnikih nedobavljene energije (samo SOPO);
– statistiki dogodkov in prekinitev;
– dogodkih izven vpliva podjetja (višja sila in tuji vzroki);
– številu okvar po napetostnih nivojih (samo SOPO);
– številu pritožb uporabnikov omrežja in
– drugih podatkih iz 5. člena tega akta.
(2) Definicije za izračun parametrov in kazalnikov neprekinjenosti napajanja so opredeljene v prilogi (Priloga 2).
19. člen
(splošni podatki)
(1) SODO ali izvajalci nalog SODO vnašajo v spletno aplikacijo naslednje splošne podatke:
a) število odjemalcev po napetostnih nivojih;
b) dolžino omrežja po napetostnih nivojih;
c) deleže tipa ozemljitve nevtralnih točk SN-omrežja;
d) deleže vrste vodov;
e) podatke o izplačanih kompenzacijah uporabnikom
omrežja po napetostnih nivojih;
f) število načrtovanih in nenačrtovanih dogodkov;
g) ostale podatke:
– delež omrežja, ki ustreza sedanjemu stanju tehnike;
– možnost rezervnega napajanja;
– delež SN-omrežja pod nadzorom SCADA;
– povprečno gostoto strel in
h) druge podatke iz 5. člena tega akta.
(2) SOPO vnaša v spletno aplikacijo naslednje splošne
podatke:
– dolžino omrežja in število vseh prevzemno-predajnih
mest (število odjemalcev in proizvajalcev) po napetostnih nivojih;
– delež omrežja, ki ustreza sedanjemu stanju tehnike in
– druge podatke iz 5. člena tega akta.
20. člen
(podatki o konfiguraciji omrežja)
(1) Podatki o konfiguraciji omrežja so pogoj za izvajanje
poročanja o neprekinjenosti napajanja.
(2) Podatki o konfiguraciji omrežja so opredeljeni glede
na ravni spremljanja kazalnikov in parametrov neprekinjenosti
napajanja ter glede na arhitekturne lastnosti omrežja in se razlikujejo za distribucijsko in prenosno omrežje.
(3) SODO ali izvajalci nalog SODO vnašajo v spletno aplikacijo naslednje podatke o konfiguraciji omrežja:
– naziv posameznih RTP/RP in SN-izvodov;
– zemljepisno dolžino in širino posameznih RTP/RP;
– tipe, dolžine in povprečne moči SN-izvodov in
– nadzor posameznih SN-izvodov v SCADA.
(4) SOPO vnaša v spletno aplikacijo naslednje podatke o
konfiguraciji omrežja:
– naziv, zemljepisno dolžino in širino posameznih RTP/RP.
21. člen
(razvrstitev elementov omrežja po tipu)
(1) Zavezanci razvrstijo SN-izvode RTP oziroma RP po
tipu izvoda:
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– mestni;
– mešani in
– podeželski.
(2) Če razvrščanje izvoda RTP oziroma RP po definicijah
tipov izvodov zaradi specifičnosti konfiguracije omrežja privede do
nelogične razvrstitve, SODO ali izvajalci nalog SODO to opravijo
v korist odjemalca (uvrstijo ga v tip, za katerega veljajo strožji
minimalni standardi neprekinjenosti napajanja).
(3) O izjemi se poroča agenciji na elektronski naslov, ki ga
agencija objavi na spletnih straneh.
(4) Zavezanci razvrstijo TP (SN/NN) po sledečih tipih postaj:
– mestni in
– podeželski.
(5) Za NN-izvode posameznega TP velja, da so istega tipa,
kot je tip pripadajoče TP – razvrščanje ni potrebno.
(6) Definicije in pravila za razvrščanje so opredeljena v
prilogi (Priloga 1).
22. člen
(spremembe podatkov konfiguracije omrežja)
(1) Konfiguracija elektroenergetskega omrežja se lahko zaradi trajno spremenjenih obratovalnih stanj in novih elementov
spreminja, zato se ustrezno spreminjajo tudi podatki o konfiguraciji
omrežja v aplikaciji.
(2) Zavezancem je omogočeno spreminjati naslednje podatke:
– dodajanje elementov omrežja (RTP/RP, TR, SN-izvodi,
TP, NN-izvodi);
– spreminjanje lastnosti elementov (npr. število odjemalcev
itd.)
(3) Podatkov o elementih omrežja ni mogoče brisati. Če je
določen element izključen iz obratovanja ali ukinjen, se zanj podatki o neprekinjenosti napajanja ne poročajo več, do tedaj poročani
podatki pa se ohranijo v podatkovni bazi spletne aplikacije.
23. člen
(podatki o neprekinjenosti napajanja)
(1) Podatki iz obratovalne statistike, ki jih zavezanci spremljajo in neposredno ali posredno posredujejo (podatki, ki so
potrebni za izračun parametrov oziroma kazalnikov), so:
a) element omrežja v okvari;
b) izvod, odvodno polje ali podsklop sekundarnega dela, ki
je v okvari;
c) vzrok prekinitve: lastni vzrok, višja sila ali tuji vzrok;
d) datum, čas začetka in konca prekinitve;
e) tip prekinitve:
– načrtovana ali nenačrtovana in
– dolgotrajna ali kratkotrajna;
f) število in trajanje prekinitev po posameznemu tipu;
g) število prizadetih odjemalcev in/ali število prizadetih prevzemno-predajnih mest;
h) število na novo prizadetih odjemalcev v opazovanem
obdobju (ne velja za SOPO);
i) vrednost nedobavljene energije (samo SOPO);
j) mesto dogodka:
– proizvodnja;
– prenos in
– distribucija (VN, SN, NN-omrežje) in
k) drugi podatki iz 5. člena tega akta.
(2) Podatki so podrobneje opredeljeni v prilogah (Priloga 1
in Priloga 2).
24. člen
(podatki o pritožbah)
(1) Zavezanci agenciji enkrat letno posredujejo podatke o
številu upravičenih in neupravičenih pritožb odjemalcev glede
neskladnosti dosežene ravni neprekinjenosti napajanja z ravnijo,
ki jo določajo zajamčeni standardi neprekinjenosti napajanja.
(2) Vrste pritožb iz prejšnje točke tega člena so določene v
prilogi (Priloga 3, točka 1.7).
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25. člen
(ravni spremljanja parametrov)
(1) Zavezanci, ki agenciji poročajo o neprekinjenosti napajanja, so zavezani zagotoviti podatke za spremljanje parametrov
neprekinjenosti napajanja na ravneh opazovanja, ki zagotavljajo
razvrstitev vrednosti kazalnikov glede na vzroke prekinitev, vrsto
omrežja in napetostni nivo omrežja.
(2) Ravni opazovanja za SODO ali izvajalce nalog SODO
so: podjetje, RTP/RP, SN-izvodi RTP/RP ter TP in NN-izvodi TP.
(3) Raven opazovanja za SOPO je podjetje.
26. člen
(izračunavanje kazalnikov neprekinjenosti napajanja)
(1) Vrednosti kazalnikov SAIDI, SAIFI, CAIDI, CAIFI, MAIFI
in MAIFIE se za distribucijsko omrežje izračunavajo po ustreznih
območjih in nivojih za obdobje enega meseca in se posredujejo
za vsak mesec koledarskega leta.
(2) Letne vrednosti kazalnikov, preračunane na nivo RTP/RP
in nivo podjetja, se v aplikaciji izračunajo samodejno na podlagi
posredovanih mesečnih podatkov.
(3) Za prenosno omrežje se izračunavajo vrednosti kazalnikov SAIDI, SAIFI, MAIFI, AIT, AIF, AID in ENS za obdobje enega
leta in se posredujejo za vsako posamezno leto.
27. člen
(mesečno poročanje)
(1) SODO ali izvajalci nalog SODO poročajo enkrat mesečno kazalnike neprekinjenosti napajanja za dolgotrajne načrtovane
in nenačrtovane prekinitve ter kratkotrajne prekinitve po tipih izvodov (mestni, mešani, podeželski) na nivoju SN in NN-izvodov.
Mesečno se poroča tudi o prekinitvah izven vpliva podjetja.
(2) Pri opredelitvi števila dogodkov kratkotrajnih prekinitev
napajanja v sistemu se upošteva časovna agregacija kratkotrajnih
prekinitev, kot jo določa priloga (Priloga 1).
28. člen
(časovno razvrščanje prekinitev – mejni primeri)
Dolgotrajne in kratkotrajne prekinitve, ki se začnejo v nekem
mesecu in končajo v enem izmed naslednjih mesecev, se prištevajo kazalnikom neprekinjenosti v mesecu prenehanja prekinitve.
29. člen
(lokacije spremljanja kazalnikov neprekinjenosti napajanja)
(1) Zavezanci spremljajo kazalnike neprekinjenosti napajanja na nivoju tistih postaj, ki imajo na svojih izvodih nameščeno
zaščito in naprave za daljinsko vodenje (SCADA).
(2) Na postajah, ki nimajo nameščenih naprav za daljinsko
vodenje, se spremljajo kazalniki neprekinjenosti napajanja ločeno
z upoštevanjem pravil 30. člena tega akta. Pri poročanju o kazalnikih na elementih oziroma izvodih, ki nimajo nameščenih naprav
za daljinsko vodenje, se taki izvodi v spletni aplikaciji ustrezno
označijo.
30. člen
(pravila za ročno beleženje dogodkov)
(1) Na RTP/TP in TR, kjer ni nameščenih naprav za daljinsko vodenje, se prekinitve beležijo tako, da se odbirajo števci v
registrih lokalno nameščenih zaščitnih naprav ali v lokalnih podatkovnih bazah. Podatki se redno prenašajo v nadzorni center
in upoštevajo pri izračunih kazalnikov. Omenjeni RTP/RP in TR so
v spletni aplikaciji za poročanje agencije ustrezno označeni. Če
omenjene tehnološke rešitve na postajah ne obstajajo, pa vzdrževalno osebje beleži obratovalno statistiko ročno. Na območju
NN-omrežja se lahko v takih primerih beleženje prekinitev napajanja izvaja na podlagi registracije in obdelave klicev uporabnikov
v klicni center centra vodenja.
(2) Zavezanci zagotovijo, da se vse prekinitve, ki niso registrirane v SCADA in jih prek klicnega centra javljajo uporabniki,
ustrezno beležijo. Zapise je treba hraniti, kot to določa 23. člen
tega akta, in so prav tako predmet presoje agencije.
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31. člen
(spremljanje kazalnikov neprekinjenosti napajanja na izvodih
RTP, ki napajajo odjemalce različnih distribucij)
(1) V primeru, da izvod RTP ali RP nekega distribucijskega
podjetja napaja tudi odjemalce drugih distribucijskih podjetij in
se hkrati ne napaja tudi iz drugega RTP oziroma RP, ki je v lasti
teh podjetij (dvostransko napajanje), slednja spremljajo kazalnike
neprekinjenosti napajanja na tem izvodu tako, da v podatke o
svoji konfiguraciji omrežja dodajo »virtualni« RTP oziroma RP ter
ustrezni »virtualni« izvod, kazalnike pa spremljajo le za svoj delež
odjemalcev. Distribucijsko podjetje, ki ima v lasti omenjen RTP
oziroma RP, spremlja kazalnike prav tako samo za svoj delež
odjemalcev.
(2) Če se takšen izvod stalno napaja tudi s strani RTP oziroma RP v lasti drugih distribucijskih podjetij, se kazalniki spremljajo
za delež odjemalcev naravno, torej na ustreznem izvodu RTP
oziroma RP določenega distribucijskega podjetja po definicijah,
ki jih določa ta akt.
32. člen
(spremljanje kazalnikov na nivoju razdelilnih postaj)
(1) SODO ali izvajalci nalog SODO spremljajo kazalnike
neprekinjenosti napajanja na razdelilnih postajah (RP) na enak
način kot na razdelilnih transformatorskih postajah (RTP), pri čemer se vrednosti kazalnikov na posameznih tipih izvodov RP ne
prištevajo k vrednostim tipov SN izvoda RTP, ki ta RP napaja. Na
povezovalno-napajalnem SN-izvodu RTP (posebni SN-izvodi) se
spremljajo le kazalniki neprekinjenosti napajanja le za tiste odjemalce, ki so na ta napajalni vod priključeni pred RP-jem.
(2) Pri tem se napajalni SN-izvod (izvod iz RTP) razvršča v
skladu z veljavnimi definicijami za tipe SN-izvodov, enako pa velja
tudi za izvode iz RP.
33. člen
(dogodki izven vpliva – višja sila)
(1) Za vse prekinitve, ki jih zavezanci opredelijo kot posledica
»višje sile«, morajo voditi dokumentacijo, s katero lahko dokažejo,
da:
a) so nastopili okoljski parametri izven mej, določenih:
– s stanjem tehnike ali
– s projektnimi pogoji;
b) so bile razglašene krizne razmere in
c) je prekinitev posledica drugega izjemnega dogodka, ki
ima značilnost višje sile.
(2) Zavezanci v spletni aplikaciji za vsako prekinitev navedejo vzroke in dokumente, ki jim služijo kot dokaz.
(3) Definicija višje sile in pravila za razvrščanje prekinitev
po vzrokih nastanka so opredeljena v prilogi (Priloga 1). Primere
razvrščanja prekinitev po vzroku v skladu s tem aktom agencija
objavi na svoji spletni strani.
34. člen
(dogodki izven vpliva – tuji vzroki)
(1) Za vse prekinitve, ki jih zavezanci opredelijo kot posledica »tujega vzroka«, morajo voditi dokumentacijo, s katero lahko
dokažejo, da jih je povzročilo dejanje tretje osebe.
(2) Zavezanci v spletni aplikaciji za vsako prekinitev navedejo vzroke in dokumente, ki jim služijo kot dokaz.
(3) Pravila za razvrščanje prekinitev po vzroku nastanka »tuji
vzroki« so opredeljena v prilogi (Priloga 1).
III KOMERCIALNA KAKOVOST
35. člen
(obveščanje in objava podatkov)
(1) SODO ali izvajalci nalog SODO na svojih spletnih straneh objavijo vrednosti parametrov zajamčenih in sistemskih standardov komercialne kakovosti, ki jih določa agencija, ali pa so
zapisani v splošnih pogojih za dobavo in odjem.

Uradni list Republike Slovenije
(2) SODO ali izvajalci nalog SODO na svojih spletnih straneh v okviru krovnega poročila objavijo dosežene vrednosti kazalnikov parametrov komercialne kakovosti.
36. člen
(spletna aplikacija za komercialno kakovost)
(1) Spletna aplikacija za komercialno kakovost omogoča
poročanje SODO ali izvajalcem nalog SODO o:
– splošnih podatkih;
– parametrih komercialne kakovosti in
– drugih podatkih iz 5. člena tega akta.
(2) Parametri in definicije za izračun parametrov komercialne
kakovosti so definirani v prilogi (Priloga 3) tega akta.
37. člen
(splošni podatki)
(1) Spletna aplikacija za komercialno kakovost omogoča
poročanje o splošnih podatkih glede na posamezne izvajalce
storitev.
(2) Splošni podatki, ki se posredujejo, obsegajo naslednje
podatke oziroma sklope podatkov:
– število vseh priključenih uporabnikov in prevzemno-predajnih mest po napetostnih nivojih in odjemnih skupinah oziroma
kategorijah;
– število novo priključenih prevzemno-predajnih mest uporabnikov;
– število odklopljenih prevzemno-predajnih mest uporabnikov po napetostnih nivojih;
– število odjemalcev, ki jim izvajalec dobavlja energijo s
storitvijo zasilne oskrbe in
– število odjemalcev na nujni oskrbi in čas trajanja oskrbe.
(3) Nabor podatkov posameznega sklopa iz drugega odstavka tega člena je natančneje opredeljen v spletni aplikaciji za
poročanje o komercialni kakovosti.
38. člen
(kazalniki komercialne kakovosti)
(1) V spletno aplikacijo za komercialno kakovost SODO ali
izvajalci nalog SODO posredujejo naslednje kazalnike komercialne kakovosti:
– povprečni čas, potreben za izdajo soglasja za priključitev;
– povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela;
– povprečni čas, potreben za izdajo pogodbe o priključitvi
na NN-omrežje;
– povprečni čas, potreben za aktiviranje priključka na električno omrežje;
– povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja,
pritožbe ali zahteve uporabnikov;
– povprečni čas zadržanja klica v klicnem centru;
– kazalnik ravni nivoja strežbe klicnega centra;
– povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka;
– povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s
kakovostjo napetosti;
– povprečni čas, potreben za rešitev odstopanj kakovosti
napetosti;
– povprečni čas, potreben za pregled in odpravo okvare
števca;
– povprečni čas do vzpostavitve ponovne oskrbe po izklopu
zaradi neplačila.
(2) SODO ali izvajalci nalog SODO posredujejo tudi naslednje podatke:
– podatke, ki so potrebni za izračun deležev uporabnikov, ki
so deležni ustrezne ravni kakovosti posamezne storitve;
– vrednosti standardne deviacije za posamezne kazalnike
komercialne kakovosti;
– število izplačanih in neizplačanih kompenzacij zaradi nedoseganja zajamčenih standardov posameznih storitev;
– število upravičenih in vseh pritožb za posamezne kazalnike komercialne kakovosti in
– druge podatke iz 5. člena tega akta.
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(3) Kazalnik »Povprečni čas, potreben za izdajo ocene
stroškov (predračuna) za enostavna dela«, se spremlja le za
tiste storitve, za katere sistemski operater ne objavi cenika.
(4) Definicije za izračun parametrov in kazalnikov so opredeljene v prilogi (Priloga 3). Posamezni podatki iz nabora so
natančneje opredeljeni v spletni aplikaciji za poročanje o komercialni kakovosti.
39. člen
(spremljanje in beleženje časov)
(1) Čas prejetja pisnega vprašanja, pritožbe ali zahteve
uporabnika je datum prejema elektronske pošte, oziroma datum prispetja v elektronski predal izvajalca ali datum štampiljke
vhodne pošte.
(2) Čas odgovora na pisno vprašanje, pritožbo ali zahtevo
uporabnika je datum odpošiljanja elektronske pošte na elektronski naslov prejemnika oziroma datum štampiljke izhodne
pošte.
40. člen
(knjiga pritožb)
V centrih za odjemalce se uvedejo knjige pritožb, da lahko
stranke, ki so nezadovoljne s posamezno storitvijo (čakalna
doba, osebna obravnava itd.), opišejo svoja opažanja. SODO
ali izvajalci nalog SODO morajo zagotoviti redno analizo zapisov v knjigi pritožb. V krovnem poročilu o kakovosti oskrbe
z električno energijo SODO ali izvajalci nalog SODO objavijo
izsledke in izvedene ukrepe.
41. člen
(podatki o pritožbah)
(1) SODO ali izvajalci nalog SODO enkrat letno poročajo
agenciji o številu upravičenih in neupravičenih pritožb odjemalcev v zvezi z neskladnostjo ravni kakovosti storitev, ki jih
določajo zajamčeni standardi komercialne kakovosti.
(2) Vrste pritožb iz prejšnje točke tega člena so določene
v prilogi akta (Priloga 3, točka 1.7).
42. člen
(višja sila in tuji vzroki)
(1) Za vse kazalnike, katerih vrednost je presegala vrednost, določeno z minimalnimi standardi komercialne kakovosti
in so jih zavezanci za posredovanje podatkov opredelili kot
»višja sila« ali »tuji vzrok«, SODO ali izvajalci nalog SODO
vodijo dokumentacijo, s katero lahko dokažejo:
– izredno stanje oziroma razmere, ki so preprečile izvedbo storitve v skladu s predpisano ravnijo kakovosti in
– da se je uporabnik strinjal s prekoračitvijo zajamčenih
standardov.
(2) SODO ali izvajalci nalog SODO v ustreznem obrazcu
v spletni aplikaciji za vsako prekoračitev navedejo vzroke in
dokumente, ki jim služijo kot dokaz.
IV KAKOVOST NAPETOSTI
43. člen
(obveščanje in objava podatkov)
(1) Zavezanci na svojih spletnih straneh enkrat letno v
okviru krovnega poročila obvestijo uporabnike električnega
omrežja o kakovosti napetosti.
(2) Uporabnike omrežja na svojih spletnih straneh obveščajo tudi o veljavnih standardih, podzakonskih aktih, dobavnih
pogojih in drugih dokumentih, ki določajo minimalne tehnične
standarde za kakovost napetosti.
44. člen
(vodenje podatkov o kakovosti napetosti)
(1) Zavezanci so zavezani voditi podatke o kakovosti napetosti, ki so podlaga za poročanje agenciji. Podatki o kakovosti napetosti se zajemajo iz stalnega nadzora (stalni monitoring)
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kakovosti napetosti na prenosnem in distribucijskem omrežju
ter s pomočjo občasnega monitoringa.
(2) Podatki o motnjah v zvezi s kakovostjo napetosti, ki
jih zavezanci pridobijo z izvajanjem stalnega in občasnega
monitoringa, se ne ločujejo po vzrokih nastankov na ravni
posamezne merilne točke. Za potrebe poročanja se beležijo
le dogodki, ki jih je povzročila višja sila ali tuji vzrok in imajo
posledice večjih razsežnosti.
45. člen
(spletna aplikacija za kakovost napetosti)
Spletna aplikacija za kakovost napetosti omogoča poročanje o skladnosti parametrov po slovenskem standardu SIST
EN 50160, ločenih po napetostnih nivojih.
46. člen
(splošni podatki o kakovosti napetosti)
(1) O kakovosti napetosti zavezanci posredujejo naslednje splošne podatke:
a) podatki, pridobljeni s pomočjo stalnega monitoringa:
– naziv merilnih točk in lokacija stalnega monitoringa v
RTP/RP;
– stanje opremljenosti omrežja s stalnim nadzorom kakovosti napetosti:
• skupno število merilnih točk VN-omrežja;
• delež vzpostavitve stalnega monitoringa na
VN-omrežju glede na načrtovani obseg;
• skupno število merilnih točk SN-omrežja in,
• skupno število merilnih točk celotnega omrežja;
b) podatki, pridobljeni s pomočjo občasnega monitoringa:
– število izvedenih meritev v okviru občasnega monitoringa in
– rezultati procentualne analize izmerjenih vrednosti;
c) pritožbe:
– število pritožb zaradi odstopanj kakovosti napetosti in
– stanje pritožb uporabnikov (ugotovljena upravičenost
oziroma neupravičenost);
d) kratka analiza stanja s komentarjem, ki vključuje opis
dogodkov, ki so bili posledica višje sile večjih področnih razsežnosti in
e) druge podatke iz 5. člena tega akta.
(2) Parametri kakovosti napetosti so podani v prilogi (Priloga 4) oziroma je navedeno sklicevanje na standarde.
47. člen
(podatki stalnega monitoringa)
(1) Iz meritev kakovosti napetosti, ki se izvajajo v skladu
s stanjem tehnike (po veljavnih tehničnih standardih), zavezanci posredujejo naslednje podatke po napetostnih nivojih,
po posameznih objektih oziroma točkah omrežja, kjer je bilo
vzpostavljeno stalno spremljanje kakovosti napetosti:
a) število tednov pod merilnim nadzorom;
b) število neskladnih tednov (kakršna koli odstopanja od
standarda);
c) število skladnih tednov;
d) število tednov, v katerih so bila izmerjena odstopanja
od standarda pri:
– odklonih napajalne napetosti;
– hitrih napetostnih spremembah (velikost, jakost flikerja);
– harmonskih in med-harmonskih napetostih;
– neravnotežju napajalne napetosti;
– napetostnih signalih v omrežju in
– omrežni frekvenci.
(2) Posamezne kazalnike stanja kakovosti napetosti (po
napetostnih nivojih) spletna aplikacija za poročanje avtomatsko
izračuna iz podatkov meritev kakovosti napetosti.
(3) Zavezanci enkrat letno poročajo tudi podrobnejše
podatke o upadih napetosti, kot so specificirani v slovenskem
standardu SIST EN 50160. Na podlagi poročanih podatkov o
upadih napetosti spletna aplikacija za poročanje samodejno
izračuna sistemski kazalnik pogostosti upadov.
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(4) Definicije kazalnikov stanja kakovosti napetosti in sistemskega kazalnika pogostosti upadov napetosti so podane v
prilogi (Priloga 4).
48. člen
(podatki občasnega monitoringa)
(1) Poročanje o parametrih kakovosti napetosti, pridobljenih
iz občasnega monitoringa napetosti, zajema podatke:
– občasnega monitoringa ob pritožbah uporabnikov in
– občasnega monitoringa za potrebe izdaje soglasij za priključitev, pred priklopom razpršenih virov ipd.
(2) Zavezanci lahko posredujejo podatke o skladnosti parametrov kakovosti napetosti iz 45. člena tega akta po različnih
ravneh opazovanja:
– območje posamezne zaključene organizacijske enote izvajalca in
– celotno območje napajanja izvajalca.
49. člen
(podatki o pritožbah)
(1) Zavezanci enkrat letno agenciji posredujejo podatke o
številu upravičenih in neupravičenih pritožb odjemalcev glede
neskladnosti dosežene ravni kakovosti napetosti z ravnijo, ki jo
določajo minimalni standardi kakovosti napetosti.
(2) Vrste pritožb iz prejšnje točke tega člena so določene v
prilogi akta (Priloga 3, točka 1.7).
V PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
50. člen
(spremljanje MAIFIE)
SODO ali izvajalci nalog SODO do leta 2015 agenciji ne
posredujejo vrednosti kazalnika MAIFIE. SODO ali izvajalci nalog
SODO vzpostavijo pogoje za spremljanje navedenega kazalnika
do 1. januarja 2014.
51. člen
(spremljanje kazalnikov kakovosti na NN-nivoju)
(1) SODO ali izvajalci nalog SODO vzpostavijo nadzor kazalnikov neprekinjenosti napajanja na NN-nivoju (raven spremljanja
parametrov na TP in NN -izvodih TP), ko je vsaj 80 % odjemalcev
opremljenih s sistemom naprednega merjenja.
(2) SODO ali izvajalci nalog SODO začnejo agenciji posredovati kazalnike neprekinjenosti napajanja na NN-nivoju eno leto
po uvedbi sistema naprednega merjenja v obsegu, ki je določen
v prejšnjem odstavku tega člena.
52. člen
(neobvezni podatki)
Agencija za vsakega zavezanca posebej opredeli, kateri
vhodni podatki so obvezni in kateri ne, hkrati pa določi prehodno
obdobje poročanja.
53. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo (Uradni
list RS, št. 89/10).
54. člen
(začetek veljavnosti)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 16-13/2012-14/239
Maribor, dne 12. septembra 2012
EVA 2012-2430-0168
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.
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PRILOGA 1 : RAZVRŠČANJE DOGODKOV
1

VZROK ZA NASTANEK DOGODKA, KI IMA
VPLIV NA KAKOVOST OSKRBE

1.1

Lastni vzroki

Med lastne vzroke štejemo vse tiste vzroke nastanka prekinitev, ki ne sodijo pod
tuje vzroke (glej 1.2) kakor tudi ne pod višjo silo (glej 1.3). Lastni vzroki so
lahko posledica vzdrževanja (pregled, revizija, remont, obnova (rekonstrukcija),
novogradnje, stikalnih manipulacij (prenapajanje, preklop v normalno stanje,
varnostni izklop itd.), nepredvidenih situacij (slučajni dotik, nepravilno delovanje
zaščite, preobremenitev, obratovalna prenapetosti), dotrajanosti (material (slaba
izdelava, obraba), staranje itd.), povratni vplivi, neznan vzrok (vzroki, ki jih ni
mogoče ustrezno klasificirati po vzroku in hkrati niso tuji in tudi niso višja sila) in
ostali lastni vzroki.
Med lastne vzroke štejemo tudi atmosferske in elementarne vzroke, ki niso višja
sila (glej 1.3), kot npr. udar strele, atmosferski toplotni vplivi, mraz, megla, rosa,
kondenz, dež (vlaga), sol, umazanija, korozija, ostali atmosferski vzroki, če v
dogodku niso nastopili parametri izven mej, ki so določeni s stanjem tehnike
oziroma so bili podani v projektnih pogojih in je kljub temu prišlo do prekinitve
napajanja.

1.2

Tuji vzroki

Med tuje vzroke štejemo tiste vzroke, ki jih je povzročila »tretja oseba« kot npr.
posek drevja - padec drevja, zemeljska dela, napačen priklop pri uporabniku,
izklop na zahtevo tretje osebe, tuje osebe, namerna poškodba naprav
(vandalizem), živali, padec letečega predmeta, teroristično dejanje, vzdrževanje
na postrojih sistemskega operaterja, okvare na postrojih sistemskega operaterja,
razpad sistema, omejitve moči, omejitve energije in ostali tuji vzroki.
Med tuje vzroke se štejejo vsa nenormalna obratovalna stanja, ki so določena v
slovenskem standardu SIST EN 50160.

1.3

Višja sila

Višja sila je naravni dogodek izven stvari in zunaj okvira dejavnosti sistemskega
operaterja (padavine (sneg, žled), vihar, orkan, plaz (snežni ali zemeljski),
požar, poplava, potres ali druge naravne nesreče, ob katerih so bile razglašene
krizne razmere), katerega učinka na prekinitve napajanja ni mogoče preprečiti z
vidika (ne)pričakovanosti. Višja sila je lahko tudi nenaravni dogodek (npr.
vojna), ob katerem so bile razglašene krizne razmere.
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Neprekinjenost napajanja

Po vzroku se v višjo silo lahko uvrsti izključno prekinitev napajanja z električno
energijo, ki je posledica dogodka, na katerega sistemski operater ni mogel
vplivati, se mu izogniti ali ga preprečiti in v katerem so nastopili okoljski
parametri izven mej, ki so določeni s stanjem tehnike oziroma so bili podani v
projektnih pogojih (sneg, led, žled, mraz, vročina, vlaga, obtežbe/obremenitev
itd.).
Opomba: udar strele (posredni in neposredni) je pričakovan in do določene mere
dogodek, ki ga sicer ni mogoče preprečiti (glede na stanje tehnike – npr.
nadzemni vodi do 45 KV nimajo zaščitne vrvi), katerega učinkom se v danem
kontekstu (stanje tehnike vključno s posebnimi nacionalnimi določili (NNA),
projektne zahteve, razpoložljiva finančna sredstva (omrežnina) ipd.) ni mogoče
povsem izogniti ali jih preprečiti. Zaradi omenjenih značilnosti se dolgotrajne
prekinitve, ki so posledica udara strele, le izjemoma uvrščajo po vzroku v višjo
silo, kadar so izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji:
-

-

prekinitev mora biti korelirana z udarom strele (SCALAR);
parametri udara strele morajo presegati meje, ki so bili določeni s takratnimi
projektnimi pogoji ali jih določa stanje tehnike (npr. za nadzemne vode: EN
50423-3 (nad 1kV do 45kV), EN 50341-1 (nad 45kV), EN 60383-1, EN 603832, IEC 61109, IEC 61952 itd.) kar se lahko dokazuje z evidentiranjem in
zavarovanjem dokazov o mehanskih poškodbah elementov omrežja, ki
neizpodbitno kažejo na učinke udara strele, na samem kraju dogodka in
poškodovan element mora biti vzdrževan v skladu s specifikacijami
proizvajalca.

Sistemski operater mora predložiti dokaze, da je udar strele koreliran, da so
njegovi parametri presegali meje, ki jih določa stanje tehnike (projektne pogoje),
oziroma da je prišlo do mehanskih poškodb zaradi udara strele na elementu in da
je bil vzdrževan v skladu s specifikacijami proizvajalca.
Zgornja definicija se uporablja za razvrščanje dolgotrajnih prekinitev.
1.3.2

Komercialna kakovost

Višja sila je dogodek z navedenimi posledicami, na katerega sistemski operater
ni mogel vplivati, se mu izogniti ali ga preprečiti: takšen dogodek preprečuje
izvajanje storitev ali negativno vpliva na raven kakovost izvedbe storitve, ki jo
sicer določajo minimalni standardi komercialne kakovosti (npr. nedostopnost
lokacije, kjer naj bi se izvedla storitev zaradi naravnih nesreč (npr. plaz) ipd.
1.3.3

Kakovost napetosti

V višjo silo in tuje vzroke se štejejo vsa nenormalna obratovalna stanja, ki so
določena v slovenskem standardu SIST EN 50160.
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PRILOGA 2 : NEPREKINJENOST NAPAJANJA
1

OSNOVNI POJMI

1.1

Dogodek

Sprememba obratovalnega stanja omrežja ali naprave, ki jo zazna npr. dispečer
v centru vodenja bodisi s pomočjo javljanj ali na kateri koli drug način, ter
vzpostavljanje prvotnega normalnega stanja.
1.1.1

Načrtovani dogodek

Namenska sprememba konfiguracije omrežja pred vzdrževalnimi deli in po njih
ali zaradi varnega opravljanja del na sosednji napravi (varnostni izklop).
Opomba: Načrtovani dogodek ima lahko za posledico motnjo ali prekinitev
dobave električne energije.
1.1.2

Nenačrtovani dogodek

Naključna sprememba obratovalnega stanja omrežja ali naprave zaradi okvare,
ki ima za posledico motnjo ali prekinitev dobave električne energije. Po sanaciji
okvare se z vklopom napajanja vzpostavi normalno delovanje.

1.2

Prekinitev napajanja z električno energijo

1.2.1

Načrtovana prekinitev napajanja

Stanje, ko je napetost na predajnem mestu manjša od 5 % dogovorjene
napetosti Uc in kadar so odjemalci predhodno obveščeni, da se bodo izvajala
načrtovana dela na razdelilnem omrežju.
Opomba: Posledice načrtovanih prekinitev oskrbe je mogoče pri odjemalcu
zmanjšati z ustreznimi ukrepi.
1.2.2

Nenačrtovana prekinitev napajanja

Stanje, ko je napetost na predajnem mestu manjša od 5 % dogovorjene
napetosti Uc in jo povzročijo trajne ali prehodne okvare, katerih vzrok so
navadno zunanji dogodki, okvare opreme ali motnje.
Opomba: Nenačrtovane
naključni dogodki.
1.2.2.1

prekinitve

napajanja

so

nepredvidljivi,

Kratkotrajna prekinitev napajanja

Je prekinitev napajanja, krajša ali enaka trem minutam.

večinoma
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Opomba 1: Praviloma kratkotrajno prekinitev napajanja povzroči prehodna
okvara.
Opomba 2: V izjemnih primerih je lahko vzrok za kratkotrajno prekinitev
napajanja tudi trajna okvara (npr. v manj kot treh minutah se uspešno izvedejo
manipulacije za prenapajanje).
1.2.2.2

Dolgotrajna prekinitev napajanja

Je prekinitev napajanja, daljša od treh minut.
Opomba 1: Praviloma dolgotrajno prekinitev napajanja povzroči trajna okvara.
Opomba 2: V izjemnih primerih je lahko vzrok za dolgotrajno prekinitev
napajanja tudi prehodna okvara (npr. pride do daljše »regeneracije« elementov
omrežja (v trajanju več kot treh minut) po prehodni okvari!).

1.3

Trajanje prekinitve napajanja

Je časovno obdobje, šteto od trenutka prekinitve napajanja do vzpostavitve
normalnega napajanja uporabnika.
Opomba 1: Trajanje prekinitve napajanja je treba navesti v minutah (dolgotrajne
prekinitve).
Opomba 2: Trajanja kratkotrajnih prekinitev ne spremljamo.
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2

RAVNI OPAZOVANJA KAZALNIKOV
NEPREKINJENOSTI NAPAJANJA

2.1

Elektroenergetsko omrežje

2.1.1

Postaja

Stran
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Postaja (elektroenergetskega sistema) je del elektroenergetskega sistema, ki je
omejen na dano območje in ki vsebuje priključke prenosnih oziroma razdelilnih
vodov, stikalne naprave, poslopja in transformatorje. Postaja po navadi vključuje
varnostne naprave in naprave za vodenje (npr. zaščito).
Opomba: postajo opredeljuje označba omrežja, katerega del je na primer
prenosna postaja, razdelilna postaja, 400 kV postaja ali 20 kV postaja.
2.1.1.1

Transformatorska postaja (TP, RTP)

Transformatorska postaja je postaja s transformatorji, ki povezujejo dve ali več
omrežij z različnimi napetostnimi nivoji.
2.1.1.2

Razdelilna postaja (RP)

Stikalna postaja/stikališče je postaja, ki vsebuje stikalne naprave in pogosto
zbiralke, ne vsebuje pa transformatorjev.
2.1.2

Opredelitev napajalnih območij omrežja

Napajalna območja elektroenergetskega omrežja so glede na poselitev (gostoto)
opredeljena s pomočjo kriterijev za določitev mestnih naselij in naselij mestnih
območij za statistična izkazovanja, ki jih uporablja Statistični urad Republike
Slovenije. Kriteriji so opisani v dokumentu »Mestna naselja v Republiki Sloveniji,
2003«.
2.1.2.1

Mestno območje

Je napajalno območje, ki ustreza prvim štirim kriterijem za določitev mestnih
naselij in naselij mestnih območij za statistična izkazovanja, ki jih uporablja
Statistični Urad Republike Slovenije.
Opombe:
-

prvi kriterij (67 mestnih naselij): med mestna naselja štejemo vsa naselja, ki
so imela na presečni datum 3000 prebivalcev in več. Ta kriterij odgovarja
besedilu Zakona o lokalni samoupravi, ki vsebuje definicijo mesta;
drugi kriterij (16 mestnih naselij): po tem kriteriju štejemo med mestna
naselja tista naselja, ki so imela na presečni datum med 2000 in 2999
prebivalcev ter hkrati presežek delovnih mest nad številom delovno aktivnega
prebivalstva, stanujočega v tem naselju;
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tretji kriterij (21 mestnih naselij): med mestna naselja po tem kriteriju
štejemo tista naselja, ki so imela na presečni datum najmanj 1400 prebivalcev
(spodnji prag, ki še prenese druge pogoje; pod tem številom zelo naglo pada
število delovnih mest, delež kmetij se veča) in so hkrati sedeži občin. Imeti so
morala tudi presežek delovnih mest nad številom delovno aktivnega
prebivalstva;
četrti kriterij (52 naselij): po četrtem kriteriju je neko naselje lahko uvrščeno
med mestna naselja na podlagi pripadnosti mestnemu območju. Vsako
naselje, ki po svoji legi sodi v obmestje nekega večjega naselja, je
obravnavano na podlagi naslednjih kriterijev:
a) fiziognomsko-morfološki:
sklenjena
pozidava
med
mestom
in
obmestjem;
b) funkcijski: zaposlitvena navezanost na središčno, jedrno naselje;
c) delež kmetij v skupnem številu gospodinjstev.

2.1.2.2

Podeželje

Je napajalno območje, ki ne zadosti nobenemu od štirih kriterijev za določitev
mestnih naselij in naselij mestnih območij za statistična izkazovanja, ki jih
uporablja Statistični urad RS.
2.1.3

Mestni izvodi RTP/RP

Mestni SN-izvod iz RTP je SN-izvod, ki napaja vsaj 2/3 vseh odjemalcev na
izvodu, ki so nanj priključeni v mestnem območju (glej 2.1.2.1).
2.1.4

Podeželski izvodi RTP/RP

Podeželski SN-izvod iz RTP je SN-izvod, ki napaja vsaj 2/3 vseh odjemalcev na
SN-izvodu, ki so nanj priključeni izven mestnega območja (glej 2.1.2.2).
2.1.5

Mešani izvodi RTP/RP

Mešani SN-izvod iz RTP je SN-izvod, ki ne ustreza kriterijema za mestni in
podeželski izvod RTP/RP (glej 2.1.2.1 in 2.1.2.2).
2.1.6

Opredelitev tipa TP glede na napajalno območje

Pri razvrščanju TP po tipu glede na napajalno območje razlikujemo:
-

mestni TP, če le-ta leži na napajalnem območju mesta;
podeželski TP, če le-ta leži na napajalnem območju podeželja.

Pri razvrščanju po napajalnih območjih se smiselno uporabljajo definicije iz
poglavja 2.1.2.
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Proizvodni objekti s priključki na omrežje, ki ga vzdržuje SOPO, in prenosno
omrežje, ki ga vzdržuje SOPO z nazivno napetostjo 110 kV, 220 kV in 400 kV .
2.2.2

Visokonapetostni (VN) nivo

Omrežje z nazivno napetostjo 110 kV, ki ga vzdržuje podjetje po koncesijski
pogodbi oziroma SODO.
2.2.3

Srednjenapetostni (SN) nivo

Omrežje z nazivno napetostjo več kot 1 kV do vključno 35 kV, ki ga vzdržuje
podjetje po koncesijski pogodbi oziroma SODO.
2.2.4

Nizkonapetostni (NN) nivo

Omrežje z nazivno napetostjo 0,4 kV, ki ga vzdržuje podjetje po koncesijski
pogodbi oziroma SODO.
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3

KAZALNIKI NEPREKINJENOSTI NAPAJANJA

3.1

Kazalnik povprečnega trajanja prekinitev napajanja
v sistemu, SAIDI

Je razmerje med vsoto trajanja prekinitev napajanja posameznih odjemalcev v
določenem časovnem intervalu in celotnim številom odjemalcev v sistemu za čas
trajanja tega časovnega intervala.
Veličina se izračuna na naslednji način: če je tij trajanje i-te prekinitve napajanja
j-temu odjemalcu v izbranem časovnem intervalu T in NS celotno število
odjemalcev, potem sledi:

SAIDI 

 t
i

j

ij

NS T

To veličino lahko uporabimo za opisovanje kakovosti v preteklosti ali za
pričakovano kakovost v prihodnosti.
Opomba 1: Upoštevane so le dolgotrajne prekinitve.
Opomba 2: Če je časovni interval izražen v letih, se veličina imenuje »Povprečni
letni čas prekinitve na oskrbovanega odjemalca«.
Opomba 3: Izraz odjemalec predstavlja končnega odjemalca in ne vmesnega
distribucijskega sistema ali podjetja.
Opomba 4: Če se kazalnik izračunava za prenosno omrežje, se izraz odjemalec
nanaša na posamezno prevzemno-predajno mesto.
3.1.1

Izražanje SAIDI

SAIDI izražamo v minutah na odjemalca glede na obdobje opazovanja oziroma
poročanja (mesečno, letno).

3.2

Kazalnik povprečne frekvence prekinitev napajanja
v sistemu, SAIFI

Je razmerje med celotnim številom prekinitev napajanja odjemalcev v določenem
časovnem intervalu in celotnim številom odjemalcev v sistemu za čas trajanja
tega časovnega intervala.
Veličina se izračuna na naslednji način: če je oskrba z električno energijo v
časovnem intervalu T odjemalcu j prekinjena nj krat in predstavlja NS celotno
število odjemalcev, potem sledi:
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j

N S T

To veličino lahko uporabimo za opisovanje kakovosti v preteklosti ali za
pričakovano kakovost v prihodnosti.
Opomba 1: Upoštevane so le dolgotrajne prekinitve.
Opomba 2: Izraz odjemalec predstavlja končnega odjemalca in ne vmesnega
distribucijskega sistema ali podjetje.
Opomba 3: Če se kazalnik izračunava za prenosno omrežje, se izraz odjemalec
nanaša na posamezno prevzemno-predajno mesto.
3.2.1

Izražanje SAIFI

SAIFI izražamo s številom prekinitev na odjemalca glede na obdobje opazovanja
oziroma poročanja (mesečno, letno).

3.3

Kazalnik povprečne frekvence prekinitev napajanja
odjemalca, CAIFI

Je razmerje med celotnim številom prekinitev napajanja odjemalcev v določenem
časovnem intervalu in celotnim številom prizadetih odjemalcev z vsaj eno
prekinitvijo v času trajanja tega časovnega intervala.
Veličina se izračuna na naslednji način: Če je N NS število prizadetih odjemalcev
in je j-temu odjemalcu v izbranem časovnem intervalu T prekinjeno napajanje
n j krat, potem sledi:

CAIFI 

n
j

j

N NS  T

Pri določevanju N NS se šteje vsak prizadeti odjemalec le enkrat, ne glede na to,
kolikokrat mu je bilo prekinjeno napajanje v izbranem časovnem intervalu T.
To veličino lahko uporabimo za opisovanje kakovosti v preteklosti ali za
pričakovano kakovost v prihodnosti.
Opomba 1: Upoštevane so le dolgotrajne prekinitve.
Opomba 2: Izraz odjemalec predstavlja končnega odjemalca in ne vmesnega
distribucijskega sistema ali podjetja.
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Kazalnik povprečnega trajanja prekinitev napajanja
odjemalca, CAIDI

Je razmerje med vsoto trajanja prekinitev napajanja odjemalcev v določenem
časovnem intervalu in celotnim številom prekinitev napajanja odjemalcev z vsaj
eno prekinitvijo v času trajanja tega časovnega intervala.
Veličina se izračuna na naslednji način: Če je tij trajanje i-te prekinitve napajanja
j-temu odjemalcu in je n j skupno število prekinitev j-tega odjemalca v izbranem
časovnem intervalu T, potem sledi:

CAIDI 

 t
i

j

n
j

ij



j

SAIDI
SAIFI

To veličino lahko uporabimo za opisovanje kakovosti v preteklosti ali za
pričakovano kakovost v prihodnosti.
Opomba 1: Kazalnik CAIDI lahko izračunamo tudi iz razmerja med kazalnikoma
SAIDI in SAIFI, izračunanima za isto obdobje opazovanja.
Opomba 2: Upoštevane so le dolgotrajne prekinitve.
Opomba 3: Izraz odjemalec predstavlja končnega odjemalca in ne vmesnega
distribucijskega sistema ali podjetja.

3.5

Kazalnik povprečne frekvence kratkotrajnih prekinitev
napajanja v sistemu, MAIFI

Je razmerje med celotnim številom kratkotrajnih prekinitev napajanja
odjemalcev v določenem časovnem intervalu in celotnim številom odjemalcev v
sistemu za čas trajanja tega časovnega intervala.
Veličina se izračuna na naslednji način: Če je oskrba z električno energijo v
časovnem intervalu T odjemalcu j prekinjena Uj krat in predstavlja N S celotno
število odjemalcev, potem sledi:

MAIFI 

U
j

j

NS T

Opomba: Če se kazalnik izračunava za prenosno omrežje, se izraz odjemalec
nanaša na posamezno prevzemno-predajno mesto.
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Izražanje MAIFI

MAIFI izražamo s številom prekinitev na odjemalca glede na obdobje opazovanja
oziroma poročanja (mesečno, letno).

3.6

Kazalnik povprečne frekvence dogodkov kratkotrajnih
prekinitev napajanja v sistemu, MAIFIE

Je razmerje med celotnim številom dogodkov, ki povzročijo eno ali več
kratkotrajnih prekinitev napajanja odjemalcev v določenem časovnem intervalu
in celotnim številom odjemalcev v sistemu za čas trajanja tega časovnega
intervala.
Veličina se izračuna na naslednji način: Če je oskrba z električno energijo v
časovnem intervalu T odjemalcu j prekinjena enkrat ali večkrat v okviru U E j
dogodkov in predstavlja N S celotno število odjemalcev, potem sledi:

MAIFI E 

U
j

Ej

NS T

Opomba: Če se kazalnik izračunava za prenosno omrežje, se izraz odjemalec
nanaša na posamezno prevzemno-predajno mesto.
3.6.1

Pravila agregacije pri določitvi dogodkov za izračun MAIFIE

Število dogodkov kratkotrajnih prekinitev napajanja se določi na podlagi
agregacije kratkotrajnih prekinitev istega vzroka in napetostnega nivoja na
način, ki je opredeljen v nadaljevanju.
Pri tem je treba upoštevati vse kriterije v nadaljevanju:
-

kratkotrajne prekinitve, ki sledijo kratkotrajni ali dolgotrajni prekinitvi se
štejejo kot ločen dogodek le, če nastopijo več kot tri minute po koncu prejšnje
prekinitve;
kratkotrajne prekinitve, ki prizadenejo nekatere odjemalce med dolgotrajno
prekinitvijo drugih odjemalcev na istem izvodu v obdobju 60 minut po začetku
trajanja dolgotrajne prekinitve se štejejo kot en dogodek.

Opomba: Isti vzrok prekinitve pomeni, da so pri nastopu druge prekinitve
prizadeti delno ali v celoti tisti odjemalci, ki so ostali brez oskrbe z električno
energijo v času prve prekinitve.
3.6.2

Izražanje MAIFIE

MAIFIE izražamo s številom dogodkov na odjemalca glede na obdobje opazovanja
oziroma poročanja (mesečno, letno).
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Nedobavljena energija, ENS

Je energija, ki bi bila dobavljena iz sistema, če ne bi prišlo do prekinitve
napajanja z električno energijo, izračuna pa se na naslednji način:

ENS   Pk  Dk

[MWh]

k

ENS

Pk
Dk

Nedobavljena energija.
Moč, pri kateri je bilo prekinjeno napajanje z električno
energijo, izražena v MW.
Čas, za katerega je prekinjeno napajanje z električno
energijo, izražen v urah.

Opomba 1: Upoštevajo se vse dolgotrajne in kratkotrajne prekinitve na
posamezni prizadeti priključni točki uporabnika na prenosnem vodu.
Opomba 2: Kot uporabnika na prenosnem omrežju razumemo prevzemnopredajno mesto (RTP).

3.8

Povprečni čas prekinitve, AIT

Je povprečni čas prekinitve na prenosnem omrežju, ki odraža časovno obdobje,
ko je bila prekinjena dobava električne energije na uporabnika v enem letu,
izračuna pa se na naslednji način:

AIT 

AIT
ENSi

PT

60   ENSi
i

PT

[min]

Povprečni čas prekinitve.
Količina nedobavljene energije ob »i-ti« prekinitvi v MWh.
Povprečna moč elektroenergetskega sistema v MW, ki se
izračuna iz prenesene električne energije v enem letu in
števila ur tega leta.

Opomba: Kot uporabnika na prenosnem omrežju razumemo prevzemno-predajno
mesto (RTP).

3.9

Povprečna frekvenca prekinitev, AIF

Je povprečna frekvenca prekinitev na prenosnem omrežju odraža povprečno
število prekinitev dobave električne energije na uporabnika v enem letu, izračuna
pa se na naslednji način:

AIF 

P
i

PT

i
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Povprečna frekvenca prekinitev.
Moč, ki je prekinjena pri »i-ti« prekinitvi.
Povprečna moč elektroenergetskega sistema v MW, ki se
dobi iz prenesene električne energije v enem letu in števila
ur tega leta.

Opomba: Kot uporabnika na prenosnem omrežju razumemo prevzemno-predajno
mesto (RTP).

3.10 Povprečno trajanje prekinitve, AID
Je merilo za povprečno trajanje posamezne prekinitve in se izraža v minutah.
Določi se na naslednji način:

AID 

60   ENSi
i

P
i

[min]

i

AID
ENSi

Količina nedobavljene energije ob »i-ti« prekinitvi v MWh.

Pi

Moč, ki je prekinjena pri »i-ti« prekinitvi v MW.

Povprečno trajanje prekinitve.

Opomba: Kot uporabnika na prenosnem omrežju razumemo prevzemno-predajno
mesto (RTP).
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4

OSTALI PODATKI

4.1

Lastnosti omrežja

4.1.1

Ozemljitev nevtralne točke SN-omrežja
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Ozemljitev nevtralne točke SN-omrežja je opredeljena kot električna povezava
nevtralne točke z zemljo. Glede na vrsto ozemljitve ločimo:
-

direktno ali neposredno ozemljitev;
shunt (posredna ozemljitev preko nizke oziroma visoke impedance) in
drugo vrsto ozemljitve.

4.1.2
4.1.2.1

Vrsta vodov
Kabelsko – podzemno omrežje

Kabelsko – podzemno omrežje je v glavnem zgrajeno iz podzemnih kablov. To so
električni vodi z izoliranimi vodniki, ki so zakopani v zemljo oziroma ležijo v
kabelskih jaških ali ceveh.
4.1.2.2

Kabelsko – nadzemno omrežje

Kabelsko – nadzemno omrežje je v glavnem sestavljeno iz nadzemnih vodov. To
so električni vodi z izoliranimi vodniki, ki potekajo nad zemljo.
4.1.2.3

Omrežje z golimi oziroma polizoliranimi vodniki

To omrežje sestavljajo goli oziroma polizolirani vodniki, podprti z izolatorji ali
ustreznimi podporniki.
4.1.3

Omrežje, ki ustreza stanju tehnike

Je delež omrežja, ki ga določimo s primerjavo med projektnimi pogoji in
standardi, po katerih je bil obstoječi elektroenergetski objekt (RTP, RP, TP, vod
itd.) zgrajen in je še v obratovanju ter projektnimi pogoji in zahtevami
standardov, ki so sedaj veljavni za isti objekt. Če projektni pogoji in standardi,
po katerih je bil obstoječi elektroenergetski objekt zgrajen, ustrezajo sedanjemu
stanju tehnike, velja, da se objekt šteje za skladnega.
Opomba: V primerjavi je treba upoštevati projektne pogoje in standarde, ki so
veljali za zadnje izvedene rekonstrukcije in obnove elektroenergetskih objektov.
4.1.4

Omrežje pod nadzorom SCADA

Je delež omrežja, kjer primarno in sekundarno opremo stikalnih naprav
(progovni ločilniki, progovne odklopne ločilnike, progovne odklopniki oziroma
enostavne naprave s funkcijami daljinskega vodenja in kompleksnejše naprave z
vgrajenimi funkcijami zaščite, APV, kompleksnih meritev, selektivnosti itd.)
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nadzorujemo ali krmilimo s centralnim nadzornim sistemom iz daljinskega centra
vodenja. Omenjene naprave so lahko vgrajene v celicah RTP oziroma RP, na
drogovih (t. i. »distribuiranih« RP) itd.
Delež izračunamo na podlagi dveh kriterijev:
-

delež SN-izvodov RTP oziroma RP opremljenih z daljinsko vodenimi stikalnimi
napravami z zaščito in APV v koncentrirani točki (celice RTP oziroma RP);
delež SN-izvodov RTP oziroma RP opremljenih z daljinsko vodenimi stikalnimi
napravami z zaščito in APV na drogovih oziroma izven RTP oziroma RP, na
mestih, kjer je njihov učinek najbolj optimalen (mednje štejemo npr. daljinsko
vodene naprave v odcepnih vodih, ki so priključeni na osnovni (težki) izvod
RTP oziroma RP, kakor tudi daljinsko vodene odklopne ločilnike z avtomatom
za izklop v breznapetostni pavzi, vključene na osnovni izvod ali v odcepnih
vodih). V delež prispeva vsak posamezni izvod SN, ki ima nameščeno vsaj eno
zgoraj navedeno napravo.

Oba deleža se izračunata glede na število vseh izvodov RTP in RP v SN-omrežju.
4.1.5

Možnost podvojenega
odjemalcev) [%]

napajanja

(na

nivoju

SN

–

delež

Odstotek odjemalcev, ki se lahko napajajo z električno energijo iz najmanj dveh
tokokrogov, za katera se predpostavlja, da sta za zanesljivost dobave med seboj
neodvisna (dva ali več SN-izvodov iz ene ali več RTP oziroma RP s stikalnimi
napravami v dovodih – mod IEC 601-02-19).
Opomba: Zanke navadno obratujejo razklenjene.

4.2

Meteorološko-korelacijski podatki

4.2.1

Povprečna gostota strel

Število udarov strel v določenem časovnem obdobju na kvadratni kilometer
ozemlja, registriranih s sistemom za avtomatsko lokalizacijo atmosferskih
razelektritev.
4.2.2

Število koreliranih udarov strel

Število koreliranih udarov strel se pridobi z uporabo komercialnih storitev za
koreliranje udarov atmosferskih razelektritev z izpadi daljnovodov električnega
omrežja.
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PRILOGA 3 : KOMERCIALNA KAKOVOST
1

KAZALNIKI KOMERCIALNE KAKOVOSTI

Storitve komercialne kakovosti opisujejo naslednji kazalniki:
Področje storitve

1

Priključevanje
na omrežje

2

Skrb za
odjemalce

3

Tehnične
storitve

4

Merjenje in
zaračunavanje

1.1
1.1.1

Kazalnik komercialne kakovosti
1 Povprečni čas, potreben za izdajo soglasja za priključitev.
Povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna)
2
za enostavna dela.
Povprečni čas, potreben za izdajo pogodbe o priključitvi na NN3
omrežje.
Povprečni čas, potreben za aktiviranje priključka na električno
4
omrežje.
Povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja,
1
pritožbe ali zahteve uporabnikov.
2 Povprečni čas zadržanja klica v klicnem centru.
3 Kazalnik ravni nivoja strežbe klicnega centra.
Povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru
1
napake na napravi za omejevanje toka.
Povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s
2
kakovostjo napetosti.
Povprečni čas, potreben za rešitev odstopanj kakovosti
3
napetost.
1 Povprečni čas, potreben za odpravo okvare števca.
Povprečni čas do vzpostavitve ponovnega napajanja po izklopu
2
zaradi neplačila.

Priključevanje na omrežje
Povprečni čas, potreben za izdajo soglasja za priključitev

Osnova za izračun kazalnika je čas, ki preteče od prejema popolne pisne vloge za
izdajo soglasja za priključitev (SZP) ali za povečanje obstoječe priključne moči do
izdaje soglasja za priključitev, ki ga izda SODO ali izvajalec nalog SODO.
Kazalnik izraža povprečni čas, potreben za izdajo soglasja za priključitev novemu
ali obstoječemu uporabniku, in se izračuna na naslednji način:
n

T _ izdaje _ SZPi 

 T _ izdaje _ SZP
i 1

i

št _ v log_ odjemalcev _ SZP

d 
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V enačbi pomenijo:

T _ izdaje _ SZP

Povprečni čas za izdajo soglasja za priključitev novemu ali
obstoječemu uporabniku, izražen v dnevih.

T _ izdaje _ SZPi

Čas, potreben za izdajo »i-tega« soglasja za priključitev
novemu ali obstoječemu uporabniku, izražen v dnevih.

št _ v log_ odjemalcev _ SZP

Število vseh popolnih vlog za izdajo soglasja za priključitev
novemu ali obstoječemu uporabniku.

Na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) ta čas ne sme biti
daljši od 30 dni, če se soglasje izda po skrajšanem postopku, in 60 dni, če se
soglasje izda na podlagi ugotovitvenega postopka (kriteriji za vrsto postopka niso
odvisni le od zahtevnosti priključka, ampak tudi od števila strank, ki jih je po
določbah ZUP-a treba vključiti v postopek).
Poročanje o izdaji SZP po skrajšanem postopku in o izdaji SZP po ugotovitvenem
postopku se izvede za oba postopka posebej. Izračuna pa se tudi skupni
parameter za oba postopka skupaj.
Opomba 3: Če se vloga v roku 30 oziroma 60 dni zavrže, se to šteje za tuji
vzrok, da SZP ni bilo izdano v zajamčenem roku.
1.1.2

Povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za
enostavna dela

Osnova za izračun kazalnika je čas, izražen v dnevih, ki preteče od datuma
prejema zahteve za izdajo predračuna za izvedbo enostavnih del do datuma
odpošiljanja ponudbe oziroma predračuna, ki ga je pripravil SODO ali izvajalec
nalog SODO.
Kazalnik izraža povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za
enostavna dela, in se izračuna na naslednji način:
n

T _ izdaje _ PR 

 T _ izdaje _ PR
i 1

i

št _ vseh _ zahtev _ odjem _ PR

d 

V enačbi pomenijo:

T _ izdaje _ PR

Povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov
(predračuna) za izvedbo enostavnih del, izražen v
dnevih.

T _ izdaje _ PRi

Celoten čas, potreben za izdajo ocene stroškov
(predračuna) za izvedbo enostavnih del »i-te« zahteve
uporabnika, izražen v dnevih.

št _ vseh _ zahtev _ odjem _ PR

Število vseh uporabnikov, ki so podali zahtevo za
izvedbo enostavnih del.
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Opomba 1: Enostavna dela obsegajo vsa dela, ki jih izvaja SODO ali izvajalec
nalog SODO v skladu s svojo dejavnostjo na NN prevzemno-predajnem mestu,
na merilnih oz. krmilnih napravah itd.
Opomba 2: Zahteva za izdajo ocene stroškov (predračuna) mora biti podana v
pisni obliki ali na drug način, ki omogoča sistemsko registriranje časa prejema
zahteve (npr. klicni center ipd.).
Opomba 3: Parameter se spremlja le za tiste storitve, za katere sistemski
operater ne objavi cenika.
1.1.3

Povprečni čas, potreben za izdajo pogodbe o priključitvi na NNomrežje

Osnova za izračun kazalnika je čas, ki preteče od prejema popolne pisne vloge za
izdajo pogodbe o priključitvi do izdaje s strani SODO ali izvajalca nalog SODO
podpisane pogodbe o priključitvi. Šteje se samo čas trajanja postopka, na
katerega ima vpliv SODO ali izvajalec nalog SODO.
Kazalnik izraža povprečni čas, potreben za izdajo pogodbe o priključitvi na NNomrežje, in se izračuna na naslednji način:
n

T _ izdaje _ PP 

 T _ izdaje _ PP
i 1

i

št _ v log_ uporab _ PP

d 

V enačbi pomenijo:

T _ izdaje _ PP

Povprečni čas, potreben za izdajo pogodbe o priključitvi na
NN-omrežje, izražen v dnevih.

T _ izdaje _ PPi

Čas, ki je potekel za izdajo pogodbe o priključitvi »i-temu«
novemu uporabniku ali obstoječemu uporabniku za
povečanje priključne moči, izražen v dnevih.

št _ v log_ uporab _ PP

Število vseh vlog za izdajo pogodbe o priključitvi novemu
uporabniku ali obstoječemu uporabniku za povečanje
priključne moči.
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Povprečni čas, potreben za aktiviranje priključka na električno
omrežje

Osnova za izračun kazalnika je čas, ki preteče od prejema popolne pisne vloge
uporabnika za priključitev in dostop do fizične priključitve uporabnika (obsega
pregled priključka, merilnega mesta in fizično priključitev).
Kazalnik izraža povprečni čas, potreben za aktiviranje priključka na električno
omrežje, in se izračuna na naslednji način:
n

T _ prikljucitve 

 T _ prikljucitve
i 1

i

št _ v log_ prikljucitve

d 

V enačbi pomenijo:

T _ prikljucitve

Povprečni čas za aktiviranje priključka na električno omrežje,
izražen v dnevih.

T _ prikljucitvei

Čas, ki je potekel za aktiviranje priključka na električno
omrežje »i-tega« novega uporabnika, izražen v dnevih.

št _ v log_ prikljucit ve

Število vseh vlog za priključitev in dostop, prejetih od novega
uporabnika ali obstoječega uporabnika v primeru povečanja
priključne moči.

Opomba 1: Vsak naslednji pregled zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pri
predhodnem pregledu priključka in merilnega mesta se šteje kot nova vloga
(sporočilo o odpravi pomanjkljivosti).
Opomba 2: Pri izračunu tega kazalnika se upoštevajo tudi vloge za povečanje
priključne moči obstoječega uporabnika.

1.2

Skrb za odjemalce

1.2.1

Povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe
ali zahteve uporabnikov

Osnova za izračun kazalnika je čas, potreben za odgovor na pisno vprašanje
(splošna vprašanja ali vprašanja, povezana z računi, obrazložitvami računov,
informacijami o cenah itd.) oziroma na pisno pritožbo ali pisno zahtevo
uporabnika, ki se šteje od datuma prejetja dopisa do posredovanja pisnega
odgovora.
Kazalnik izraža povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe
ali zahteve uporabnikov, in se izračuna na naslednji način:
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n

T _ odgovora 

 T _ odgovora
i 1

i

št _ povpraševanj

[d ]

V enačbi pomenijo:

T _ odgovora

Povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja,
pritožbe ali zahteve odjemalcev, izražen v dnevih.

T _ odgovorai

Odzivni čas za »i-ti« odgovor na vprašanje, pritožbo ali
zahtevo odjemalca (od datuma prejetja vprašanja, pritožbe
ali zahteve do datuma posredovanja odgovora), izražen v
dnevih.

št _ povpraševa nj

Število vseh vprašanj, pritožb ali zahtev, ki so bila prejeta.

Opomba 1: Vprašanja v zvezi s stroški in plačilom storitev se nanašajo le na
vprašanja, ki se nanašajo na obračun omrežnine, prispevkov in dajatev.
Opomba 2: V dopisih, ki vsebujejo kakršno koli kombinacijo pisnih vprašanj,
pisnih pritožb ali pisnih zahtev uporabnika, se za posredovanje odgovora šteje
najdaljši čas (čas za zadnji odgovor, če je posredovanih več odgovorov), dopis pa
šteje kot en sam.
Opomba 3: Pritožbe, ki so obravnavane v drugih kazalnikih komercialne
kakovosti, se v tem kazalniku ne upoštevajo.
1.2.2

Povprečni čas zadržanja klica v klicnem centru

Osnova za izračun kazalnika je čas zadržanja klica posameznega uporabnika
(predvajanje informacije (glasba, govor)), ki sledi glasovni menijski izbiri (z
uporabo funkcij kot npr. Interactive Voice Response (IVR)), vse dokler operater
na klic ne odgovori.
Kazalnik izraža povprečni čas zadržanja klica v klicnem centru in se izračuna na
naslednji način:
n

T _ zadržanja _ klica 

 T _ zadržanja _ klica
i 1

i

št _ klicev

[ s]

V enačbi pomenijo:

T _ zadržanja _ klica

Povprečni čas zadržanja klica uporabnika v klicnem centru.

T _ zadržanja _ klicai

Čas zadržanja »i-tega« klica v klicnem centru, izražen v
sekundah.

št _ klicev

Število vseh zadržanih dohodnih klicev uporabnikov.
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Kazalnik ravni nivoja strežbe klicnega centra

Kazalnik ravni nivoja strežbe je odstotek dohodnih klicev, na katere je odgovoril
operater.
Povprečna vrednost kazalnika nivoja strežbe se izračuna na naslednji način:
n

Nivo _ strežbe (t  t x ) 

 klic(t  t )
i 1

x i

št _ klicev

 100 [%]

V enačbi pomenijo:

Nivo _ strežbe (t  t x )

Kazalnik ravni nivoja strežbe klicnega centra.

t

Dejansko trajanje zadržanja klica.

tx

Pričakovano trajanje zadržanja klica.

klic (t  t x ) i

Telefonski klici, pri katerih je trajanje zadržanja klica
manjše kot pričakovano trajanje zadržanja klica.

št _ klicev

Število vseh zadržanih dohodnih klicev uporabnikov.

Če tx ni določen, se izračunava razmerje med številom klicev, na katere je
odgovoril operater, in celotnim številom dohodnih klicev,
komunikacijo z operaterjem neodvisno od dolžine zadržanja klica:

Nivo _ strežbe(t ) 

ki

zahtevajo

št _ odgov _ klicev
 100 [%]
št _ klicev

V enačbi pomenijo:

št _ odgov_ klicev

Število klicev, na katere je odgovoril operater.

št _ klicev

Celotno številom dohodnih klicev, ki zahtevajo komunikacijo
z operaterjem neodvisno od dolžine zadržanja klica.
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1.3

Tehnične storitve

1.3.1

Povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru
napake na napravi za omejevanje toka

Osnova za izračun kazalnika je čas, ki je pretekel od prejetja obvestila odjemalca
o napaki na napravi za omejevanje toka, ki je pod nadzorom SODO ali izvajalca
nalog SODO, do ponovne vzpostavitve napajanja.
Kazalnik izraža povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru
napake na napravi za omejevanje toka in se izračuna na naslednji način:
n

T _ zam _ var 

 T _ zam _ var
i 1

i

št _ napak _ var

[ h]

V enačbi pomenijo:

T _ zam_ var

Povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru
napake na napravi za omejevanje toka, ki je pod nadzorom
SODO ali izvajalca nalog SODO.

T _ zam_ vari

Čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake
na »i-ti« napravi za omejevanje toka, izražen v urah.

št _napak_ var

Število vseh napak na napravah za omejevanje toka, ki so
pod nadzorom SODO ali izvajalca nalog SODO.

Opomba 1: Če se izkaže, da je po zamenjavi varovalke napajanje ponovno
prekinjeno (napaka v notranji instalaciji odjemalca), se nadaljnji čas odprave ne
upošteva.
Opomba 2: Če se uporabnik odloči za kasnejši čas odprave napake na napravi za
omejevanje toka zaradi ugodnejšega cenika, se čas odprave napake ne
evidentira. SODO ali izvajalec nalog SODO mora hraniti dokazila o zahtevi
uporabnika.
1.3.2

Povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s
kakovostjo napetosti

Osnova za izračun kazalnika je čas, ki preteče od prejema pritožbe v zvezi s
kakovostjo napetosti do odgovora nanjo.
Pri izračunu tega kazalnika se upoštevajo samo pritožbe, ki so tudi uradno
zabeležene. Ustne pritožbe zaposlenim se ne upoštevajo (pritožniku se v
pogovoru pojasni, kako naj se pritoži). Pri izračunu tega kazalnika se upoštevajo
upravičene in neupravičene pritožbe.
Kazalnik izraža povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s
kakovostjo napetosti, in se izračuna na naslednji način:
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n

T _ odg _ VQ 

 T _ odg _ VQ
i 1

i

št _ pritožb _ VQ

[d ]

V enačbi pomenijo:

T _ odg _ VQ

Povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s
kakovostjo napetosti.

T _ odg _ VQi

Čas, potreben za odgovor na »i-to« pritožbo (vključno z
izvajanjem meritev na prizadetem mestu in iskanjem
rešitve), izražen v dnevih.

št _ pritožb_VQ

Število vseh prispelih pritožb v zvezi z odstopanji kakovosti
napetosti.

1.3.3

Povprečni čas, potreben za rešitev odstopanj kakovosti napetosti

Osnova za izračun kazalnika je čas, ki preteče med odgovorom na pritožbo v
zvezi s kakovostjo napetosti in odpravo odstopanja kakovosti napetosti. Za čas
odprave odstopanja kakovosti napetosti se šteje datum, ko so razmere v
omrežju sanirane (tehnični pregled, začetek poskusnega obratovanja, preklop
odcepa TP itd).
Kazalnik izraža povprečni čas, potreben za rešitev odstopanj kakovosti napetosti,
in se izračuna na naslednji način:
n

T _ rešitev _ VQ _ odstopanja 

 T _ rešitev _ VQ _ odstopanja
i 1

i

št _ posegov _ VQ

[d ]

V enačbi pomenijo:
Povprečni čas, potreben za sanacijo odstopanja kakovosti
T _ rešitev _ VQ _ odstopanja napetosti.

T _ rešitev _ VQ _ odstopanjai

Čas trajanja »i-te« sanacije odstopanja kakovosti
napetosti (poseg v omrežje) v mesecih v obravnavanem
letu.

št _ posegov_VQ

Število vseh sanacij odstopanj kakovosti napetosti v
obravnavanem letu.

Opomba 1: Parametri se spremljajo posebej glede na napetostni nivo. Izračuna
se tudi skupen kazalnik, ki je povprečna vrednost vseh kazalnikov.
Opomba 2: Pri izračunu tega kazalnika se upoštevajo samo upravičene pritožbe
glede odstopanj kakovosti napetosti, ki so tudi uradno zabeležene in v zadevnem
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letu rešene. Ustne pritožbe se ne upoštevajo (pritožniku se v pogovoru pojasni,
kako naj se pritoži).
Opomba 3: Pri parametru »odkloni napajalne napetosti« se posebej spremljajo in
poročajo pritožbe na način, kot je definiran v prilogi (Priloga 3, točka 1.7).

1.4

Merjenje in zaračunavanje

1.4.1

Povprečni čas, potreben za odpravo okvare števca

Osnova za izračun kazalnika je čas, ki je potreben za odpravo okvare merilne
naprave (menjave merilne naprave in vključitve njene funkcije v merilno mesto).
Povprečni čas, potreben za odpravo okvare števca, se izračuna na naslednji
način:
n

T _ odprave _ ok var e _ števca 

 T _ odprave _ ok var e _ števca
i 1

i

št _ pregledov

[d ]

V enačbi pomenijo:
Povprečni čas, potreben za pregled in odprave napake
T _ odprave _ ok var e _ števca števca.

T _ odprave _ ok var e _ števcai

Čas od prejetja zahteve do opravljenega pregleda in
odprave napake »i-tega« števca, izražen v dnevih.

št _ pregledov

Število vseh števcev, ki so bili pregledani na zahtevo
(število izvedenih inšpekcij).

Opomba 1: Kazalniki se spremljajo glede na napetostne nivoje in kategorijo
odjema.
Opomba 2: Treba je upoštevati tako števce kot krmilne in komunikacijske
naprave.
1.4.2

Povprečni čas do vzpostavitve ponovnega napajanja po izklopu
zaradi neplačila

Osnova za izračun kazalnika je čas, ki preteče od trenutka, ko so izpolnjeni vsi
pogoji za priključitev uporabnika (plačan dolg, vključno s stroški odklopa in
priklopa, podpisani pogodbi o dostopu in dobavi), do ponovne vzpostavitve
napajanja.
Kazalnik izraža povprečni čas, potreben za vzpostavitev ponovne oskrbe zaradi
neplačila, in se izračuna na naslednji način:
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n

T _ ponov _ priključ 

T _ ponov _ priključ
i 1

i

št _ ponov _ priključ

[d ]

V enačbi pomenijo:

T _ ponov _ priključ

Povprečni čas, potreben za vzpostavitev ponovne oskrbe
zaradi neplačila.

T _ ponov _ priključi

Čas od izpolnjenih »i-tih« pogojev za priključitev do
ponovne priključitve.

št _ ponov _ priklju č

Število vseh ponovnih priključitev.

Opomba: Vzrok za izklop zaradi neplačila obsega tako neplačilo obveznosti kakor
tudi zamujeno plačilo obveznosti.

1.5

Skladnost ravni kakovosti storitve

Za posamezne kazalnike komercialne kakovosti izračunamo ustrezni delež
storitev, ki so opravljene v skladu z minimalnimi standardi kakovosti na naslednji
način:

skladnost _ ravni _ storitve _ CQ 

št _ skladnih _ storitev _ CQ
 100
št _ vseh _ storitev _ CQ

[%]

V enačbi pomenijo:
skladnost _ ravni _ storitve _ CQ

Delež storitev, ki so opravljene v skladu z minimalnimi
standardi kakovosti.

št _ skladnih_ storitev_ CQ

Število storitev, ki so opravljene v skladu z minimalnimi
standardi kakovosti.

št _ vseh_ storitev_ CQ

Število vseh opravljenih storitev.

Parameter se v spletni aplikaciji izračuna samodejno ali na podlagi vnosa ali
uvoza potrebnih vhodnih podatkov, ki so pomensko vezani na posamezno
storitev.

1.6

Število izplačanih kompenzacij

V spletno aplikacijo SODO ali izvajalci nalog SODO vnesejo število izplačanih
kompenzacij po napetostnih nivojih oziroma vrsti odjema (SN/NN/GOS) zaradi
nedoseganja zajamčenih standardov posameznih storitev komercialne kakovosti.
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Podatki o pritožbah

V spletno aplikacijo SODO ali izvajalci nalog SODO vnesejo število upravičenih in
vseh pritožb, ki se nanašajo na posamezne storitve komercialne kakovosti, ki so
jih prejeli od uporabnikov omrežja.
Spletna aplikacija samodejno izračuna delež upravičenih pritožb uporabnikov na
naslednji način:
delež _ upr _ pritožb i 

št _ upr _ pritožb i
 100
št _ vseh _ pritožb i

[%]

V enačbi pomenijo:

delež _ upr _ pritožbi

Delež upravičenih pritožb za »i-ti« kazalnik komercialne
kakovosti.

št _ upr _ pritožbi

Število upravičenih pritožb uporabnikov za »i-ti«
kazalnik komercialne kakovosti.

št _ vseh _ pritožb i

Število vseh prejetih
komercialne kakovosti.

pritožb

za

»i-ti«

kazalnik

Pritožbe se spremljajo v skladu z naslednjo klasifikacijo:
Področje

Podpodročje

Priključevanje na
omrežje

Zamude

Merjenje

Odčitavanje števcev
Delovanje števcev
Kakovost napetosti

Kakovost oskrbe
Neprekinjenost
napajanja

Aktivacija novega
priključka
Aktivacije priključkov

Ponovni priklop po
odklopu

Vzrok za pritožbo
Izdaja ocene stroškov (predračuna) za
enostavna dela.
Izdaja soglasja za priključitev.
Izdajo pogodbe o priključitvi na NNomrežje.
Redno odčitavanje števcev v enem letu s
strani pooblaščenega podjetja.
Odprava okvare števca.
Odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo
napetosti.
Odprava neskladja odklonov napajalne
napetosti.

Maksimalno dovoljeno trajanje in število
nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev
(velja za končne odjemalce na SN).
Maksimalno dovoljeno trajanje
posamezne nenačrtovane dolgotrajne
prekinitve.
Aktiviranje priključka na električno
omrežje.
Ponovna vzpostavitev napajanja v
primeru napake na napravi za
omejevanje toka.
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Področje

Odklopi zaradi
neplačila ali
zapoznelega plačila
Obračunavanje in
izdajanje računov ter
izterjave
Storitve uporabnikom

Podpodročje
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Vzrok za pritožbo
Napačni odklopi zaradi napake
vzdrževalnega osebja.
Vzpostavitev ponovnega napajanja po
izklopu zaradi neplačila.

Nejasnost računov

Odgovori na pisna vprašanja, pritožbe ali
zahteve uporabnikov.
Neizvedeni ali zamujeni vnaprej
dogovorjeni obiski.
Pravočasna obveščenost uporabnikov o
načrtovani prekinitvi.

Opomba: Področna klasifikacija razvrščanja pritožb je skladna s priporočilom
ERGEG, Ref. E10-CEM-33-05 (junij 2010).
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PRILOGA 4 : KAKOVOST NAPETOSTI
1

SPLOŠNO

1.1

Višja sila in tuji vzroki

V višjo silo in tuje vzroke se štejejo vsa nenormalna obratovalna stanja, ki so
določena v standardu SIST EN 50160.

2

PARAMETRI KAKOVOSTI NAPETOSTI

2.1

Definicije parametrov kakovosti napetosti

V spletni aplikaciji za kakovost napetosti se omogoča poročanje parametrov po
slovenskem standardu SIST EN 50160, Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih
omrežjih.
Minimalni parametri za kakovost napetosti so zapisani v slovenskem standardu
SIST EN 50160, Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih oziroma v
pogodbah o kakovosti napetosti.
Prenosno podjetje in SODO ali izvajalec nalog SODO lahko predpišejo strožje
parametre minimalnih standardov kakovosti napetosti, kot so zahtevani v
slovenskem standardu SIST EN 50160, Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih
omrežjih.

2.2

Kazalniki stanja kakovosti napetosti

2.2.1

Kazalnik stanja kakovosti napetosti

Je skupni kazalnik dosežene stopnje skladnosti značilnosti
kakovosti napetosti z zahtevami v tehničnem standardu.

(parametrov)

Za različne napetostne nivoje se kazalnik izračuna na naslednji način:

I KEE



 1 






i 1
  100 [%]
n

št _ tednov _ pod _ nadzorom 

i 1

n

 št _ neskladnih _ tednov
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V enačbi pomenijo:
Kazalnik stanja kakovosti napetosti, ki se izraža v % po
posameznih napetostnih nivojih.
Število tednov, v katerih parametri kakovosti napetosti
niso v skladu z zahtevami standarda.
Število tednov v koledarskem letu, za katere so podatki o
kakovosti električne energije odčitani in verodostojni.
Število merilnih točk na posameznem napetostnem nivoju.

IKEE
št _ neskladnih _ tednov
št _ tednov _ pod _ nadzorom
I = 1 ...n

2.2.2

Kazalniki stanja posameznih parametrov kakovosti napetosti

Za različne napetostne nivoje in za različne parametre kakovosti napetosti se
kazalniki izračunavajo na naslednji način:

I PAR



 1 




n

 št _ neskladnih _ tednov 
n

i 1

PAR

 št _ tednov _ pod _ nadzorom 
i 1

PAR



  100 [%]




V enačbi pomenijo:

I PAR

št _ neskladnih_ tednovPAR
št _ tednov _ pod _ nadzoromPAR
I = 1 ...n

Kazalnik stanja posameznega parametra kakovosti
napetosti, ki se izraža v % po posameznih napetostnih
nivojih.
Število tednov, v katerih posamezen parameter
kakovosti napetosti ni v skladu z zahtevami standarda.
Število tednov v koledarskem letu, za katere so
podatki o kakovosti električne energije odčitani in
verodostojni.
Število merilnih točk na posameznem napetostnem
nivoju.

Kazalniki stanja posameznih parametrov kakovosti napetosti se izračunavajo
posebej za:
-

odstopanja napajalne napetosti;
harmonske napetosti;
fliker;
neravnotežje napajalne napetosti;
signalne napetosti in
omrežno frekvenco.

2.3

Sistemski kazalnik pogostosti upadov

V spletno aplikacijo za poročanje zavezanci posredujejo podatke o upadih
napetosti, ki so v skladu s standardom SIST EN 50160 klasificirani po kriterijih
trajanja upadov napetosti in vrednosti preostale napetosti (v % dogovorjene
napetosti).
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Spletna aplikacija za poročanje samodejno izračuna sistemski kazalnik pogostosti
upadov, ki je definiran na naslednji način:

R  DFI 

1  N2  N3 

n
2 


V enačbi pomenijo:

R  DFI
N2

Sistemski kazalnik pogostosti upadov.
Vsota uteženih upadov napetosti, kjer imajo uteži vrednost
0,5 in 1.
Vsota uteženih upadov napetosti, kjer imajo uteži vrednost
1.
Število merilnih mest.

N3
n

Uteži za posamezne upade napetosti so definirane z naslednjo tabelo:
Preostala
napetosti
[%]
90 > u ≥ 80
80 > u ≥ 70
70 > u ≥ 40
40 > u ≥ 5
5>u

10 ≤ t ≤ 200
0
0
0,5
1
1

200 < t ≤ 500
0
0
1
1
1

Trajanje
[ms]
500 < t ≤ 1000 1000 < t ≤ 5000 5000 < t ≤ 60000
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Opomba 1: Utežene upade napetosti definiramo kot produkt posameznega upada
napetosti s pripadajočo utežjo.
Opomba 2: Določita se dve vrednosti kazalnika R  DFI glede na vrednosti uteži
v primeru preostale napetosti (u < 5 %):
-

R  DFI (Uteži za u5%0 )
R  DFI (Uteži za u 5%1)

: vrednosti uteži za preostalo napetost (u < 5 %) so 0 in
: vrednosti uteži za preostalo napetost (u < 5 %) so 1.
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2799.

Pravila za izvajanje izravnalnega trga
z električno energijo

Na podlagi druge alineje tretjega odstavka 24. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12),
2. točke prvega odstavka 46. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09), po pridobitvi soglasja
Javne agencije RS za energijo št. 151-2/2012-03/203 z dne
12. 9. 2012, Borzen, organizator trga za električno energijo,
d.o.o. izdaja naslednja

PRAVILA
za izvajanje izravnalnega trga
z električno energijo

Št.
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II. IZRAVNALNI TRG
3. člen
(organizator trga)
(1) Organizator trga organizira izravnalni trg z električno
energijo v Republiki Sloveniji kot izvajalec gospodarske javne
službe organiziranja trga z električno energijo, pri čemer sta
njegovi temeljni funkciji postavitev pravil za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo na podlagi javnega pooblastila
in izvajanje izravnalnega trga na pregleden ter ekonomsko čim
bolj učinkovit način z zagotavljanjem ustrezne likvidnosti.
(2) Organizator trga lahko določene naloge v zvezi z izvajanjem izravnalnega trga prenese v izvajanje na drugo osebo.
(3) Organizator trga skrbi za učinkovito komunikacijo s
člani izravnalnega trga. V ta namen lahko povabi člane na skupno obravnavo določenih zadev v zvezi z izravnalnim trgom.
4. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo
(v nadaljnjem besedilu: pravila) urejajo način izvajanja izravnalnega trga z električno energijo predvsem:
– organiziranje izravnalnega trga,
– članstvo na izravnalnem trgu,
– način sodelovanja na izravnalnem trgu,
– poročanje in obveščanje o izravnalnem trgu in
– obračun in finančno poravnavo poslov, sklenjenih na
izravnalnem trgu.
2. člen
(pomen uporabljenih izrazov)
(1) Izrazi uporabljeni v teh pravilih imajo naslednji pomen:
– interval izmenjave električne energije: je obračunski
interval, na katerega se nanašajo ponudbe za nakup in prodajo
električne energije in v katerem se realizira predaja in prevzem
električne energije med osebama za kateri se je sklenil posel
na izravnalnem trgu;
– izravnalna energija: je električna energija, ki je potrebna za vzdrževanje ravnotežja med proizvodnjo in odjemom električne energije v realnem času z upoštevanimi izmenjavami na
mejah prenosnega omrežja s sosednjimi sistemskimi operaterji
prenosnih omrežji;
– izravnava odstopanj: je dejanje vzdrževanja ravnotežja med proizvodnjo in odjemom električne energije v realnem času z upoštevanimi izmenjavami na mejah prenosnega
omrežja s sosednjimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežji;
– klirinški agent: je organizator trga ali druga pravna
oseba, na katero organizator trga prenese izvajanje obračuna
in finančne poravnave terjatev in obveznosti iz naslova izravnalnega trga;
– trgovalna aplikacija za izvajanje izravnalnega trga:
je programska oprema, na kateri se izvaja trgovanje na izravnalnem trgu;
– trgovanje znotraj dneva: je organizirano sprotno trgovanje, ki poteka za dan v naprej in se zaključi pred začetkom
obračunskega intervala, za katerega poteka trgovanje.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo enak
pomen, kot ga določajo:
– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12),
– Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe
organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09),
– Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje
električne energije (Uradni list RS, št. 71/12) in
– Pravila za delovanje organiziranega trga z električno
energijo (Uradni list RS, št. 98/09 in 97/11).

(izravnalni trg)
(1) Izravnalni trg z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: izravnalni trg) je tehnološko podprta organizirana oblika
zbiranja in angažiranja ponudb za prodajo in nakup izravnalne
energije z namenom izravnave odstopanj elektroenergetskega
sistema na pregleden in ekonomsko čim bolj učinkovit način.
(2) Trgovanje na izravnalnem trgu se izvaja preko trgovalne aplikacije, ki omogoča zbiranje ponudb za nakup in
prodajo električne energije, preko katere sistemski operater
prenosnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater) kupuje in prodaja energijo namenjeno izravnavi odstopanj
elektroenergetskega sistema.
(3) Izravnalni trg se izvaja kot sprotni trg.
(4) Udeleženci izravnalnega trga so: organizator trga,
sistemski operater, člani izravnalnega trga, druga oseba iz
drugega odstavka 3. člena teh pravil in ponudniki terciarne
rezerve delovne moči.
5. člen
(ravnanje na izravnalnem trgu)
(1) Člani izravnalnega trga morajo ves čas delovanja na
izravnalnem trgu ravnati v skladu z veljavnimi predpisi in pravili.
(2) Člani izravnalnega trga morajo ravnati kot dobri strokovnjaki v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri svojem nastopanju na izravnalnem trgu ne smejo uporabljati neprimernih
oziroma nerazumnih poslovnih metod.
(3) Člani izravnalnega trga morajo organizatorju trga na
njegovo pisno zahtevo v najkrajšem času dostaviti vse informacije oziroma dokumentacijo, ki so pomembni za zagotavljanje
nemotenega delovanja izravnalnega trga in upravljanje tveganj
izravnalnega trga kot celote.
6. člen
(angažiranje terciarne rezerve delovne moči)
Angažiranje terciarne rezerve delovne moči lahko poteka
preko izravnalnega trga. Sistemski operater angažira terciarno
rezervo z upoštevanjem procedur opredeljenih v sporazumih
sklenjenih z dobavitelji te storitve.
7. člen
(obveznost sistemskega operaterja za nakup
na izravnalnem trgu)
(1) Sistemski operater na izravnalnem trgu kupuje oziroma
prodaja vso električno energijo, ki jo potrebuje za izravnavo odstopanj slovenskega elektroenergetskega sistema, razen energije za zagotavljanje primarne in sekundarne regulacije moči ter
angažiranja terciarne rezerve moči, ki je ni mogoče izvesti preko
trgovalne aplikacije in v drugih primerih uporabe sistemskih storitev, ki jih ni mogoče izvesti preko trgovalne aplikacije.
(2) Kolikor trgovalna aplikacija to omogoča, lahko energijo, ki jo potrebuje za regulacijo frekvence v okviru terciarne
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regulacije, sistemski operater aktivira s sklenitvijo posla s ponudnikom terciarne regulacije.
8. člen
(trgovalna aplikacija)
(1) Trgovanje na izravnalnem trgu se izvaja na trgovalni
aplikaciji ki omogoča zbiranje ponudb za nakup in prodajo električne energije s strani članov izravnalnega trga ter sodelovanje
sistemskega operaterja kot člana s posebnim statusom.
(2) Za vse posle sklenjene za namen izravnave odstopanj
v elektroenergetskem sistemu se šteje da so sklenjeni na izravnalnem trgu. Posli, ki jih sistemski operater izvaja za namene
nakupa ali prodaje energije za pokrivanje izgub v omrežju ali
druge posle povezano z njegovo bilančno skupino, mora sistemski operater v primeru skupnega izvajanja izravnalnega trga
z drugim trgovanjem znotraj dneva izvajati v okviru ločenega
računa za trgovanje.
(3) Člani izravnalnega trga morajo vsak zase zagotoviti
zadostno tehnično opremo za nemoteno uporabo trgovalne
aplikacije. V primeru tehničnih težav lahko pooblastijo izvajalca izravnalnega trga, da iz trga odstrani vse aktivne ponudbe
člana oziroma, da v imenu člana izravnalnega trga vnese
ponudbe, ki so sporočene pravočasno in v primernem formatu.
(4) V primeru tehničnih težav ali drugih motenj, ki onemogočajo normalno izvajanje izravnalnega trga, se začasno
prekine trgovanje, o čemer se nemudoma obvesti člane izravnalnega trga po faksu oziroma po elektronski pošti.
(5) V primeru daljše prekinitve delovanja trgovalne aplikacije, lahko sistemski operater po potrditvi prekinitve delovanja s
strani organizatorja trga, nakup in prodajo izravnalne energije
vrši bilateralno s ponudniki. Ob tem upošteva načela preglednosti in ekonomičnosti.
(6) Trgovalna aplikacija mora biti zanesljiva. Za nemoteno
delovanje mora biti organizirana ustrezna dežurna služba, ki
skrbi za čimprejšnjo odpravo morebitnih napak.
III. ČLANSTVO NA IZRAVNALNEM TRGU ELEKTRIČNE
ENERGIJE
9. člen
(članstvo na izravnalnem trgu)
(1) Član izravnalnega trga lahko postane vsak član bilančne sheme organiziranega trga z električno energijo, ki
izpolnjuje pogoje, določene s temi pravili.
(2) Član bilančne sheme postane član izravnalnega trga s
podpisom pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu.
(3) Sistemski operater je član izravnalnega trga s posebnim statusom.
(4) Organizator trga objavi seznam članov izravnalnega
trga na svoji spletni strani in ga redno posodablja.
10. člen
(pogoji za pridobitev članstva)
(1) Pogoj za članstvo na izravnalnem trgu je status člana
bilančne sheme.
(2) Organizator trga o članstvu na izravnalnem trgu odloča
na podlagi vloge za članstvo.
(3) Vlogi za članstvo mora vlagatelj predložiti vsa dokazila, kot so navedena na obrazcu za pridobitev članstva na
izravnalnem trgu.
(4) Ob prijavi se šteje, da so dokazila, ki jih član bilančne
sheme predloži v okviru članstva v bilančni shemi, veljavna tudi
za članstvo na izravnalnem trgu.
(5) Član bilančne sheme je dolžan k vlogi priložiti tudi
druga dokazila, ki jih zahteva organizator trga. Član bilančne
sheme zahtevana dokazila predloži v slovenskem ali angleškem jeziku. Dokumenti, ki niso uradno izdani v slovenskem ali
angleškem jeziku, morajo biti prevedeni v enega od navedenih
jezikov, prevodi pa sodno overjeni.
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(6) Član bilančne sheme mora v vlogi za članstvo na
izravnalnem trgu navesti tudi osebe, ki bodo odgovorne za
podpis pogodbe ter za izvedbo trgovanja na izravnalnem trgu.
Član bilančne sheme mora obenem navesti pristojne osebe za
finančno poravnavo na izravnalnem trgu ter za sprejemanje
zahtevkov za predložitev finančnih kritij posredovanih s strani
klirinškega agenta.
(7) Člani izravnalnega trga morajo zagotoviti 24 urno
dežurstvo.
11. člen
(pogodba o članstvu na izravnalnem trgu)
(1) Pogodba o članstvu na izravnalnem trgu je pravni
posel, s katerim član izravnalnega trga z organizatorjem trga
oziroma osebo iz drugega odstavka 3. člena teh pravil uredi
predvsem:
– članstvo na izravnalnem trgu,
– čas trajanja pogodbe,
– prenehanje članstva,
– način sodelovanja na izravnalnem trgu,
– način sodelovanja v poravnanem sistemu Klirinškega
agenta.
(2) Članu bilančne sheme se pogodba o članstvu na izravnalnem trgu posreduje v podpis v roku petnajst (15) dni od
prejema popolne vloge.
(3) Član izravnalnega trga mora organizatorja trga redno
obveščati o vseh spremembah podatkov, ki jih je predložil ob
pristopu na izravnalni trg.
(4) Član izravnalnega trga je v roku 8 dni od podpisa pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu dolžan podpisati pogodbo o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta.
12. člen
(prenehanje članstva na izravnalnem trgu)
(1) Članstvo na izravnalnem trgu članu preneha:
– z izstopom člana z izravnanega trga, če član izravnalnega trga organizatorju trga pisno odpove pogodbo o članstvu
na izravnalnem trgu;
– z nastopom pravnih posledic začetka prisilne poravnave, stečaja ali drugega postopka prenehanja člana;
– s prenehanjem članstva v bilančni shemi;
– s prenehanjem članstva v poravnalnem sistemu klirinškega agenta;
– z izključitvijo člana izravnalnega trga na podlagi obrazložene odpovedi pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu brez
odpovednega roka.
(2) Organizator trga lahko izključi člana izravnalnega trga:
– če član izravnalnega trga v roku ne predloži zahtevnih
finančnih kritij na ponovni poziv;
– če član izravnalnega trga v postopku nadzora ne omogoči pregleda dokumentacije v zvezi s posli, ki jih je sklenil na
izravnalnem trgu;
– če član izravnalnega trga ne izpolnjuje svojih obveznosti;
– če član izravnalnega trga krši ta pravila.
(3) Prenehanje članstva na izravnalnem trgu organizator
trga javno objavi na svoji spletni strani.
13. člen
(prepoved trgovanja na izravnalnem trgu)
Organizator trga lahko članu izravnalnega trga začasno
prepove trgovanje na izravnalnem trgu:
– če član izravnalnega trga ne predloži zahtevnih finančnih kritij v roku, dokler zahtevana kritja niso predložena oziroma
do prenehanja članstva na izravnalnem trgu,
– če član izravnalnega trga zamudi s plačilom nadomestila za opravljene storitve organizatorju trga oziroma drugi osebi,
ki ji je organizator trga v izvajanje prenesel določene naloge,
dokler član ne poravna svojih zapadlih obveznosti oziroma do
prenehanja članstva na izravnalnem trgu.
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14. člen

18. člen

(ustvarjalci trga)

(vrste izvrševanja ponudb)

(1) Na izravnalnem trgu lahko član sodeluje tudi kot
ustvarjalec trga. Ustvarjalec trga zagotavlja sistemskemu operaterju minimalno količino ponudbe za nakup in prodajo na
izravnalnem trgu.
(2) Ustvarjalec trga je lahko vsak član izravnalnega trga,
ki z organizatorjem trga sklene sporazum o obvezujočem oddajanju ponudb.
(3) Naloga ustvarjalca trga je, da zagotovi minimalno
količino ponudbe na izravnalnem trgu.
(4) Ustvarjalec trga je dolžan oddati ponudbo za dogovorjene produkte najkasneje štiri (4) ure pred pričetkom ure,
na katero se produkti nanašajo.

(1) Za urne produkte in standardizirana produkta so na
izbiro naslednje vrste omejevanja izvrševanja ponudb:
– brez omejitev: ponudbe se lahko izvršijo brez omejitev
in se lahko izvršijo tudi le delno;
– takoj ali prekliči (angleško: Immediate or Cancel – IOC):
je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo takoj po vnosu
v aplikacijo ali pa so takoj preklicane; ponudbe se lahko izvršijo tudi le delno, pri čemer se neizvršeni del ponudbe takoj
prekliče;
– zapolni ali odstrani (angleško: Fill or Kill – FOK): je
omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo takoj po vnosu v
aplikacijo in v celotni količini ali pa so takoj preklicane.
(2) Za produkte, ki jih lahko ponudniki oblikujejo poljubno,
so na izbiro naslednje vrste omejevanja izvrševanja ponudb:
– takoj ali prekliči (angleško: Immediate or Cancel – IOC):
je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo takoj po vnosu
v aplikacijo ali pa so takoj preklicane; ponudbe se lahko izvršijo tudi le delno, pri čemer se neizvršeni del ponudbe takoj
prekliče;
– vse ali nič (angleško: All or Nothing – AON): je omejitev,
ki določa, da se ponudbe izvršijo le v celotni količini. Te vrste
ponudb se lahko izvršijo kadarkoli v času njihove veljavnosti.
(3) Za urne produkte in standardizirana produkta sta na
izbiro naslednja tipa ponudb:
– običajna ponudba (angleško: Regular – REG): je običajna ponudba brez posebnih omejitev.
– ponudba kot ledena gora (angleško: Iceberg – ICB): je
ponudba, katere količina je razdeljena na več delov, ki se jih
vnaša v knjigo ponudb postopoma. Član trga ob vnosu ponudbe v knjigo ponudb določi skupno količino in začetno količino.
Začetna količina predstavlja prvi vnos v knjigo ponudbo, naslednji vnosi si sledijo potem, ko je izvršena celotna količina zadnje ponudbe v knjigi ponudb. Izvede so toliko vnosov ponudb,
kolikor je potrebno, da se izvrši vsa skrita količina ponudbe.
(4) Sistemski operater lahko ob vnašanju ponudb v aplikacijo izbere tudi naslednji tip ponudbe:
– ponudba za izravnavo sistema (angleško: Balance Order – BAL): je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo za
namene izravnave odstopanj. Ta omejitev ne omejuje izvrševanja glede na čas izvrševanja ponudbe oziroma njene količine.

IV. PRODUKTI IN PONUDBE NA IZRAVNALNEM TRGU
15. člen
(produkti na izravnalnem trgu)
Na izravnalnem trgu so na voljo za prodajo ali nakup
naslednji produkti:
– 15-minutni produkti,
– urni produkti,
– standardizirana bloka urnih produktov za pasovno energijo (00:00–24:00) in trapezno energijo (8:00–20:00),
– poljuben blok produktov, ki jih ponudnik definira sam
in zajema najmanj dva zaporedna urna oziroma 15-minutna
produkta za dobavo istega dne; blok produktov lahko sklene
posel le v celoti ali nič in ne more sklepati poslov z ostalimi
urnimi produkti ali standardiziranima produktoma.
16. člen
(ponudbe na izravnalnem trgu)
(1) Sistemski operater vnaša ponudbe za nakup ali prodajo električne energije za namene izravnave odstopanj v
elektroenergetskem sistemu.
(2) Ponudbe, ki jih člani izravnalnega trga oddajo v okviru
trgovanja znotraj dneva, lahko sistemski operater sprejme kot
ponudbe oddane na izravnalnem trgu.
(3) Vsi posli, sklenjeni s ponudbami sistemskega operaterja za namene izravnave odstopanj elektroenergetskega
sistema, se štejejo kot posli izravnalnega trga.
(4) V primeru pomanjkanja ponudbe na izravnalnem trgu,
lahko sistemski operater preko trgovalne aplikacije povabi člane izravnalnega trga k oddaji ponudb.
(5) Ponudbe na izravnalnem trgu so anonimne.
17. člen
(vsebina ponudb)
(1) Ponudba mora imeti pri vnosu aplikacijo določene
naslednje elemente:
– produkt,
– vrsta ponudbe, ki je lahko nakupna ali prodajna,
– vrsta omejitve izvrševanja ponudbe in tip ponudbe iz
18. člena teh pravil,
– cena električne energije,
– količina električne energije in
– veljavnost ponudbe.
(2) Maksimalna cena posamezne ponudbe je 9.999,99
EUR/MWh. Minimalna cena posamezne ponudbe je –9.999,99
EUR/MWh. Korak ponudbe je 0,01 EUR/MWh.
(3) Minimalna količina ponudbe enega udeleženca, če je
ta oddal ponudbo, je 1 MW (produkti so ustrezno ovrednoteni,
glede na trajanje ponudbe). Korak ponudbe je 1 MW.
(4) Maksimalna količina ponudbe je 999,0 MW.
(5) Obračunski interval na izravnalnem trgu je odvisen od
vrste produkta in je lahko 1 ura ali 15 minut.
(6) Ponudba je lahko sprejeta le v celoti in za celotno
dolžino intervala.

19. člen
(čas prejema in vrstni red ponudb)
(1) Čas prejema ponudbe na izravnalnem trgu električne
energije je tista časovna oznaka, ki jo aplikacija izravnalnega
trga dodeli pri vnosu ali spremembi ponudbe.
(2) Ponudba na izravnalnem trgu električne energije ostane v veljavi tako dolgo, dokler ni v celoti sprejeta v okviru posla,
odstranjena s strani ponudnika samega oziroma dokler ne
poteče veljavnost ponudbe.
(3) Vrstni red v knjigi ponudb za posamezen produkt je
določen po kriteriju »cena/časovna oznaka«, torej tako, da
imajo pri izvrševanju nakupnih ponudb prednost ponudbe z
višjo ceno oziroma pri izvrševanju prodajnih ponudb prednost
ponudbe z nižjo ceno. Če je v okviru iste cene več ponudb,
imajo prednost ponudbe z manjšo časovno oznako.
20. člen
(časovni okvir oddajanja ponudb in sklepanja poslov)
(1) Na izravnalnem trgu se lahko oddajajo ali spreminjajo
obstoječe ponudbe najkasneje do začetka intervala, na katerega se ponudbe nanašajo.
(2) Ponudbe se lahko v aplikacijo za izravnalni trg vnašajo
24 ur na dan, sedem (7) dni na teden in največ za dan v naprej.
Natančne urnike trgovanja določi organizator trga v soglasju s
sistemskim operaterjem in jih objavi na svoji spletni strani. O
spremembi urnikov mora organizator trga obvestiti člane izrav-

Stran

7326 /

Št.

73 / 28. 9. 2012

nalnega trga preko svoje spletne strani najmanj sedem (7) dni
pred uveljavitvijo sprememb.
21. člen
(aktivacija ponudb na izravnalnem trgu)
Sistemski operater lahko obstoječe ponudbe sprejme oziroma vnaša ponudbe kadarkoli pred pričetkom intervala, na
katerega se ponudbe nanašajo. Posle povezane s terciarno
rezervo moči lahko Sistemski operater sklene kadarkoli do
začetka intervala, na katerega se ponudbe nanašajo.
22. člen
(fizična poravnava)
(1) S sprejetjem ponudbe s strani sistemskega operaterja
za namene izravnave odstopanj v elektroenergetskem omrežju
je sklenjen posel med sistemskim operaterjem in ponudnikom
na izravnalnem trgu.
(2) Sklenjen posel se prijavi v obliki zaprte pogodbe pri
organizatorju trga v količini, ki jo določa izvršeni posel.
V. OBVEŠČANJE IN POROČANJE
23. člen
(obveščanje o poslu in povpraševanju)
O sklenjenih poslih je udeleženec obveščen preko trgovalne aplikacije. Po potrebi sistemski operater obvesti udeleženca tudi preko telefona.
24. člen
(javna objava rezultatov)
(1) Organizator trga javno objavi na svoji spletni strani vse
rezultate trgovanja na izravnalnem trgu.
(2) Objavijo se produkti, količine in cene vseh sklenjenih
poslov.
25. člen
(priprava poročil izvajanja izravnalnega trga)
(1) Organizator trga javno objavlja na svoji spletni strani
naslednja poročila o izravnalnem trgu:
– dnevna poročila o rezultatih trgovanja, predvsem količine in cene poslov iz trgovanja na izravnalnem trgu,
– mesečna poročila o trgovanju na izravnalnem trgu,
– obdobna poročila,
– evidenca članov izravnalnega trga,
– poročila o zagotavljanju terciarne regulacije.
(2) Organizator trga o rezultatih in izvajanju izravnalnega
trga redno poroča Javni agenciji RS za energijo.
VI. OBRAČUN IN FINANČNA PORAVNAVA SKLENJENIH
POSLOV NA IZRAVNALNEM TRGU
26. člen
(klirinški agent)
(1) Obračun in finančno poravnavo terjatev in obveznosti
iz naslova izravnalnega trga izvaja klirinški agent.
(2) V postopku obračuna in finančne poravnave na izravnalnem trgu klirinški agent jamči izpolnitev finančnih obveznosti
za posle sklenjene na izravnalnem trgu v obsegu predloženih
in unovčljivih finančnih kritij.
(3) Angažiranje terciarne regulacije moči ni predmet obračuna in finančne poravnave sklenjenih poslov na izravnalnem trgu.
27. člen
(udeleženec finančne poravnave)
(1) Član izravnalnega trga postane udeleženec finančne
poravnave na izravnalnem trgu s podpisom pogodbe o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta.
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(2) Podpis pogodbe o sodelovanju v poravnalnem sistemu
s klirinškim agentom je pogoj za članstvo na izravnalnem trgu.
(3) S pogodbo o sodelovanju v poravnalnem sistemu
klirinški agent in udeleženec finančne poravnave podrobneje
določita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem obračuna in finančne poravnave poslov sklenjenih na
izravnalnem trgu.
(4) Ob podpisu pogodbe o sodelovanju v poravnalnem
sistemu klirinškega agenta udeleženec finančne poravnave in
klirinški agent podpišeta tudi dogovor o načinu izstavljanja računov, na podlagi katerega klirinški agent lahko izstavlja račune
v imenu in za račun udeleženca finančne poravnave.
28. člen
(računi klirinškega agenta)
(1) Finančna poravnava za izravnalni trg se izvaja preko
poravnalnega računa, odprtega pri poravnalni banki.
(2) V denarju vplačana finančna kritja udeležencev finančne poravnave se vodijo na depozitnem računu odprtem
pri poravnalni banki.
(3) Klirinški agent lahko za potrebe finančne poravnave
izravnalnega trga odpre nov račun.
29. člen
(obračun)
(1) Osnova za obračun so posli sklenjeni na izravnalnem
trgu v obračunskem obdobju.
(2) Obračunsko obdobje je obdobje enega tedna. Predmet posameznega obračuna v okviru obračunskega obdobja so
vsi sklenjeni posli na izravnalnem trgu za dobavo od ponedeljka
00.00 ure do nedelje 24.00 ure za posameznega udeleženca
finančne poravnave.
(3) Klirinški agent izstavi račune v imenu in za račun prodajalca skladno s podpisanim dogovorom o načinu izstavljanja
računov.
(4) Obračun poslov sklenjenih na izravnalnem trgu se
izvrši najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni po končanem
obračunskem obdobju.
(5) Klirinški agent izvede pobot denarnih terjatev posameznega udeleženca z denarnimi obveznostmi, ki zapadejo
na isti poravnalni dan.
(6) Klirinški agent ima pravico do spremembe obračunskega obdobja in o tem pisno obvesti udeležence finančne
poravnave najkasneje 30 (trideset) dni pred uveljavitvijo spremembe obračunskega obdobja.
30. člen
(ugovor na račun)
(1) Morebitne napake ali nepravilnosti na računu oziroma
pobotu mora udeleženec finančne poravnave pisno sporočiti v
roku enega (1) delovnega dne od prejema.
(2) Klirinški agent poda pisni odgovor na ugovor v roku
enega (1) delovnega dne od prejema prijave napake. Odgovor
na ugovor je dokončen za namene finančne poravnave.
31. člen
(finančna poravnava)
(1) Finančna poravnava izravnalnega trga se izvaja na
poravnalni dan na osnovi izstavljenih računov za posamezno
obračunsko obdobje.
(2) Udeleženec finančne poravnave je neto upnik, ko je
obseg terjatev višji od obveznosti na določen poravnalni dan.
(3) Udeleženec finančne poravnave je neto dolžnik, ko je
obseg obveznosti višji od terjatev na določen poravnalni dan.
(4) Poravnalni dan je peti (5.) delovni dan od datuma
izstavitve računov.
(5) Plačila morajo biti izvršena v denarju.
32. člen
(finančna kritja)
(1) Udeleženec finančne poravnave je dolžan položiti
in vzdrževati finančno kritje kot zavarovanje za izpolnjevanje
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obveznosti iz naslova sodelovanja na izravnalnem trgu v višini,
obliki in rokih, kot jih določi klirinški agent.
(2) Finančna kritja se lahko predloži v obliki bančne garancije ali denarnega depozita.
(3) V primeru, da udeleženec finančne poravnave nima
že predloženih finančnih kritij pri Klirinškemu agentu, je dolžan
v roku 3 (treh) dni od podpisa pogodbe o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta, predložiti finančna kritja v
pričakovanem obsegu trgovanja oziroma najmanj 10.000 EUR.
Klirinški agent lahko od udeleženca finančne poravnave zahteva dodatna finančna kritja v primeru da ne izpolnjuje svojih
finančnih obveznosti ali znesek neto obveznosti na določen
dan presega razpoložljiva finančna kritja.
(4) Dodatno finančno kritje mora udeleženec finančne
poravnave predložiti na zahtevo Klirinškega agenta.
(5) Klirinški agent dnevno spremlja stanje neto obveznosti
in neto terjatev posameznega udeleženca finančne poravnave.
V primeru, da znesek neto obveznosti na določen dan presega
razpoložljiva finančna kritja, mora udeleženec finančne poravnave na zahtevo Klirinškega agenta predložiti dodatna finančna
kritja takoj oziroma najkasneje en (1) delovni dan po prejemu
pisne zahteve Klirinškega agenta.
(6) Če ima udeleženec finančne poravnave svoje finančne
obveznosti poravnane in neto obveznosti ne presegajo razpoložljivih finančnih kritij, lahko pisno zahteva vrnitev dela ali
celotnega zneska predloženih dodatnih finančnih kritij.
(7) Klirinški agent sprosti finančna kritja članu, ki mu preneha članstvo na izravnalnem trgu, pod pogojem, da je omenjeni član izpolnil vse obveznosti izhajajoče iz njegove udeležbe
na izravnalnem trgu in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o
sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta.
(8) Vsa finančna kritja, ki jih predložijo udeleženci finančne poravnave v skladu s temi pravili, so pravno in last
udeleženca finančne poravnave in so prosta obveznosti za
druge namene.
(9) Sistemski operater kot izvajalec dejavnosti gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja
ni zavezan k predložitvi finančnih kritij.
33. člen
(bančna garancija)
(1) Upravičenec bančne garancije, ki jo predloži udeleženec finančne poravnave, je klirinški agent. Bančna garancija
mora vsebovati klavzulo »brez ugovora«, »na prvi poziv« ali
besede z enakim pomenom. Bančna garancija mora vsebovati brezpogojno in nepreklicno obveznost banke, da na prvo
zahtevo upravičenca zagotovi plačilo zneska, določenega v
garanciji. Bančna garancija mora vsebovati tudi klavzulo, da je
možna delna unovčitev.
(2) Udeleženec finančne poravnave mora pred predložitvijo
bančne garancije obvestiti klirinškega agenta o namenu predložitve bančne garancije ter pridobiti pisno potrditev, da je bančna
garancija določene banke sprejemljiva za klirinškega agenta.
(3) Klirinški agent si pridržuje pravico odklonitve garancije
banke, ki ni razvrščena po sistemu za ocenjevanje pri uglednem mednarodnem ocenjevalnem podjetju oziroma je banka
slabo ocenjena.
(4) Vse stroške nastale v postopku unovčitve bančne garancije nosi udeleženec finančne poravnave, katerega bančna
garancija je bila unovčena.
34. člen
(denarni depozit)
(1) Finančna kritja v obliki denarnega depozita posameznega udeleženca finančne poravnave se vodijo na depozitnem
podračunu v okviru depozitnega računa.
(2) S sredstvi na depozitnem podračunu lahko na podlagi
nepreklicnega pooblastila udeleženca finančne poravnave, da
se ta sredstva uporabljajo za namene finančne poravnave, ki
izhajajo iz sodelovanja v poravnalnem sistemu, razpolaga le
klirinški agent.
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(3) Organizator trga priznava obresti na v denarju plačana
kritja v višini obrestne mere, katero medsebojno dogovorita poravnalna banka in klirinški agent. Klirinški agent o vsaki spremembi
načina obrestovanja pisno obvesti vse udeležence finančne poravnave.
(4) Obresti se obračunavajo mesečno in se pripišejo na
depozitni podračun ter se najmanj dvakrat letno nakažejo na
poslovni račun udeleženca finančne poravnave.
(5) Obresti se vodijo in obravnavajo ločeno od predloženih
finančnih kritij, razen če se klirinški agent in udeleženec finančne
poravnave ne dogovorita drugače.
35. člen
(neizpolnjevanje finančnih obveznosti)
(1) Za neizpolnjevanje finančnih obveznosti se šteje vsak
dogodek ali okoliščina, na podlagi katere klirinški agent sklepa, da
udeleženec finančne poravnave ni sposoben, ni videti sposoben
ali predvidoma ne bo sposoben zadostiti finančnim obveznostim.
(2) Dogodek ali okoliščino iz prejšnjega odstavka tega člena
predstavljajo predvsem:
– če udeleženec finančne poravnave ne poravna zapadlih
obveznosti;
– če udeleženec finančne poravnave ne predloži zahtevanih
finančnih kritij v predpisanem roku;
– če udeleženec finančne poravnave ne plačuje svojih zapadlih obveznosti, prizna nesposobnost plačevanja svojih obveznosti
ali postane dejansko nezmožen plačevanja oziroma se ga šteje
za nezmožnega plačevanja;
– izterjava, rubeži, zaplembe in drugi postopki, ki bremenijo
udeleženca finančne poravnave, ali ki se začnejo zoper njegovo
premoženje, ki jih ni moč izvršiti v običajnem času;
– prenehanje članstva na izravnalnem trgu.
(3) V primeru, da udeleženec finančne poravnave ne poravna svojih finančnih obveznosti, poravna njegove zapadle obveznosti klirinški agent iz predloženih finančnih kritij.
(4) V primeru, da klirinški agent iz sredstev finančnih kritij
izpolni obveznosti udeleženca finančne poravnave, je le-ta dolžan
na prvi pisni poziv vplačati oziroma predložiti dodatna finančna
kritja v znesku, kot ga določi klirinški agent.
(5) Udeleženec finančne poravnave je dolžan poravnati klirinškemu agentu vse stroške in izdatke, ki jih je imel v zvezi z
ukrepi ob neizpolnjevanju finančnih obveznosti.
36. člen
(obračun zamudnih obresti)
Če udeleženec finančne poravnave ne izpolnjuje denarnih
obveznosti pravočasno, ima klirinški agent pravico obračunati
zakonske zamudne obresti.
37. člen
(tržni nered, nezmožnost delovanja in višja sila)
Organizator trga, klirinški agent in udeleženec finančne
poravnave niso odgovorni za neizpolnitev dela ali celote svojih
obveznosti iz sodelovanja na izravnalnem trgu, če je vzrok v
delovanju civilnih ali vojaških oblasti, ognja, poplave, delovnih sporov, nedelovanja računalniških ali podatkovnih sistemov, dobave
energije, embargu in drugih upravičenih razlogih.
VII. KONČNA DOLOČBA
38. člen
(veljavnost pravil)
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 2012/SOT/Pr-IT/2012
Ljubljana, dne 27. julija 2012
EVA 2012-2430-0124
mag. Karol Peter Peršolja l.r.
Direktor
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Operativno-tehnična zahteva za opravljanje
zračnega prevoza potnikov s tandem padalom

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4, v nadaljnjem besedilu:
Zakon o letalstvu), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 81/10) in za izvrševanje 76. člena Zakona o letalstvu izdaja
direktor agencije

O P E R A T I V N O-T E H N I Č N O
ZAHTEVO
za opravljanje zračnega prevoza potnikov
s tandem padalom
1. člen
(vsebina)
(1) Ta operativno-tehnična zahteva določa odgovornost
pilotov tandem padal in izvajalca skokov, vzdrževanje in opremo tandem pilota, operativne omejitve, dovoljenje za izvajanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom, operativni
priročnik, vozovnice in zavarovanje za opravljanje zračnega
prevoza potnikov s tandem padalom.
(2) Glede zahtev, ki niso urejena s to operativno-tehnično
zahtevo, se uporablja Pravilnik o padalstvu (Uradni list SFRJ,
št. 73/89, 57/90, Uradni list RS, št. 18/01, 51/07, v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik o padalstvu) in Pravilnik o izvajanju padalskih skokov (Uradni list RS, št. 51/07, v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik o izvajanju padalskih skokov).
2. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo
naslednji pomen:
»izvajalec skokov« pomeni pravno ali fizično osebo, ki
opravlja zračni prevoz potnikov s tandem padali;
»padalo« pomeni napravo za zmanjšanje hitrosti padanja
osebe, da bi se varno spustila na določeno površino;
»tandem padalo« pomeni padalo, ki je namenjeno za
spuščanje enega padalca in potnika;
»tandem inštruktor« pomeni inštruktorja padalstva, ki je
usposobljen za izvajanje tandemskih skokov;
»tandemski skok« pomeni prevoz potnika z zrakoplovom
in skok s padalom, pri katerem dve osebi skočita z istim glavnim in rezervnim padalom;
»padalska posadka« pomeni osebje na krovu zrakoplova, ki ima dovoljenje padalca ali se usposablja za pridobitev
dovoljenja padalca;
»potnik« pomeni fizično osebo, ki ima pogodbeno pravico
do izvedbe storitve (vozovnica);
»pristojni organ« pomeni Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije.
1. poglavje
Odgovornost pilotov tandem padal in izvajalca skokov
3. člen
(odgovornost pilota in usposobljenost)
(1) Pilot tandem padala:
(i) je odgovoren za varno izvedbo tandemskega skoka;
(ii) je odgovoren za ugotovitev skladnosti vremenskih
razmer z nameravanim skokov;
(iii) je odgovoren za dajanje navodil potniku;
(iv) je odgovoren za pravilno vpetje potnika;
(v) ima pravico zavrniti tandemski skok potniku, ki je pod
vplivom psihoaktivnih substanc;
(vi) ima pravico zavrniti tandemski skok zaradi katerih koli
okoliščin, ki bi lahko ogrozile varno izvedbo skoka;
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(vii) je dolžan upoštevati navodila vodje padalcev;
(viii) ima pravico zavrniti potnika, ki ne upošteva njegovih
navodil.
(2) Pilot tandem padala je usposobljen v skladu z zahtevami proizvajalca tandem padala in vzdržuje stalno veljavnost
dovoljenja padalca, ki je izdana v skladu s Pravilnikom o padalstvu ter izpolnjujejo zdravstvene pogoje za športnega pilota
letala v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah, ki jih
mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter
o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o
zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02, 62/08 in 7/09).
(3) Imetnik tujega dovoljenja padalca mora izpolnjevati
enake pogoje kot izhajajo iz prejšnjega odstavka.
(4) Pilot tandem padala ne izvaja tandemskih skokov s
potniki:
(i) če je pod vplivom psihoaktivnih substanc ali alkohola
ali ko ni sposoben izvajati svoje funkcije, zaradi poškodbe,
utrujenosti, zdravil, slabosti ali drugih podobnih vzrokov;
(ii) po potapljanju v velikih globinah, razen po poteku
ustreznega časa;
(iii) po krvodajalski akciji, razen po poteku ustreznega časa;
(iv) če ne zadosti veljavnim zdravstvenim zahtevam;
(v) če se zaveda ali sumi, da trpi za utrujenostjo ali kakor
koli drugače čuti nezmožnega za varno izvedbo skoka.
4. člen
(vodja padalcev)
(1) Vodja padalcev se določi pred vkrcanjem v zrakoplov.
(2) Vodja padalcev določi naloge vseh padalcev na krovu
zrakoplova in je odgovoren za odločanje in ukrepanje v nepredvidenih situacijah ter o tem obvesti vodjo zrakoplova.
(3) Vodja padalcev ima naslednje naloge:
(i) skrbi za varno vkrcanje padalske posadke;
(ii) obvesti vodjo zrakoplova o dodeljenih nalogah;
(iii) razmesti padalsko posadko na krovu zrakoplova glede
na predvideno zaporedje izskokov iz zrakoplova;
(iv) nadzoruje polet in nudi pomoč vodji zrakoplova pri
določitvi točki izskoka;
(v) signalizira pričetek odskokov po predhodni odobritvi
vodje zrakoplova.
(4) Usposobljenost vodje padalcev določi izvajalec skokov
v operativnem priročniku.
5. člen
(drugo osebje, ki je pomembno za varno izvedbo skokov –
vodja skokov)
(1) Vodja skokov ima naslednje naloge:
(i) poskrbi za izvajanje skokov v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji;
(ii) pripravi in označi mesto doskoka padalcev;
(iii) določi naloge padalcem;
(iv) vodi evidenco skokov ali za to določi drugo osebo;
(v) v primeru nesreče skrbi za koordinacijo reševanja in
obveščanja;
(vi) komunicira s posadko zrakoplova preko dvosmerne
radio-komunikacijske zveze.
(2) Vodja skokov ima veljavno pooblastilo organizatorja
skokov.
6. člen
(prva pomoč in ravnanje s ponesrečenci)
Izvajalec skokov zagotovi, da vsak je pilot tandem naprave usposobljen za izvajanje prve pomoči in ravnanje s
ponesrečenci.
7. člen
(vodenje knjižice skokov)
(1) Pilot tandem padala vodi knjižico skokov.
(2) Knjižica skokov, če se vodi ločeno za tandemske skoke, vsebuje najmanj naslednje sestavine:
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(i) datum opravljenega skoka;
(ii) tip tandem padala;
(iii) zaporedna številka skoka v sezoni;
(iv) vzletna točka in mesto pristanka;
(v) trajanje prostega pada;
(vi) zrakoplov in registrska oznaka zrakoplova;
(vii) opombe in namen leta.
2. poglavje
Tandem padalo, vzdrževanje in ostala oprema
8. člen
(obvezna oprema tandem padal)
(1) Pri tandemskem skoku tandem pilot in potnik uporabljata isto glavno in rezervno padalo, kjer je nahrbtnik s sistemom vezi posebej prirejen za to vrsto skokov. Potnik ima na
sebi poseben sistem pasov, s katerimi je med skokom pripet na
nahrbtnik s sistemom vezi, ki ga uporablja pilot tandem padala
med skokom.
(2) Sistem tandem padala vsebuje delujočo napravo za
avtomatski sistem za sprožitev rezervnega padala, ki je potrjen
s strani proizvajalca tandem padala. Naprava se redno vzdržuje v skladu z zahtevami proizvajalca tandem padala in je pred
vsakim tandemskim skokom pripravljena za uporabo/sprožitev
ter nastavljena na ustrezni način skoka.
9. člen
(vzdrževanje in prelaganje tandem padala)
(1) Tandem padalo se vzdržuje v skladu z navodili proizvajalca tandem padala.
(2) Tandem padalo (glavno padalo) je pred vsakim skokom preloženo s strani ali pod nadzorom pooblaščene osebe
za prelaganje padal ali s strani usposobljenega pilota tandem
padala.
(3) Rezervno padalo se vzdržuje v skladu z navodili proizvajalca in se po uporabi v predpisanih periodičnih obdobjih,
kot jih določi proizvajalec.
10. člen
(pokrivalo)
Pilota tandem padala in potnik nosita ustrezno pokrivalo.
11. člen
(druga zaščitna oprema)
(1) Pilot tandem padala nosi primerno opremo in oblačila,
upoštevajoč letni čas, ter ustrezno obutev.
(2) Izvajalec skokov oziroma pilot tandem padala potnika
obvesti o priporočljivi opremi za skok, in sicer navodila vsebujejo primerno obutev in oblačila ustrezna letnemu času.
12. člen
(obvezna oprema in instrumenti)
Oprema in ostali instrumenti tandem padala se uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca.
3. poglavje
Operativne omejitve
13. člen
(omejitve)
(1) Pilot tandem padala upošteva omejitve kot izhajajo iz
Pravilnika o izvajanju padalskih skokov.
(2) Skoki s tandem padalom se lahko izvajajo samo, če
je mogoče vizualno ali s pomočjo navigacijske naprave določiti
točko odskoka. Če je spodnja baza oblakov nižja od višine odskoka, oblačnost pa 5/8 ali več, mora biti spodnja baza oblakov
najmanj 1400 metrov nad terenom za pristanek.
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(3) Hitrost vetra pri tleh je treba ugotoviti pred vkrcanjem
v zrakoplov in spremljati tudi med vzpenjanjem na ustrezno
višino odskoka.
(4) Če sunki vetra pri tleh prekoračijo mejno vrednost
dvakrat v 5 minutah, se mora skakanje ustaviti. Skakanje se
lahko nadaljuje, ko hitrost vetra ne presega mejne vrednosti
vsaj 15 minut.
(5) Mejne vrednosti meteoroloških pogojev izvajalec skokov določi v operativnem priročniku.
14. člen
(obremenitev)
Tandem padalo se uporablja v skladu z omejitvami obremenitve, kot jih določi proizvajalec tandem padala.
15. člen
(skoki v vodo in nočni skoki)
Skoki s tandem padalom v vodo in izvajanje tandemskih
skokov ponoči so prepovedani.
16. člen
(prevoz oseb z zmanjšano možnostjo gibanja)
Prevoz oseb z zmanjšano možnostjo gibanja se predpiše
z operativnim priročnikom izvajalca skokov.
17. člen
(zadnje izkušnje)
(1) Pilot tandem padala, ki ima prekinitev skokov daljšo
od treh mesecev, opravi tandemski skok pod nadzorom tandem
inštruktorja.
(2) Tandemski skok iz prejšnjega odstavka se zaznamuje
v knjižici skokov.
18. člen
(omejitev števila potnikov v tandemskem sedežu)
Pilot tandem padala lahko naenkrat prevaža največ enega
potnika.
19. člen
(zrakoplov za izvajanje tandemskih skokov)
Zrakoplov, ki se uporabi za namen izvedbe tandemskega
skoka s potnikom, potrdi pristojni organ z izdajo dovoljenja za
izvajanje letalske dejavnosti.
4. poglavje
Standardni operativni postopki
20. člen
(navodila potnikom pred vkrcanjem v zrakoplov)
(1) Pilot tandem padala potniku poda navodila pred vkrcanjem v zrakoplov in med letom, če je to potrebno.
(2) Navodila potniku vsebujejo najmanj naslednje postopke:
(i) postopki v primeru izrednih razmer v zrakoplovu ali v
trenutku priprave na izskok iz zrakoplova;
(ii) postopki izskoka iz zrakoplova;
(iii) postopki v prostem padu;
(iv) postopki pri odpiranju tandem padala in v letu;
(v) postopki pri pristajanju.
(3) Pilot tandem padala potnika pouči o uporabi tandem
padala, kot to predpiše proizvajalec tandem padala in/ali izvajalec skokov.
21. člen
(vkrcanje v zrakoplov)
Vkrcanje pilotov tandemov in drugih padalcev, če so prisotni, poteka pod nadzorom imenovanega vodje padalcev.
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22. člen

(minimalna višina aktiviranja glavnega padala)
Minimalna višina aktiviranja glavnega padala je 1372 m
(4500 ft) nad terenom.
23. člen
(pristanek)
(1) Pristanek s tandem padalom se izvede na predvidenem mestu, ki je določen na letališču ali vzletišču.
(2) V primeru nenačrtovanega pristanka izven predvidenega pristajalnega mesta, pilot tandem padal upošteva
postopke kot jih izvajalec skokov predpiše v operativnem
priročniku.
24. člen
(nenormalni postopki in postopki v sili)
Izvajalec skokov v operativnem priročniku opredeli in opiše postopke v primeru nenormalnih postopkov in postopkov v
sili, in sicer vsaj v naslednjih primerih:
(i) nenormalne situacije v zrakoplovu;
(ii) postopki v primeru onesposobljenega potnika in obvladovanje takšnih potnikov;
(iii) postopki v primeru napak opreme in vodljivosti tandem
padala.
5. poglavje
Dovoljenje za izvajanje zračnega prevoza potnikov
s tandem padalom
25. člen
(izpolnjevanje zahtev)
(1) Zračni prevoz potnikov s tandem padalom lahko
opravlja izvajalec skokov, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
(i) izpolnjuje operativne standarde in postopke, kot izhajajo iz operativnega priročnika, ki je sprejemljiv za pristojni organ;
(ii) izpolnjuje zahteve po usposobljenem osebju izvajalca
skokov;
(iii) izpolnjuje zahteve po zavarovanju potnikov;
ter pridobi ustrezno dovoljenje pristojnega organa.
(2) Izvajalec skokov vloži vlogo pri pristojnem organu na
predpisanem obrazcu, ki je Priloga 1 te operativno-tehnične
zahteve in priloži podpisano Izjavo, ki je Priloga 2 te operativno-tehnične zahteve.
6. poglavje
Operativni priročnik
26. člen
(vsebina operativnega priročnika)
(1) Operativni priročnik za izvajanje tandemskih skokov s
padali vsebuje vsaj naslednje sestavine:
(i) uvod in razlaga pojmov;
(ii) splošne določbe;
(iii) imenovanje odgovornih oseb in osebe odgovorne za
spreminjanje operativnega priročnika;
(iv) opis izvajalca skokov in odgovorne osebe;
(v) spisek usposobljenega osebja in tipe tandem padal;
(vi) usposobljenost pilotov tandem padal;
(vii) dajanje navodil potnikom;
(viii) operativni postopki izvajanja tandemskih skokov;
(ix) območje izvajanja in pristajalni prostor;
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(x) vzdrževanje tandem padal;
(xi) zdravstvena sposobnost tandem pilotov;
(xii) postopki v primeru poškodb in informacije o službah
za iskanje in reševanje.
(2) Operativni priročnik izvajalca skokov lahko vsebuje
tudi opredelitev usposabljanja pilotov tandem naprave, ki prvič
prične z izvajanjem tandemskih skokov pri izvajalcu skokov
in/ali osvežitveni program za pilote tandem padal, ki potrebujejo
dodatno usposabljanje po daljši prekinitvi.
27. člen
(uveljavitev operativnega priročnika)
(1) Tandem piloti izvajalca skokov so seznanjeni z operativnim priročnikom izvajalca skokov in se s podpisom slednjega
zavežejo, da ga bodo upoštevali in se po njem ravnali.
(2) Tandem piloti v primeru neustreznih ali pomanjkljivih
postopkov obvestijo odgovorno osebo.
28. člen
(hranjenje dokumentacije)
(1) Izvajalec skokov vodi evidenco izvedenih tandemskih
skokov in evidenco prodanih vozovnic vsaj 2 leti.
(2) Izvajalec skokov vodi stalno evidenco o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti pilotov tandem naprave ter o tehnični brezhibnosti in pregledih tandem padal in rezervnih padal.
7. poglavje
Vozovnica in zavarovanje
29. člen
(vozovnica)
Vozovnica je dokaz o sklenjeni pogodbi o prevozu potnikov, pri čemer se v zvezi z vozovnico uporabljajo določbe
Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu
(Uradni list RS, št. 27/11 – UPB2).
30. člen
(zavarovanje)
Izvajalec skokov ima urejeno zavarovanje potnikov, pri
čemer je dolžan seznaniti potnika z vrsto in višino tega zavarovanja.
8. poglavje
Končne določbe
31. člen
(seznam imetnikov dovoljenj)
Seznam imetnikov dovoljenj se objavi na spletnih straneh
pristojnega organa.
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 26. septembra 2012
mag. Mirko Komac l.r.
v. d. direktor
Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije
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PRILOGA 1

Opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom
Vloga za:
Izdajo dovoljenja

Podaljšanje dovoljenja

Spremembo dovoljenja

1. Podatki vlagatelja zahteve za izvajanje zračnih prevozov z baloni
[a] Pravna oseba / podjetje za opravljanje zračnega prevoza
Podatki o pravni osebi / podjetju:
Naziv pravne osebe / podjetja:
Matična in davčna številka pravne osebe / podjetja:

/

Poslovni naslov:
Telefon:

Telefon (GSM):

E-pošta:

Fax:

E-naslov podjetja:
Zastopnik pravne osebe (priložiti pooblastilo za zastopanje v upravnem postopku na podlagi 57. člena ZUP):
Ime in priimek zastopnika:
Funkcija v podjetju:
Telefon:

e-pošta:

Dan in kraj:

Podpis:

[b] Samostojni podjetnik posameznik
Podatki:
Ime in priimek:
Naslov in poštna številka:
Davčna številka:
Telefon:

Telefon (GSM):

E-pošta:

Fax:

E-naslov:

2. Priloge k vlogi za izdajo spričevala letalskega prevoznika
(a) Priloga I: Podrobnosti zahteve
(b) Priloga II: Odgovorna oseba izvajalca skokov
(b) Priloga III: Ostalo (katera koli dodatna dokazila, ki so uporabna za Agencijo)
(e) Priloga IV: (za društva in klube) Temeljni akt oziroma statut društva ali kluba
(f) Priloga V: Dokazilo o sklenitvi zavarovanja
(g) Priloga VI: Operativni priročnik

3. Ostale informacije
- Vloga s prilogami se dostavi na naslov Agencija za civilno letalstvo, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
- Operativni priročnik v dveh izvodih.
- Vloga naj bo čitljivo izpolnjena in podpisana.
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Priloga I: Podrobnosti zahteve

Osebe izvajalcev skokov in tipi tandem padal ter rezervnih padal
Ime padalca:

Tip padala:

Tip rezervnega padala:

Ime padalca:

Tip padala:

Tip rezervnega padala:

Ime padalca:

Tip padala:

Tip rezervnega padala:

Ime padalca:

Tip padala:

Tip rezervnega padala:

Ime padalca:

Tip padala:

Tip rezervnega padala:

Ime padalca:

Tip padala:

Tip rezervnega padala:

Ime padalca:

Tip padala:

Tip rezervnega padala:

Ime padalca:

Tip padala:

Tip rezervnega padala:

Ime padalca:

Tip padala:

Tip rezervnega padala:

Ime padalca:

Tip padala:

Tip rezervnega padala:

Podrobnosti o prostorih in hranjenje dokumentacije o izvajanju skokov

Območje delovanja
(območje, kjer naj bi se tandemski skoki izvajali – letališča, vzletišča)

Naziv organizacije ali pooblaščene osebe za vzdrževanje tandem padal in rezervnih padal

Opis organizacijske strukture operatorja in odgovornosti oseb
Opis:
Odgovorna oseba:

11 od 16
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Priloga II: Odgovorna oseba izvajalca skokov
(a) Podatki

Ime in priimek:
(b) Usposobljenost in kvalitete osebe, ki je glavna odgovorna oseba pri operatorju (življenjepis)

(c) Relevantne (delovne) izkušnje (kot pilot, v letalski organiziciji, izkušnje z vodenjem, ipd.)

(d) Izjava o pravilnosti opisanih podatkov
Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki točni in pravilni.
Kraj in datum:

Podpis:
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Priloga III: Drugi podatki/opombe

(kateri koli drugi pomembni podatki in okoliščine, ki so pomembne za Agencijo)

Potrebno priložiti:
Priloga IV: (za društva in klube) Temeljni akt oziroma statut društva ali kluba;
Priloga V: Dokazilo o sklenitvi zavarovanja;
Priloga VI: Operativni priročnik.

13 od 16

Uradni list Republike Slovenije

Št.

73 / 28. 9. 2012 /

Stran

7335

PRILOGA 2

Na podlagi 188. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
24/2006-UPB2, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.) in 8/2010)
(ime
in priimek, stalni naslov) podajam naslednjo
IZJAVO
o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz Operativno – tehnične zahteve za
opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom

(ime in priimek, številka dovoljenja) zagotavljam, da imam v skladu s 76. členom
Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/2012 – uradno prečiščeno besedilo) dovolj
finančnih sredstev, znanja, strokovnosti, izkušenj, osebja, sredstev, opreme ter ustrezno
organizacijo in dokumentacijo, da lahko opravljam varen prevoz potnikov s tandem
letalno napravo, v skladu z Operativno – tehnično zahtevo za opravljanje zračnega
prevoza potnikov s tandem padalom (Uradni list RS, št. 73/2012).
S spodnjim podpisom zagotavljam, da sem navedeno operativno – tehnično zahtevo
prebral/a, jo razumem in se z vsebovanimi zahtevami in pogoji strinjam. S tem se
zavezujem, da jo bom pri opravljanju zračnega prevoza v celoti upošteval/a.

Kraj in datum:

Žig

Podpis:
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Operativno-tehnična zahteva za opravljanje
zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali
in jadralnimi zmaji

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4, v nadaljnjem besedilu:
Zakon o letalstvu), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 81/10) in za izvrševanje 76. člena Zakona o letalstvu izdaja
direktor agencije

OPERATIVNO-TEHNIČNO
ZAHTEVO
za opravljanje zračnega prevoza potnikov
z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji
1. člen
(vsebina)
(1) Ta operativno-tehnična zahteva določa odgovornost
pilotov in operativne postopke, usposabljanja, preverjanja, dovoljenja, vzdrževanje, operativne omejitve, vozovnice in zavarovanje za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi
padali in jadralnimi zmaji.
(2) Glede področij, ki niso urejena s to operativno-tehnično zahtevo, se uporablja Uredba o jadralnem padalstvu in
zmajarstvu (Uradni list RS, št. 13/99, v nadaljnjem besedilu:
uredba).
2. člen
(pomen izrazov)
Pojmi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo
naslednji pomen:
»operator« je pravna ali fizična oseba, ki opravlja zračni
prevoz potnikov s tandem letalnimi napravami;
»zračni prevoz« je prevoz potnikov za plačilo in/ali najem;
»tandem letalna naprava« pomeni jadralni zmaj ali jadralno padalo, namenjeno za letenje dveh oseb;
»potnik« je fizična oseba, ki ima po pogodbi pravico do
prevoza z zrakoplovom;
»pristojni organ« pomeni Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije.
1. poglavje
Odgovornost pilotov in operativni postopki
3. člen
(odgovornost pilota jadralnega padala in operativni postopki)
Pilot tandema letalne naprave jadralnega padala:
(1) je odgovoren za varno izvedbo leta;
(2) je odgovoren za ugotovitev skladnosti vremenskih
razmer z nameravanim letom, kar zagotovi s tem, da preveri:
– splošno vremensko napoved;
– vetrno karto po višinah FL 025, FL 050 in FL 100;
– računsko napoved višinskih vrednosti;
– napoved za letalstvo in opozorila v primeru nevarnih
vremenskih pogojev;
– podatke iz avtomatskih meteoroloških postaj na vzletišču in okoliških vzletiščih ter druge podatke meteorološke
službe Agencije Republike Slovenije za okolje;
– podatke o mikrovremenu in lokalnih posebnostih in
nevarnostih;
(3) je odgovoren za pripravo tandemske letalne
naprave,kar vsebuje vsaj:
– pregled vseh vrvic jadralnega padala;
– simetrično postavitev jadralnega padala;
– ponovni pregled vrvic in postavitve v primeru prekinjenega vzleta;
– vpetje pilota na letalno napravo in sedež;
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vsaj:

(4) je odgovoren za pravilno vpetje potnika, kar vsebuje

– pripetje čelade;
– pripetje sedeža na letalno napravo;
– pravilno vpetje potnika v sedež;
(5) je odgovoren za dajanje navodil potniku. Navodila
morajo vsebovati vsaj:
– pojasnila glede poteka vzleta, možnost prekinjenega
vzleta, kratek opis poteka celotnega leta ter pristanka;
– opis prve faze vzleta: dvigovanje krila s tekom na znak
pilota;
– opis druge faze vzleta: pospeševanje do točke vzleta s
poudarkom na preprečevanju prezgodnjega vsedanja potnika;
– možne korekcije pilota in besede, s katerimi pilot daje
potniku navodila npr.: »teci«, »levo«, »desno« ali »stop« v
primeru prekinitve vzleta;
– namestitev potnika v sedež po vzletu;
(6) Je odgovoren za pripravo potnika na pristanek, ki se
izvede v zadostnem času pred pristankom in vsebuje vsaj:
– navodila potniku za normalen pristanek v veter;
– navodila za primer izredne situacije spremembe smeri
vetra pred pristankom;
(7) mora zavrniti zračni prevoz potnika, ki je pod vplivom
psihoaktivnih substanc;
(8) mora zavrniti zračni prevoz potnika zaradi katerihkoli
okoliščin, ki bi lahko ogrozile varno izvedbo leta;
(9) zavrne zračni prevoz potniku, ki ne upošteva njegovih
navodil.
4. člen
(odgovornost pilota jadralnega zmaja in operativni postopki)
Pilot tandema letalne naprave jadralnega zmaja:
(1) je odgovoren za varno izvedbo leta;
(2) je odgovoren za ugotovitev skladnosti vremenskih
razmer z nameravanim letom, kar zagotovi s tem, da preveri;
– splošno vremensko napoved;
– vetrno karto po višinah FL 025 FL 050 in FL 100;
– računsko napoved višinskih vrednosti;
– napoved za letalstvo in opozorila v primeru nevarnih
vremenskih pogojev;
– podatke iz avtomatskih meteoroloških postaj na vzletišču in okoliških vzletiščih ter druge podatke meteorološke
službe Agencije Republike Slovenije za okolje;
– podatke o mikrovremenu in lokalnih posebnostih in
nevarnostih;
(3) je odgovoren za pripravo tandemske letalne naprave,
kar vsebuje vsaj:
– predpoletni pregled;
– vpetje pilota na letalno napravo in sedež;
(4) je odgovoren za pravilno vpetje potnika, kar vsebuje
vsaj:
– pripetje čelade;
– pripetje sedeža na letalno napravo;
– pravilno vpetje potnika v sedež;
(5) je odgovoren za dajanje navodil potniku. Navodila
morajo vsebovati vsaj:
– pojasnila glede poteka vzleta, potencialnega prekinjenega vzleta, pristanka ter kratek opis poteka celotnega leta;
– možne korekcije pilota in besede, s katerimi pilot daje
potniku navodila: »teci«, »levo«, »desno« ali »stop« v primeru
prikinitve vzleta;
– namestitev potnika v sedež po vzletu;
(6) Je odgovoren za pripravo potnika na pristanek, ki se
izvede v zadostnem času pred pristankom in vsebuje vsaj:
– navodila potniku za normalen pristanek v veter;
– navodila za primer izredne situacije spremembe smeri
vetra pred pristankom in pristanka z povečano hitrostjo;
(7) mora zavrniti zračni prevoz potnika, ki je pod vplivom
psihoaktivnih substanc;
(8) mora zavrniti zračni prevoz potnika zaradi katerih koli
okoliščin, ki bi lahko ogrozile varno izvedbo leta;
(9) zavrne zračni prevoz potniku, ki ne upošteva njegovih
navodil.
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2. poglavje
Usposabljanje in preverjanje ter dovoljenja
5. člen
(pooblaščena oseba za izvajanje letnega usposabljanja
in preverjanja)
(1) Pooblaščena oseba za izvajanje letnega usposabljanja in preverjanja je praviloma učitelj letenja in pilot tandem
letalne naprave z ustreznimi izkušnjami.
(2) Pooblaščena oseba mora biti potrjena s strani pristojnega organa.
6. člen
(letno usposabljanje)
(1) Piloti operatorja morajo biti imetniki veljavnega pooblastila pilota tandem letalne naprave.
(2) Letna usposabljanja in preverjanja se opravijo pred
pričetkom glavne sezone, ki je značilna za izvajanje zračnih
prevozov s tandem letalnimi napravami.
(3) Veljavnost letnega usposabljanja je eno leto.
(4) Letno usposabljanje in preverjanje se izvede pod nadzorom pooblaščene osebe za izvajanje letnega usposabljanja
in pod pogoji, ki so določeni v pooblastilu s strani organa.
(5) Preverjanje se izvede s sopotnikom, ki je imetnik veljavnega dovoljenja pilota jadralnega padala/jadralnega zmaja,
in ga ni dovoljeno opravljati v zračnem prevozu.
(6) Letno usposabljanje in preverjanje vključuje vsaj naslednje manevre:
(i) za pilote jadralni padal:
– vodenje krila po zemlji;
– simulacija prehitrega vsedanja potnika pred vzletom;
– simulacija spotikanja potnika;
– simulacija prekinitve vzleta;
– enostransko zapiranja krila jadralnega padala;
– manever hitrega spuščanja z izvedbo malih in velikih
ušes;
– manever hitrega spuščanja z izvedbo spiralnega spuščanja;
– manever letenja z minimalno hitrostjo in preprečitev
porušitve vzgona;
– teoretična obravnava ustreznih izrednih situacij;
– teoretična obravnava izmeta rezervnega padala;
– teoretična obravnava pristanka v vodi in na drevesu;
(ii) za pilote jadralnih zmajev:
– simulacija manevrov hitrega spuščanja;
– simulacija pristanka z veliko hitrostjo;
– manever letenja z minimalno hitrostjo;
– teoretična obravnava porušitve vzgona;
– teoretična obravnava negativnega zavoja;
– teoretična obravnava izmeta rezervnega padala;
– teoretična obravnava pristanka v vodi in na drevesu.
7. člen
(zadnje izkušnje)
(1) Pilot tandem letalne naprave ne izvaja zračnega prevoza potnikov, če v treh mesecih ne opravi vsaj treh poletov s
predmetno tandem letalno napravo.
(2) Pilot tandem letalne naprave lahko opravlja zračni
prevoz potnikov zopet, ko izpolni pogoj iz prejšnjega odstavka.
8. člen
(prva pomoč in ravnanje s ponesrečenci)
(1) Operator zagotovi, da je vsak pilot tandem naprave
usposobljen za izvajanje prve pomoči in ravnanje s ponesrečenci.
(2) Učni načrt usposabljanja je skladen z značilnimi poškodbami oseb, ki so udeleženi v nesreče z jadralnim padalom
in jadralnim zmajem.
(3) Piloti tandem letalne naprave se udeležijo usposabljanj iz prve pomoči vsakih 24 mesecev.
(4) Usposabljanje iz prve pomoči izvaja za to usposobljen
subjekt.
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9. člen
(vodenje in shranjevanje dokumentov)
(1) Operator vodi evidenco izvajanja usposabljanja in
preverjanj ter izvedbe zračnih prevozov in evidenco prodanih
vozovnic vsaj 2 leti.
(2) Iz evidence usposabljanj in preverjanj mora biti razvidno, da je določen pilot izvedel vsa predpisana usposabljanja
in preverjanja.
(3) Iz evidence izvedbe zračnih prevozov mora biti razvidno:
– zaporedna številka leta v sezoni;
– datum opravljenega leta;
– ime in priimek pilota;
– tip letalne naprave;
– vzletna točka in mesto pristanka;
– trajanje leta;
– namen leta (usposabljanje in preverjanje, zračni prevoz
ali zadnje izkušnje);
– ime in priimek prepeljanega potnika (ali sklic na prodano
vozovnico).
3. poglavje
Vzdrževanje tandem opreme
10. člen
(ustreznost, vzdrževanje in tehnični pregledi tandem letalne
naprave)
(1) Tandem letalna naprava se vdržuje v skladu z navodili
proizvajalca, pri čemer se upoštevajo določbe uredbe, če so
te strožje.
(2) Tandem letalna naprava mora ustrezati standardom
začetne ali srednje zahtevnostne stopnje letalne naprave glede
na standarde DHV, AFNOR, EN in podobno.
11. člen
(reševalno padalo)
Sedež pilota tandem letalne naprave ima na dostopnem
mestu nameščeno reševalno padalo, ki je namenjeno tandemskim poletom, in je ustrezne površine. Reševalno padalo je
vpeto na tandem letalno napravo. Reševalno padalo se letno
preloži vsaj enkrat oziroma po navodilih proizvajalca, če so ta
strožja.
12. člen
(druga zaščitna oprema)
(1) Pilot tandem letalne naprave nosi zaščitno opremo za
roke (rokavice za preprečitev ureznin in podhladitve), oblačila,
ustrezna za preprečitev podhladitve, upoštevajoč letni čas in
ustrezno obutev, ki zmanjšajo možnost poškodb, predvsem v
kritičnih fazah vzleta in pristanka.
(2) Operator od potnika zahteva primerno opremo za let,
in sicer primerno obutev in oblačila ustrezna letnemu času območju letenja. V nasprotnem primeru se let ne izvede.
(3) Potniku se zagotovi namenski sedež, ki ima vgrajeno
zaščito hrbta.
13. člen
(obvezna oprema in instrumenti)
Pilot tandem letalne naprave ima celoten čas leta na voljo
naslednjo opremo:
(1) naprava za prikazovanje in/ali oddajanje zvočnih signalov navpične hitrosti;
(2) naprava za prikazovanje tlačne višine;
(3) komplet za prvo pomoč;
(4) napravo za dvosmerno radio-komunikacijsko zvezo ali
mobilni telefon, kar omogoča komuniciranje z določeno osebo
na tleh, kot je določeno v 4. poglavju te operativno-tehnične
zahteve.
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6. poglavje
Vloge in izjave

14. člen

18. člen

(vremenske omejitve)

(vloga in izjava)

(1) Pilot tandem letalne naprave pri ocenitvi vremenskih
pogojev upošteva omejitve, kot izhajajo iz omejitev proizvajalca, če so na voljo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, pilot tandem letalne
naprave ne opravi leta ob vetrovnih pogojih, ki bi onemogočile
stabilen dvig krila ter vzlet in/ali ob nestabilnih atmosferskih pogojih, ki bi lahko tvorile nevihtne celice, ki bi vplivale na pogoje
na območju letenja.
(3) Pilot tandem letalne naprave sprejme vse ustrezne ukrepe, da se prepriča o ustreznosti vremena za varno izvedbo leta.

Operator vloži za pridobitev dovoljenja za opravljanje
zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi
zmaji vlogo pri pristojnem organu na predpisanem obrazcu,
ki je Priloga 1 te operativno-tehnične zahteve in priloži podpisano Izjavo, ki je Priloga 2 te operativno-tehnične zahteve.

15. člen
(vzletne točke)
(1) Zračni prevoz se izvaja iz vzletnih točk, kjer je dovoljeno organizirano letenje.
(2) Operator zagotovi osebo na tleh, ki spremlja izvedbo
leta in sproži iskanje in reševanje, če je to potrebno.
(3) Operator zagotovi, da podatki o izvedbi leta ostanejo
na tleh pred izvedbo leta.

7. poglavje
Prehodne in končne določbe
19. člen
(seznam imetnikov dovoljenj)
Seznam imetnikov dovoljenj se objavi na spletnih straneh
pristojnega organa.
20. člen
(izvajanje usposabljanja)

5. poglavje
Vozovnica in zavarovanje

(1) Usposabljanje in preverjanje iz 6. člena te operativno-tehnične zahteve se mora izvesti do 30. marca 2013.
(2) Usposabljanje in preverjanje iz 8. člena te operativno-tehnične zahteve se mora izvesti do 30. novembra 2012.

16. člen

21. člen

(vozovnica)

(začetek veljave)

Vozovnica je dokaz o sklenjeni pogodbi o prevozu potnikov, pri čemer se v zvezi z vozovnico uporabljajo določbe
Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu
(Uradni list RS, št. 27/11 – UPB2).

Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

17. člen
(zavarovanje)
Operator ima urejeno zavarovanje potnika, pri čemer je
dolžan seznaniti potnika z vrsto in višino tega zavarovanja.

Ljubljana, dne 26. septembra 2012
mag. Mirko Komac l.r.
v.d. direktor
Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije
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Priloga 1

VLOGA ZA OPRAVLJANJE ZRAČNEGA PREVOZA POTNIKOV Z
JADRALNIMI PADALI IN JADRALNIMI ZMAJI
Naziv
podjetja/prosilca
(operatorja):
Naslov:
e-mail
Mobilni telefon
Ime in priimek zakonitega
zastopnika podjetja:
Tandem letalske naprave
Tip letalne naprave

Klasifikacija
AFNOR,…

po

standardih

EN,

DHV,

Piloti
Ime in priimek

Številka dovoljenja

Ime in priimek stranke (zakonitega zastopnika):
podpis stranke (zakonitega zastopnika):

9 od 9

Stran
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Priloga 2

Na podlagi 188. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
24/2006-UPB2, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.) in 8/2010)
(ime in priimek, stalni naslov) podajam naslednjo
IZJAVO
o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz Operativno – tehnične zahteve za
opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi
zmaji

(ime in priimek, številka dovoljenja) zagotavljam, da imam v skladu s 76.
členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/2012 – uradno prečiščeno
besedilo) dovolj finančnih sredstev, znanja, strokovnosti, izkušenj, osebja,
sredstev, opreme ter
ustrezno organizacijo in dokumentacijo, da lahko
opravljam varen prevoz potnikov s tandem letalno napravo, v skladu z
Operativno – tehnično zahtevo za opravljanje zračnega prevoza potnikov z
jadralnimi padali in jadralnimi zmaji (Uradni list RS, št. 73/2012).
S spodnjim podpisom zagotavljam, da sem navedeno operativno – tehnično
zahtevo prebral/a, jo razumem in se z vsebovanimi zahtevami in pogoji strinjam.
S tem se zavezujem, da jo bom pri opravljanju zračnega prevoza upošteval/a.

Kraj in datum:

Žig

Podpis:

10 od 10
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2802.

Tarifa za izvajanje storitev Slovenskega
filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni
list RS, št. 52/02 in 51/04) in prvega odstavka 34. člena Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada, v Slovenski Filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10 in 20/11) sprejema
Svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije, v soglasju z Vlado Republike Slovenije

TARIFO
za izvajanje storitev Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
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(2) Po preteku treh let se vrednost točke ponovno preveri, in sicer na podlagi dejanskih stroškov, ki so povezani z
opravljanjem storitev iz te tarife. Vsako spremembo vrednosti
točke potrdi svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije
Republike Slovenije, ob soglasju ustanovitelja. Novo vrednost
točke se objavi v Uradnem listu in začne veljati naslednji dan
po objavi.
3. člen
(način plačila)
(1) Uporabnik plača storitev iz te tarife v dobro Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije,
Miklošičeva 38, Ljubljana (v nadaljevanju: agencija) na račun
agencije.
(2) Tarifo plača uporabnik. Plačljiva je v evrih. Uporabnik
zagotovi, da agencija prejme celotno ustrezno plačilo.
(3) Agencija opravlja plačilni promet brezgotovinsko. Vse
bančne stroške v zvezi s plačilom plača uporabnik.
(4) Agencija objavi navodila o načinu plačila storitev in
vračilu preveč plačanih tarif na svoji spletni strani.

(vsebina)
Tarifa za izvajanje storitev Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije (v nadaljevanju: tarifa), določa način obračunavanja storitev in povračila stroškov, ki jih Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, opravlja v skladu z določbami Zakona o Slovenskem filmskem centru,
javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), in jih
plačajo uporabniki storitev (v nadaljevanju: uporabnik).

Stran

4. člen
(zavezanec in rok plačila)
Zavezanec za plačilo storitve je fizična ali pravna oseba,
ki vloži zahtevo za odločanje o posamični zadevi oziroma za
katero agencija opravi storitev iz 5. člena te tarife. Fizična ali
pravna oseba, za katero agencija opravi storitev, mora plačati
račun najkasneje v 8 dneh po izstavitvi.

2. člen
(cena storitve)

II. STORITVE JAVNE AGENCIJE

(1) Storitve iz te tarife so določene v točkah, če ni s to
tarifo drugače določeno. Vrednost ene točke je 5 evrov (z
besedo: pet evrov). Cena storitve je zmnožek vrednosti točke
in števila točk.

(vrsta storitev)

5. člen
Storitve agencije so:

Izvedba javnega razpisa sofinanciranja razvoja scenarijev

10 točk

Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta razvoja
scenarija

20 točk

Izvedba javnega razpisa sofinanciranja razvoja filmskega projekta

12 točk

Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta razvoja
filmskega projekta
Izvedba javnega razpisa sofinanciranja realizacije filmskih projektov
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta za realizacijo filmskega projekta
Izvedba javnega razpisa sofinanciranja realizacije manjšinskih koprodukcij
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta za realizacijo manjšinskih koprodukcij
Izvedba javnega razpisa sofinanciranja celovečernih prvencev

30 točk, vendar ne več kot
2 % sofinanciranega zneska
20 točk
1 % sofinanciranega zneska, vendar
ne več kot 1000 točk
20 točk
1 % sofinanciranega zneska
20 točk

Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta za realizacijo celovečernega prvenca

1 % sofinanciranega zneska

Izvedba javnega razpisa sofinanciranja študentskih filmov in študentskih avdiovizualnih del

15 točk

Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta študentskih filmov in študentskih avdiovizualnih del

1 % sofinanciranega zneska

Izvedba javnega razpisa sofinanciranja filmskih festivalov

12 točk
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Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta filmskega festivala

1 % sofinanciranega zneska, vendar
ne manj kot 12 točk

Izvedba javnega razpisa sofinanciranja kulturno vzgojnih projektov
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe kulturnovzgojnih
projektov

12 točk
1 % sofinanciranega zneska, vendar
ne manj kot 12 točk

Izvedba javnega razpisa sofinanciranja organizirane filmske stroke
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta organizirane filmske stroke

12 točk
1 % sofinanciranega zneska, vendar
ne manj kot 12 točk

Izvedba javnega razpisa sofinanciranja digitalizacije

12 točk

Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta digitalizacije

20 točk

Izvedba javnega razpisa sofinanciranja povečav in transferjev

12 točk

Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta povečav
in transferjev

30 točk

Izvedba javnega razpisa sofinanciranja avdiovizualnih projektov

20 točk

Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta avdiovizualnih projektov

1 % sofinanciranega zneska, vendar
ne manj kot 40 točk

Izvedba drugih javnih razpisov

12 točk

Poziv na dopolnitev vlog

5 točk

Pritožbe

5 točk

Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projektov po
drugih javnih razpisih

12 točk

Izvedba postopka odločanja o sofinanciranju projektov za promocijo

10 točk

Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe promocije projekta

12 točk

Izvedba postopka odločanja o sofinanciranju projektov za distribucijo

10 točk

Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe distribucije projekta

12 točk

Sklenitev drugih pogodb o sofinanciranju

10 točk

Izvedba vseh dejanj v zvezi z revizijo projekta

25 točk

Izdaje raznih potrdil (za prijave na razpise drugih sofinancerjev …)
Izobraževanja

2 točki
od 2 točk do največ 40 točk, višina je
določena v besedilu poziva

Sofinanciranje arhivskega gradiva

15 točk

6. člen
Ta tarifa se ne uporablja za projekte, ki so bili sprejeti
v sofinanciranje na javnih razpisih agencije, objavljenih pred
začetkom veljavnosti te tarife.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. IPR1045/12
Ljubljana, dne 6. julija 2012
EVA 2012-3330-0087
Jožko Rutar l.r.
Direktor Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije
Igor Šmid l.r.
Predsednik sveta
Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije
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Poročilo o gibanju plač za julij 2012

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije

POROČILO
o gibanju plač za julij 2012
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za julij 2012 je znašala 1498,05 EUR in je bila za 0,2 %
nižja kot za junij 2012.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za julij 2012 je znašala 976,81 EUR in je bila za 0,2 %
nižja kot za junij 2012.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–julij
2012 je znašala 1520,25 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–julij
2012 je znašala 988,18 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje maj 2012–
julij 2012 je znašala 1511,81 EUR.
Št. 9611-202/2012/7
Ljubljana, dne 27. septembra 2012
EVA 2012-1522-0027
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije

2804.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
avgust 2012

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, avgust 2012
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2012 v primerjavi z
julijem 2012 je bil 0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta
2012 je bil 0,011.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca avgusta 2012 je bil 0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2012 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,008.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2012 v primerjavi z julijem 2012 je bil 0,007.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do avgusta 2012 je bil 0,018.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do avgusta 2012 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta
2012 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,029.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do avgusta 2012 v primerjavi s povprečjem
leta 2011 je bil 0,021.
Št. 9621-188/2012/5
Ljubljana, dne 20. septembra 2012
EVA 2012-1522-0026
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije
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OBČINE
ČRNOMELJ
2805.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini
Črnomelj

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 15. redni
seji dne 27. 9. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Črnomelj
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 89/07, 31/08 in
48/12), se v prvem odstavku 2. člena črta besedilo »za posredovanje v objavo v Uradni list RS, in lokalni časopis« in se ga
nadomesti z besedilom »v sprejem« ter doda nov stavek, ki se
glasi: »Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Črnomelj
in na drug krajevno običajen način.«.
2. člen
V 2. točki (subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov
v starem mestnem jedru) 10. člena se za zadnjim odstavkom
doda nov odstavek, ki se glasi:
»Upravičenci do sredstev iz tega ukrepa so tudi druge
osebe zasebnega prava, ki svojo dejavnost opravljajo v starem
mestnem jedru.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-8/2007
Črnomelj, dne 27. septembra 2012
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

JESENICE
2806.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Občinska
knjižnica Jesenice

Na podlagi 2. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list
RS, št. 87/01), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in spr.), 2. in 3. člena
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spr.), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2
in spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni
20. seji dne 20. 9. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice
1. člen
V četrtem odstavku 43. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Občinska knjižnica Jesenice (Uradni list RS, št. 44/09)
(v nadaljevanju: odlok) se doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– pisarna v Kulturnem domu na Cesti Borisa Kidriča 37c
na Javorniku (15,96 m2) – spominska soba Pavleta Zidarja.«
2. člen
Druga alinea četrtega odstavka 43. člena odloka postane
tretja alinea.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2012
Jesenice, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

2807.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o višini subvencije
v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa
in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 37/96 in 16/97) je Občinski svet Občine Jesenice na
20. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejel

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o višini subvencije
v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice
1.
V Sklepu o višini subvencije v javnem mestnem prometu
v Občini Jesenice se doda nov drugi člen, ki se glasi:
»Višina subvencije za dijake in študente, katerih bivališče
je oddaljeno več kot 5 km od izobraževalne ustanove znaša:
– za 1 cono: 1,60 EUR na mesečno vozovnico
– za 2 coni: 9,60 EUR na mesečno vozovnico
– za 3 cone: 17,28 EUR na mesečno vozovnico.
Višina subvencije za dijake in študente, ki imajo že kupljeno vozovnico za medkrajevni avtobusni in/ali železniški
prevoz potnikov (kombinirana vozovnica) in katerih bivališče
je oddaljeno več kot 5 km od izobraževalne ustanove znaša:
– za 1 cono: 21,60 EUR na mesečno vozovnico za mestni
promet
– za 2 coni: 29,60 EUR na mesečno vozovnico za mestni
promet
– za 3 cone: 37,28 EUR na mesečno vozovnico za mestni
promet.«
2.
Drugi in tretji člen sklepa o višini subvencije v javnem
mestnem prometu v Občini Jesenice se ustrezno preštevilčita.

Uradni list Republike Slovenije
3.
Ta sklep velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2012 naprej
in velja za čas subvencioniranja cene dijakom in študentom s
strani države.
Št. 014-30/2012
Jesenice, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KRŠKO
2808.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za prostorsko ureditev skupnega
pomena: območje Termoelektrarne Brestanica

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 –
ZUPUDPP-A) in v povezavi z 42. členom Zakona o umeščanju
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list
RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) in 16. ter 79. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine
Krško na 18. seji dne 13. 9. 2012 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za prostorsko ureditev skupnega pomena:
območje Termoelektrarne Brestanica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta
za prostorsko ureditev skupnega pomena)
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07
– ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list
RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) ter Odlokom o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS,
št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95,
11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02,
90/02, 99/02 in 116/02 in 79/04) in družbenega plana občine
Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS,
št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94,
69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01,
71/02, 90/02, 99/02 in 116/02) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za območje Termoelektrarne Brestanica (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Z OPPN iz prejšnjega odstavka se načrtuje tudi umestitev novih plinskih blokov skupne nazivne električne moči
do 212 MW in ostalih objektov in naprav za namen njihovega
obratovanja, ki je ureditev skupnega državnega in lokalnega
pomena. OPPN je pred sprejemom dne 7. 8. 2012 potrdilo
ministrstvo, pristojno za prostor.
(3) OPPN je v juliju 2012 pod št. 11048-00 izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško.
II. VSEBINA OPPN
2. člen
(sestavni deli OPPN)
A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN
1.2 Območje OPPN
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2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi
območji
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro
3.1 Skupne določbe
3.2 Prometna infrastruktura
3.3 Elektroenergetsko omrežje
3.4 Plinovodno omrežje
3.5 Oskrba z vodo
3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
3.7 Odpadki
3.8 Elektronske komunikacije
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter
ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji
za izvajanje OPPN
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
B) GRAFIČNI NAČRTI
B1 Izsek iz kartografskega dela občinskega planskega
akta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
M 1:5 000
B2 Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim
stanjem M 1:1 000
B3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:5000
B4 Ureditvena situacija M 1:1 000
B5 Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko infrastrukturo ter grajeno javno dobro M 1:500
B6 Načrt parcelacije M 1:1 000
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI
OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
D) PRILOGE OPPN
D1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
D2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
D3 Strokovne podlage
D4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, postopek CPVO ter potrditev OPPN s strani ministrstva, pristojnega
za prostor
D5 Obrazložitev in utemeljitev
D6 Povzetek za javnost
D7 Okoljsko poročilo
D8 Stališča do pripomb in predlogov javnosti, podanih v
času javne razgrnitve in zapisnik iz javne obravnave.
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN
3. člen
(1) Razlog za izdelavo OPPN izhaja predvsem iz potrebe
po zamenjavi obstoječih in dotrajanih plinskih blokov 1 - 3
(v nadaljnjem besedilu PB 1 - 3), z močjo 3 x 23 MW, ki se nadomestijo z največ štirimi novimi plinskimi bloki skupne nazivne
električne moči do 212 MW. Največja nazivna moč celotnega
kompleksa TE Brestanica bo tako 509 MW. Določena je na
podlagi izdelanih študij oziroma energetskega dovoljenja, iz
katerega izhaja, da je možno iz TE Brestanica, poleg moči iz
obstoječih agregatov v višini 297 MW, evakuirati še dodatno
moč v višini 212 MW, oziroma skupaj 509 MW.
(2) Z OPPN se določi usmeritve v zvezi s posegi v prostor,
vrste možnih posegov v prostor ter pogoje za njihovo izvedbo
na območju OPPN.
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1.2 Območje OPPN

stavni deli v skladu s predpisom, ki določa objekte, naprave in
omrežja, ki sestavljajo energetsko infrastrukturo (v nadaljnjem
besedilu: energetska infrastruktura). Kompleks ima z zahodne
smeri dva direktna glavna dovoza z regionalne ceste, s severne
smeri dva dovoza z lokalnih cest (zbirni mestni ali krajevni cesti
Na Dorcu in Likarjeva) ter več cestnih priključkov v kompleks
z Elektrarniške ceste. Severno se ob prenosnem plinovodu
nahaja merilno regulacijska postaja Brestanica (v nadaljnjem
besedilu: MRP). MRP je prometno dostopna s severa preko
lokalne ceste oziroma ulice Na Dorcu. V severovzhodnem delu
enote urejanja so umeščeni rezervoarji za tekoče gorivo, ki so
dostopni tudi z lokalne ceste oziroma Likarjeve ulice. V južnem
delu enote urejanja, južno od Elektrarniške ceste, je umeščeno
stikališče 110/20 kV, namenjeno povezavi s slovenskim elektroenergetskim omrežjem. V Kompleks energetike se umesti
nove plinske bloke PB 6 – PB 9, ki se funkcionalno navežejo
na obstoječe in nove objekte.
(3) Manjša enota urejanja Proizvodno območje se nahaja
v severozahodnem delu, preko nje poteka prometna povezava
med regionalno cesto in poslovnimi objekti severno od območja
OPPN (območje nekdanje tovarne Sigmat).
(4) Tri enote Zelenih pasov v območju predstavljajo intenzivnejšo zasaditev ob zahodni in južni meji območja.
(5) Poslovno območje zaključuje niz vzhodne obcestne
pozidave območja centralnih dejavnosti naselja Brestanica ob
regionalni cesti in glede na svojo lego povezuje kompleks TE
Brestanica z naseljem. Območje je dostopno z Elektrarniške
ceste na južnem delu, kjer se nahaja obstoječa večstanovanjska stavba in z dovozne ceste ob parkiriščih kompleksa TE
Brestanica v severnem delu, kjer se nahajajo parkirišča.
(6) V zahodnem delu območja OPPN poteka v smeri
sever–jug trasa nekdanje senovske rudniške železnice, varovane kot kulturna dediščina. Pri umeščanju objektov se glede
varovanja koridorja upošteva določila tega odloka.

4. člen
(1) Območje OPPN je velikosti 11,5 ha in zajema kompleks termoelektrarne Brestanica (v nadaljnjem besedilu kompleks TE Brestanica) in njegovo neposredno bližino.
(2) Območje OPPN zajema zemljišča naslednjih parcelnih
številk: 155/2, 155/3, 156/1 – del, 156/2, 156/3, 157/3, 209/30
– del, 214/2, 687, 688, 689, 690, vse k.o. Stolovnik in 411/3,
411/4, 411/5, 423/10, 423/11, 423/12, 423/13, 423/14, 423/15,
423/3, 423/6, 423/7, 423/8, 423/9, 425/2, 426 – del, 429/2,
429/3, 429/4 – del, 430/3 – del, 430/4 – del, 575/1 – del, 593/4,
603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614,
vse k.o. Brestanica.
(3) Obstoječe glavno črpališče tehnološke in požarne
vode, ki je locirano izven meje območja OPPN ob Brestaniškem potoku, predstavlja del obstoječe energetske infrastrukture kompleksa TE Brestanica in pogoj za njegovo funkcioniranje. Preko črpališča se kompleks napaja s tehnološko vodo
z napajalnim tlačnim vodom, ki v kompleks vstopa na južnem
delu in naprej poteka po njegovem JV delu, nanj pa je priključen
tehnološki in požarni razvod vode kompleksa. Dovoz do obstoječega črpališča je zagotovljen po javni poti Elektrarna - Avsenak; ev. št. 692012. Energetsko se napaja preko obstoječega
lastnega 10 kV kablovoda, ki poteka vzdolž dovozne ceste ob
parkiriščih kompleksa TE Brestanica in nato izven območja
OPPN proti jugu do črpališča.
(4) Območje OPPN z natančnim potekom meje je prikazano na grafičnih načrtih.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve
s sosednjimi območji
5. člen
(1) Obstoječi kompleks TE Brestanica je dobro integriran
v prostor in predstavlja prepoznaven del urbane strukture naselja Brestanica.
(2) Na zahodnem delu območje meji na regionalno cesto
R2-422, na odseku 1333 Podsreda–Brestanica, od km 14,400
do km 14,500 (v nadaljnjem besedilu: regionalna cesta), ob
kateri se severozahodno od nje nahaja območje namenjeno
proizvodnji, zahodno od nje pretežno stanovanjska gradnja,
jugozahodno od nje pa območje namenjeno centralnim dejavnostim naselja, z dominantno cerkvijo Lurške Matere božje.
Zbirna mestna ali krajevna cesta, odsek 193321 Elektrarniška
cesta (v nadaljnjem besedilu Elektrarniška cesta) deli Kompleks energetike na obstoječe območje stikališča, ki leži južno
od ceste od ostalega dela kompleksa severno od nje. Javna
pot Avsenak–Gasilski dom; ev. št. 692017 (v nadaljnjem besedilu javna pot Avsenak–Gasilski dom) se z juga priključuje na
Elektrarniško cesto in meji na območje obstoječega stikališča
na JZ delu. Na jugu območja se razteza zeleni pas proti višje
ležečemu stanovanjskemu naselju Gorica, do katerega poteka
Elektrarniška cesta. Vzhodno od kompleksa se dviguje travniško pobočje hriba nad naseljem Stolovnik. Severno od območja
se nahaja naselje Dorc.
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
6. člen
(funkcionalna zasnova)
(1) Območje OPPN je prometno dostopno iz zahodne,
severne in južne smeri. Glede na namensko rabo prostora se
deli na štiri enote urejanja:
– Kompleks energetike,
– Proizvodno območje,
– Poslovno območje in
– Zeleni pasovi, ki se nahajajo na treh lokacijah.
(2) Ob glavnem dovozu z regionalne ceste v Kompleks
energetike se nahaja upravna stavba, v osrednjem delu enote
urejanja pa so objekti energetske infrastrukture in njeni se-

2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti
in vrste posegov v prostoru
7. člen
(vrste dopustnih osnovnih objektov glede na namen)
(1) V skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo vrst
objektov (CC-SI), se v posameznih enotah urejanja dopušča
gradnja objektov pod pogoji tega odloka.
1. V enoti urejanja Kompleks energetike se dopušča
gradnja:
1 STAVBE, od teh:
12 Nestanovanjske stavbe, od teh:
121 Gostinske stavbe, od teh:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice (za potrebe Kompleksa energetike),
122 Poslovne in upravne stavbe, od teh:
12203 Druge poslovne stavbe,
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
od teh:
12420 Garažne stavbe,
125 Industrijske stavbe in skladišča,
126 Stavbe splošnega družbenega pomena, od teh:
12620 Muzeji in knjižnice,
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, od teh:
– stavbe za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni
laboratoriji,
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:
23 Industrijski gradbeni objekti, od teh:
230 Industrijski gradbeni objekti, od teh:
2302 Elektrarne in drugi energetski objekti,
24 Drugi gradbeni inženirski objekti
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od teh:
2411 Športna igrišča.
2. V enoti urejanja Proizvodno območje se dopušča gradnja:
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1 STAVBE, od teh samo:
12 Nestanovanjske stavbe, od teh:
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
od teh:
12420 Garažne stavbe, od tega pokrita parkirišča.
3. V enoti urejanja Poslovno območje se dopušča gradnja
objektov:
1 STAVBE, od teh samo:
12 Nestanovanjske stavbe, od teh:
121 Gostinske stavbe, od teh:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
122 Poslovne in upravne stavbe,
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
od teh:
12420 Garažne stavbe.
126 Stavbe splošnega družbenega pomena, od teh:
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
12620 Muzeji in knjižnice,
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, od teh:
– stavbe za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni
laboratoriji,
Obstoječa večstanovanjska stavba v enoti Poslovno območje lahko ohrani stanovanjski namen. V primeru dozidave
obstoječe stavbe ali gradnje nove, se dopusti gradnja nestanovanjske ali večnamenske stavbe, pri čemer se lahko manj kot
polovica uporabne površine nameni stanovanjem.
4. V enotah urejanja Zeleni pas se dopušča gradnja
objektov:
1 STAVBE, od teh:
12 Nestanovanjske stavbe, od teh:
1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, od teh:
– spominska umetniška in podobna obeležja, izvedena
kot stavbe,
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:
21 Objekti prometne infrastrukture, od teh:
211 Ceste, od teh:
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste
in gozdne ceste, od teh:
– kolesarske steze, pešpoti in cone za pešce,
21530 Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti,
od teh:
– drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč,
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
(2) Na celotnem območju OPPN , razen v enotah urejanja
Zeleni pas, je poleg objektov navedenih v prejšnjem odstavku,
dopustna tudi namestitev sončnih zbiralnikov in sončnih celic
ter gradnja naslednjih objektov:
1 STAVBE, od teh:
12 Nestanovanjske stavbe, od teh:
1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, od teh:
– spominska umetniška in podobna obeležja, izvedena
kot stavbe,
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:
21 Objekti prometne infrastrukture, od teh:
211 Ceste, od teh:
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste
in gozdne ceste,
21530 Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti,
od teh:
– drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč,
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
Poleg upoštevanja zgornjih odstavkov tega člena, se v
območju varovalnih pasov elektroenergetskih vodov upošteva
predpis, ki določa pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov
ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.
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8. člen
(vrste dopustnih nezahtevnih objektov)
Skladno s predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost in pod pogoji tega odloka, so v posameznih enotah
urejanja dopustni naslednji nezahtevni objekti:
1. V enotah urejanja Kompleks energetike, Proizvodno
območje in Poslovno območje:
– od objektov za lastne potrebe le garaža in utrjene dovozne poti (v enoti Poslovno območje le utrjene dovozne poti),
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– začasni objekti namenjeni prireditvam (od tega kiosk),
– spominska obeležja.
2. V enoti urejanja Zeleni pasovi:
– škarpe in podporni zidovi,
– spominska obeležja,
– pomožni infrastrukturni objekti.
9. člen
(vrste dopustnih enostavnih objektov)
Skladno s predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost in pod pogoji tega odloka, so v posameznih enotah
urejanja dopustni naslednji enostavni objekti:
1. V enotah urejanja Kompleksa energetike in Proizvodno
območje:
– objekti za lastne potrebe,
– od pomožnih infrastrukturnih objektov: samo pomožni
cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske
antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti (vse, razen
greznice), pomožni objekti za spremljanje stanja prostora, vrtina ali vodnjak,
– od začasnih objektov le: pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, oder z nadstreškom, pokriti
prireditveni prostor, objekti namenjeni skladiščenju nenevarnih
snovi,
– spominska obeležja,
– urbana oprema.
2. v enoti urejanja Poslovno območje:
– objekti za lastne potrebe,
– od pomožnih infrastrukturnih objektov le: pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni objekti (vse, razen greznice),
– od začasnih objektov le odprt sezonski gostinski vrt,
pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru,
oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor,
– spominska obeležja,
– urbana oprema.
3. V enoti urejanja Zelene površine:
– od pomožnih infrastrukturnih objektov le: pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni, pomožni objekti
za spremljanje stanja okolja,
– spominska obeležja,
– od urbane opreme le: skulptura in druga prostorska
inštalacija.
10. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
Območje OPPN se skladno z namensko rabo prostora
(energetska infrastruktura, območje centralnih dejavnosti, območje proizvodnih dejavnosti, mestno zelenje in prometna infrastruktura) deli na posamezne enote urejanja, za katere so
določene vrste dopustnih objektov glede na namen po tem odloku. Dopustne so dejavnosti, skladne z namenom načrtovanih
objektov po predpisu, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti.
11. člen
(vrste gradenj in drugih posegov)
V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del pod pogoji tega odloka:
– gradnje novih objektov (novi objekti, dozidave in nadzidave),
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– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov (in naprav) ali njihovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov, v
skladu z dopustnimi vrstami objektov po tem odloku,
– vzdrževanje objektov.
2.3.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov
2.3.2.1 Regulacijski in funkcijski elementi
12. člen
(regulacijski in funkcijski elementi)
(1) Na območju OPPN so določeni naslednji regulacijski
in funkcijski elementi:
– določeni sta gradbeni meji v enoti urejanja Kompleks
energetike za gradnjo objektov TE Brestanica, in sicer severno in južno od Elektrarniške ceste. Izven gradbene meje
lahko segajo nadstreški nad vhodi in manjši oblikovni poudarki
posamezne fasade stavbe. Izven gradbene meje je dopustna
gradnja pokritih parkirišč ter objektov in naprav, ki proizvajajo
električno energijo s pomočjo sončne energije,
– določena je gradbena meja v severnem delu enote
urejanja Kompleks energetike za dozidavo MRP za potrebe
delovanja novih plinskih blokov,
– določena je gradbena meja za gradnjo pokritih parkirišč
v enoti urejanja Proizvodno območje,
– določena je gradbena meja in gradbena linija za gradnjo
stavb v enoti urejanja Poslovno območje,
– poseben funkcijski element predstavljajo linijske in skupinske zasaditve drevesne in grmovne vegetacije, ki kompleks
vizualno členijo oziroma ga zakrivajo pred pogledi iz okolice.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se izven
gradbenih mej dopusti gradnja objektov transportne infrastrukture ter cevovodov, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov, priključkov na GJI ter nezahtevnih in enostavnih
objektov, vključno z namestitvijo sončnih zbiralnikov in sončnih
celic.
(3) Prikaz regulacijskih elementov je razviden iz grafičnih
načrtov B4 in B5.
2.3.2.2 Lega objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno,
tehnično in oblikovno zasnovo
13. člen
(funkcionalna in tehnična zasnova objektov – splošno)
(1) Upošteva se predpise s področja tehničnih zahtev, ki
morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah
na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja,
klimatizacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah.
(2) Vsi objekti v javni rabi morajo zagotavljati funkcionalno
oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in
komunikacijskih ovir.
14. člen
(lega objektov – Kompleks energetike)
(1) Obstoječa upravna stavba je locirana v centralnem zahodnem delu kompleksa ob glavnem dovozu, parkirni prostori
pa vzdolž zahodne meje. Obstoječo energetsko infrastrukturo,
ki je umeščena v osrednji del kompleksa elektrarne sestavljajo:
– plinski bloki PB 1 – 3, moči 3 x 23 MW, parna bloka
12,5 MW in 13,5 MW in plinska bloka PB 4 in PB 5, moči 2 x
114 MW,
– stikališče 110/20 kV,
– VN, SN kabli (110 kV, 20 kV in 10 kV),
– hladilni stolpi,
– črpališča tehnološke in požarne vode,
– rezervoarji goriv, avtocisternsko pretakališče goriva,
MRP;
– filtrske postaje za plin s pripadajočimi plinovodi,
– črpališča tekočega goriva,
– kemična priprava vode (v nadaljnjem besedilu KPV) s
pripadajočimi napravami,
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– oprema, naprave in napeljave 0,4 kV tehnološke lastne
rabe agregatov,
– postroji, naprave in napeljave splošne in nujne lastne
rabe,
– postroji, naprave in napeljave blokovne lastne rabe
(10/0,4 kV),
– oprema za zaščito, merjenje, upravljanje in vodenje
agregatov,
– komandni prostor,
– oprema pomožnih sistemov.
(2) V kompleks se znotraj določene gradbene meje umesti
novo energetsko infrastrukturo za delovanje plinskih blokov
PB 6 – PB 9 skupne nazivne električne moči do 212 MW, in
sicer:
– strojnici plinskih blokov, blok transformatorji 110 kV,
transformatorji lastne rabe, stikališča NN, oljne jame, in transformator splošne lastne porabe, ki se umestijo zahodno od
obstoječih infrastrukturnih objektov,
– hladilna stolpa se umestita zahodno od obstoječega
objekta KPV,
– podzemni in nadzemni plinovod od MRP Brestanica
do novih plinskih blokov s kompresorsko postajo zemeljskega
plina, ki se umesti zahodno od novih hladilnih stolpov,
– dozida se MRP Brestanica,
– rezervoar demi vode in v skladu z zahtevami predpisov,
ki urejajo to področje naprave za dodatno zniževanje emisij
NOx, ki se umestijo južno od obstoječega objekta KPV; objekt
KPV se dozida oziroma zgradi nov,
– diesel agregata, rezervoar tekočega goriva za diesel
agregata ter NN stikališče diesel agregata in SN stikališče
diesel agregata se umestijo v obstoječi objekt strojnice parnih
turbin,
– nove kinete za oljevod, kinete do hladilnega sistema,
kinete do novih PB in do obstoječega 110/20 kV stikališča
povezujejo nove objekte z obstoječimi oziroma se navezujejo
na obstoječe kinete,
– črpališče požarne vode in elektro kablovod sta nova
skupna objekta celotnega kompleksa, ki se umestita zahodno
od obstoječega hladilnega stolpa.
(3) Za namen opravljanja dejavnosti se v kompleks znotraj
določene gradbene meje lahko umesti dodatno energetsko infrastrukturo in druge objekte dopustne s tem odlokom, skupaj s
površinami za njihovo nemoteno funkcioniranje ter s prometno
in komunalno infrastrukturo, pri čemer ne sme biti presežena
največja skupna nazivna električna moč celotnega kompleksa:
509 MW.
(4) Objekti se umeščajo, dozidujejo in nadzidujejo in rekonstruirajo racionalno predvsem glede na funkcionalne in tehnološke zahteve. Priključujejo se na obstoječo ali novo interno
prometno in komunalno infrastrukturo. Poleg tega se upošteva
zahteve glede varstva okolja, naravnih virov ter ohranjanja
narave, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom ter varstva kulturne dediščine.
Objekte s pripadajočimi funkcionalnimi površinami povezujejo
dostopne ceste in poti, obkrožajo pa jih večje zelene površine
z zasaditvijo.
15. člen
(lega objektov – Proizvodno območje)
Na območju enote urejanja se uredi parkirišča. Pri tem
se zagotavlja prometna povezava med regionalno cesto in
poslovnimi objekti cone, ki se nahaja severno od meje OPPN
(območje nekdanje tovarne Sigmat). Stranice nadstrešnice nad
parkirišči morajo biti vzporedne z določeno gradbeno mejo.
16. člen
(lega objektov – Poslovno območje)
(1) Dozidava ali gradnja enega ali več novih objektov je
dopustna znotraj določene gradbene meje.
(2) Upošteva se določena gradbena linija na delu objekta
ob regionalni cesti, in sicer vsaj na polovici njegove dolžine.
Objekt ob regionalni cesti mora imeti daljšo stranico vzporedno
z regionalno cesto, v primeru gradnje stavbe z dvokapnico, je
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sleme na tem delu objekta vzporedno s cesto, in sicer vsaj na
polovici njegove dolžine.
(3) Dovoz se uredi iz Elektrarniške ceste ali dovozne ceste Kompleksa energetike. Objekti za lastne potrebe – stavbe,
ki se gradijo k osnovnemu objektu, se uskladijo glede lege in
orientacije; vzporedna lega, postavljajo se znotraj določene
gradbene meje.
(4) V severnem delu enote urejanja je urejeno parkirišče
za potrebe Kompleksa energetike. Območje parkirišč se lahko
uredi za potrebe Poslovnega območja.

– diesel agregata 2 x razreda 1.000 kVA, rezervoar
tekočega goriva za diesel agregata ter NN stikališče diesel
agregata in SN stikališče: skladno s tehnološkimi zahtevami,
– nove kinete (za oljevod, do hladilnega sistema, do
novih PB in obstoječega 110/20 kV stikališča): skladno s
tehnološkimi zahtevami,
– črpališče požarne vode in elektro kablovod: skladno s
tehnološkimi zahtevami,
– drugi objekti potrebni za delovanje novih plinskih blokov: skladno s tehnološkimi zahtevami.

17. člen
(lega objektov – Zeleni pasovi)
(1) Dve enoti se nahajata ob obeh glavnih dovozih v
Kompleks energetike ob regionalni cesti ter eden ob južni
meji območja OPPN, južno od stikališča. Zasaditev se uredi
predvsem iz vizualnega in protihrupnega vidika ter vidika
biotske raznovrstnosti.
(2) V območju se v čim večji možni meri ohranjajo zelene
površine, drevesa in skupine dreves ter zasadijo nove.

19. člen
(velikost in oblikovanje objektov - Proizvodno območje)
(1) Uredi se parkirna mesta, v skladu z veljavnimi predpisi. Dopustna je izvedba pokritih parkirišč, s strešinami minimalnih naklonov (do 6°).
(2) Minimalna širina ceste čez območje je širine 5,5 m.

2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti
in oblikovanja
18. člen
(velikost in oblikovanje objektov – Kompleks energetike)
(1) Dopušča se gradnja stavb pravokotnih tlorisnih oblik,
krožnega tlorisa ali iz sestavljenih oblik, orientiranih kot obstoječi objekti v smeri sever–jug oz. z manjšim odklonom.
(2) Objekti so eno ali več etažni in različnih višin na
posameznih delih. Podkleteni so lahko so v celoti ali na delu
objekta.
(3) Njihovo oblikovanje je prilagojeno funkciji in tehnologiji.
(4) Zunanji videz objektov: oblikovanje in materiali po
načelih sodobnega oblikovanja in v skladu s celostno podobo
Kompleksa energetike. Fasade na vizualno izpostavljenih
legah in ob zunanjem robu kompleksa morajo biti oblikovno
dovršene.
(5) Strehe stavb so manjših naklonov, lahko so skrite za
atiko, ali za protihrupnimi zidovi (pri strojnici plinskih blokov),
dopustne so ločne strehe. Barve kritin vidnih streh se uskladi
s strehami obstoječih stavb – dopustni so toni v sivi ali rdeči
barvi. Ravna streha je lahko zazelenjena.
(6) Vsi zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za dozidave,
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov.
(7) Funkcionalne prometne in manipulativne površine
ob objektih se asfaltira ali tlakuje ali izvede v peščeni izvedbi.
Ostale površine med objekti kompleksa se uredi kot zelenice.
Ob zunanjih izpostavljenih robovih kompleksa se zasadi posamezne goste gruče z visokimi in nizkimi drevesnimi vrstami
ter različnimi grmovnimi vrstami.
(8) Objekti za namen delovanja novih plinskih blokov
PB 6 - PB 9:
– strojnici plinskih blokov:
– tlorisnih dimenzij: v okviru gradbene meje,
– višina objektov: do 30 m,
– dimniki višine: 60 m,
– blok transformatorji 110 kV, transformatorji lastne rabe,
stikališča NN, oljne jame in transformator splošne lastne porabe: skladno s tehnološkimi zahtevami,
– hladilna stolpa: skladno s tehnološkimi zahtevami;
– podzemni in nadzemni plinovod od MRP Brestanica
do novih plinskih blokov: skladno s tehnološkimi zahtevami,
– kompresorska postaja zemeljskega plina:
– tlorisnih dimenzij: v okviru gradbene meje,
– dozidava MRP Brestanica ali nov objekt:
– tlorisnih dimenzij: v okviru gradbene meje,
– rezervoar demi vode: do 1.700 m3,
– objekti za dodatno zniževanje emisij NOx: skladno s
tehnološkimi zahtevami,
– dozidava KPV ali nov objekt:
– tlorisnih dimenzij: v okviru gradbene meje,

20. člen
(velikost in oblikovanje objektov - Poslovno območje)
(1) V primeru ohranitve obstoječe večstanovanjske stavbe se ohranjajo obstoječi tlorisni gabariti, oblikovanje sledi
arhitekturnim značilnostim naselja: simetrična strma dvokapnica naklona 40º do 45º, zaključena s čopi, opečna kritina,
nevpadljive barve fasad.
(2) V območje se lahko umesti ena ali več novih stavb,
pri tem se upošteva:
– tlorisna velikost: znotraj gradbene meje, dopustne so
sestavljene tlorisne oblike,
– najvišja absolutna kota: višine do 16 m ob upoštevanju
kote terena ob objektu 177.30 m n.v.,
– etažnost: največ klet + pritličje + dve nadstropji +
mansarda, ali klet + pritličje + tri nadstropja v primeru izvedbe
ravne strehe. V primeru ohranitve obstoječe stanovanjske
stavbe se pri zasnovi upoštevajo pogoji glede ustrezne osončenosti obstoječega objekta. Za ta namen se tretja etaža ali
njen del izvede kot terasna etaža. V primeru gradnje kleti, je ta
v celoti vkopana ali največ 1 m nad koto najvišjega urejenega
terena ob stavbi,
– zunanji videz: oblikovanje objekta in materiali po načelih sodobnega oblikovanja. Dopustna je izvedba dvokapne
ali ravne strehe. V primeru dvokapnice se streha izvede v
naklonu 40º do 45º, s čopi, dopustna je opečna kritina. Ravna
streha je lahko zazelenjena. Namestitev sončnih zbiralnikov
in sončnih celic je dopusta le na strehi objektov.
(3) Objekti za lastne potrebe (nezahtevni in enostavni
objekti) morajo biti oblikovno in pri izbiri materialov ter barv
usklajeni z osnovnimi objekti na parceli.
(4) Funkcionalne prometne in manipulativne površine ob
stavbi se asfaltira, tlakuje ali izvede v peščeni izvedbi. Ostale
površine se uredi kot zelenice.
21. člen
(velikost in oblikovanje objektov – Zeleni pasovi)
Zeleni pasovi predstavljajo fizično in vidno zaščito med
kompleksom in naseljem in morajo biti gosto zasajeni z visokimi in nizkimi drevesnimi vrstami ter različnimi grmovnimi
vrstami.
2.3.4 Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
22. člen
Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo ni določena
s kriteriji za izgrajenost zemljišč. Upošteva se regulacijske in
funkcijske pogoje tega odloka.
2.3.5 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
23. člen
(1) Nova parcelacija sovpada z določenimi mejami enot
urejanja prostora, skladno z grafičnim načrtom »Načrt parcelacije«. Točke enot urejanja prostora so opredeljene v Gauss
- Kruegerjevem koordinatnem sistemu. Znotraj posameznih
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enot urejanja se dopušča novo parcelacijo, skladno s funkcionalno zasnovo posameznih objektov.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko
parcela namenjena javnemu dobru določi brez upoštevanja
meje enot urejanja prostora. Meja parcele javne ceste in večnamenske poti se določi po zunanjem robu cestnega sveta,
skladno s predpisom, ki ureja upravljanje, gradnjo, vzdrževanje
in varstvo javnih cest ter prometa na njih.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje
in priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
3.1 Skupne določbe
24. člen
(1) Obstoječi objekti v območju so že priključeni na objekte gospodarske javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu
GJI) in grajenega javnega dobra. Dopustne so odstranitve,
rekonstrukcije in vzdrževanje GJI in grajenega javnega dobra
ter gradnja novih. Pri tem se upošteva funkcionalno zasnovo
območja OPPN, predvidenih objektov v območju ter možnost
njihovega razvoja. Gradnja novih omrežij GJI, njihovo obratovanje in vzdrževanje ter priključevanje na omrežja se izvaja
skladno z veljavnimi predpisi s teh področij in pod pogoji upravljavcev, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN.
(2) Objekti območja OPPN se lahko priključujejo direktno
na GJI in grajeno javno dobro. Obstoječe priključne vode se
odstranjuje, rekonstruira ali zgradi nove. Pri tem se upošteva
pogoje upravljavcev posameznih omrežij. Potek omrežij je razviden iz grafičnega načrta B5.
(3) Gradnja GJI praviloma ne sme posegati v cestno telo
državne ceste, razen v primeru križanj. Gradnja GJI v cestnem
svetu državne ceste je dopustna na podlagi predhodno pridobljene stvarne pravice s strani upravljavca ceste.
(4) Načrtovanje in posegi v varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij se izvajajo skladno z veljavnimi
predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljavcev posameznih omrežij, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN in
s pridobitvijo njihovega soglasja. Posegi in gradnja se izvajajo
pod njihovim nadzorom.
(5) Za priključitev gradnje na objekte GJI oziroma, če se
bo zaradi gradnje spremenila kapaciteta obstoječih priključkov,
se pridobi soglasje za priključitev skladno s predpisi o graditvi
objektov in sektorskimi predpisi.
3.2 Prometna infrastruktura
25. člen
(1) Obstoječi prometni priključki na javne ceste se ohranjajo. Pri izdelavi projektne dokumentacije se preveri stanje
obstoječega cestnega priključka in pri tem upošteva določbe
predpisa, ki določa minimalne tehnične zahteve za umestitev oziroma načrtovanje, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje
cestnih priključkov na javne ceste, z namenom zagotavljanja
prometne varnosti in predpisane prepustnosti.
(2) Za enoto urejanja Poslovno območje se zgradi nov
cestni priključek z Elektrarniške ceste, in sicer nasproti obstoječega cestnega priključka, ali z dostopne ceste ob zahodni meji
Kompleksa energetike.
(3) V območju Kompleksa energetike se lahko izvede tudi
nove cestne priključke na Elektrarniško cesto.
(4) V zahodnem delu območja OPPN se zgradi večnamenska pot (za kolesarje in pešce). Pot v severnem delu (nad
glavnim cestnim priključkom v Kompleks energetike) poteka v
območju trase nekdanje ozkotirne rudniške železnice, južno od
nje pa med traso nekdanje železnice in obstoječo enosmerno
dovozno cesto kompleksa.
(5) Ob Elektrarniški cesti se ob njenem južnem robu
načrtuje pločnik.
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3.3 Elektroenergetsko omrežje
26. člen
(1) V območju Kompleksa energetike se nahajajo obstoječi objekti infrastrukture za proizvodnjo, prenos in distribucijo
električne energije. V južnem delu območja je obstoječi objekt
stikališča 110/20 kV z razdelilno transformatorsko postajo
(RTP) Brestanica, od koder potekajo izhodni prenosni in distribucijski elektroenergetski vodi v smeri proti severozahodu in
jugovzhodu, večinoma v kabelski izvedbi.
(2) Obstoječe prenosno omrežje v območju sestavljajo
naslednji daljnovodi (v nadaljevanju DV) in kabelski vodi (v
nadaljevanju: KBV):
– KBV / DV 2x110 kV Brestanica-Krško I, II (med SM 1
in SM 2),
– KBV / DV 110 kV Brestanica-Krško NEK (med SM 1 in
SM 2),
– KBV 110 kV Blanca-Brestanica,
– KBV 110 kV Trbovlje-Brestanica,
– KBV 110 kV Brestanica-Hudo I,
– KBV 110 kV Brestanica-Hudo II.
(3) Za vse obstoječe enosistemske daljnovode je predvidena rekonstrukcija z nadgraditvijo v dvosistemske daljnovode
s tem, da se predhodno preveri možnost kabliranja obstoječih
vodov.
(4) Obstoječe distribucijsko omrežje v območju sestavljajo
naslednji DV, kabelski vodi in transformatorska postaja (TP):
– KBV / DV 110 kV TE Brestanica - Krško DES,
– DV 20 kV TEB - Veliki Kamen,
– KBV 20 kV RTP Brestanica - DV Krško,
– KBV 20 kV RTP Brestanica - DV Sremič,
– KBV 20 kV Brestanica - Gorica,
– KBV 20 kV RTP Brestanica - TP Sigmat,
– KBV 20 kV RTP Brestanica - DV Podsreda,
– KBV 20 kV RTP Brestanica - TES Brestanica,
– KBV 20 kV TP Sigmat - DV Podsreda,
– KBV 20 kV Brestanica - šola,
– KBV RTP Brestanica - DV Sevnica,
– KBV 20 kV RTP Brestanica - DV Planina,
– TP Sigmat,
– elektroenergetski nizkonapetostni nadzemni in podzemni vodi.
(5) Pri gradnji elektroenergetskega omrežja in posegih
v njegov varovalni pas je treba upoštevati veljavni predpis,
ki ureja področje energetike in zagotavlja pogoje za varno in
zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami. Širina
varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje
ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:
– za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV – 15 m;
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV
in 35 kV – 3 m;
– za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti
od 1 kV do vključno 20 kV – 10 m;
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV
do vključno 20 kV – 1 m;
– za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV – 2 m.
(6) Pri projektiranju je treba upoštevati potek ozemljitev,
ki so položene v globini 0,5 m dolžine do 30 m od daljnovodnih
stebrov tako, da se te ne poškoduje.
(7) Za vsako gradnjo v elektroenergetskem varovalnem
pasu je treba izdelati elaborat projektne rešitve približevanja in
križanja z VN prenosnimi vodi. Iz elaborata mora biti razvidno:
– navedba naziva DV,
– navedba številk stebrov DV v križni razpetini,
– geodetski posnetek dejanskega in načrtovanega stanja,
– namen rabe objekta,
– kotirana najmanjša razdalja med nadzemnim vodom
(linijskim vodnikom) pri največjem povesu in za gradnjo predvidenim objektom,
– kotirana najmanjša razdalja med podzemnim kablovodom ter za gradnjo predvidenim objektom.

Uradni list Republike Slovenije
(8) Za namen delovanja novih PB 6 - PB 9 se do obstoječega stikališča izvede nove elektroenergetske kinete s
pripadajočimi kablovodi.
3.4 Plinovodno omrežje
27. člen
(1) V severnem delu kompleksa energetike je zgrajeno
prenosno plinovodno omrežje.
1. Plinovodi v območju so:
– R42; od M4 v km 33+227 - odcep (MRP) Brestanica;
premer 250 mm; tlak 50 bar
– R42; odcep (MRP) Brestanica - odcep (MRP) Sevnica;
premer 200 mm; tlak 50 bar
– P4212; MRP Brestanica - MP Metalna Senovo; premer
150 mm; tlak 1 bar
– P4211 A; MRP Brestanica - TE Brestanica - DN250;
premer 250 mm; tlak 29 bar
– P4211; MRP Brestanica - TE Brestanica - DN200; premer 200 mm; tlak 20 bar
– P4211B; MRP Brestanica - do ograje - DN80; premer
80 mm; tlak 1 bar
– P421;od R42 v 4+385 - MRP Brestanica; premer
250 mm; tlak 50 bar;
2. V ograjenem območju plinovodnega objekta MRP
Brestanica poteka več povezav, tudi plinovod P421. Iz MRP
Brestanica potekajo plinovodi P4211, P4211A in P4211B, ki
se nadaljujejo in potekajo po kompleksu TE Brestanica. Meja
upravljanja Geoplin plinovodi d.o.o. je do ca. 1 m izven ograje
MRP Brestanica.
(2) V območju je zgrajeno distribucijsko plinovodno
omrežje za oskrbo Brestanice - veja Rl PEI25 od MRP Brestanica v smeri ceste Na Dorcu ter priključni plinovodi do objektov:
večstanovanjski objekt Cesta prvih borcev 14 in 16, upravni
objekt TEB ter tehnološki objekt na vzhodu Energetskega kompleksa. Obratovalni tlak v distribucijskem plinovodnem omrežju
znaša 1 bar. Priključevanje novih objektov se predvidi na obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje zgrajeno po Cesti prvih
borcev, cesti Na Dorcu in po Elektrarniški cesti.
(3) Pri gradnji omrežja zemeljskega plina in posegu v njegov varovalni pas je treba upoštevati veljavni predpis, ki ureja
področje energetike in zagotavlja pogoje za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami, sistemska
obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina in veljavne
predpise s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja plinovodov. Varovalni pas prenosnega plinovoda je zemljiški pas, ki
v širini 100 m poteka na vsaki strani plinovoda, varovalni pas
plinovodnega distribucijskega plinovoda, pa je zemljiški pas, ki
v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda. V 2 x 5 m pasu
plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji.
(4) Za namen delovanja načrtovanih plinskih blokov se
predvidita dozidava MRP, in sicer kot prilagoditev objekta za
namen izvedbe novega priključka in meritev ter izgradnja priključnega plinovoda delovnega tlaka nad 16 bar, in sicer od
MRP Brestanica do načrtovanih plinskih blokov. Načrtovana
prilagoditev se izvede izključno za potrebe novih agregatov v
Kompleksu energetike
(5) V Kompleksu energetike je predvidena izgradnja
nove kompresorske postaje. Dovod zemeljskega plina iz MRP
Brestanica do nove kompresorske postaje je predviden po
podzemnem plinovodu, do plinskih turbin pa po skupnem nadzemnem plinovodu.
(6) Predviden nestanovanjski objekt v Poslovnem območju se priključi na obstoječe mestno plinovodno omrežje, ki
poteka ob regionalni cesti izven območja OPPN.
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za namen oskrbe objektov. Na obstoječe javno vodovodno
omrežje je priključen tudi obstoječi objekt v enoti urejanja Poslovno območje.
(2) Nove objekte se glede na namen priključi na obstoječe
vodovodno omrežje.
29. člen
(tehnološka in požarna voda)
(1) Obstoječe tehnološko in požarno razvodno omrežje
Kompleksa energetike je priključeno na obstoječi napajalni
vod tehnološke vode, ki oskrbuje kompleks preko obstoječega
glavnega črpališča ob Brestaniškem potoku.
(2) Napajalni tlačni vod do črpališča in omrežje se rekonstruira, dograjuje in zgradi nove objekte omrežja, na katerega
se priključi predvidene objekte.
3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
30. člen
(odpadne vode)
(1) Odvajanje odpadnih vod z območja se ureja v ločenem
sistemu.
(2) Odvajanje in čiščenje komunalnih, industrijskih in padavinskih odpadnih vod na območju OPPN se izvaja skladno
z veljavnim predpisom, ki ureja zmanjševanje onesnaževanja
okolja zaradi odvajanja snovi in emisije toplote v vode, predpisom, ki ureja odvajanje padavinske vode z javnih cest in
predpisa, ki določa naloge v okviru opravljanja storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.
(3) Odpadne vode, ki ne ustrezajo kriterijem veljavnih
predpisov, ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo.
(4) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo
biti grajeni vodotesno, kar mora biti projektirano v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja in dokazano z atesti in
preizkusi.
31. člen
(komunalne odpadne vode)
Komunalne odpadne vode objektov se odvaja v obstoječo
javno kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode, ki
poteka ob javni poti Avsenak–Gasilski dom proti jugu z izpustom na biološko čistilno napravo Brestanica.

3.5 Oskrba z vodo

32. člen
(padavinske odpadne vode)
(1) Del padavinskih odpadnih vod območja se odvaja v
Dovški potok zahodno od regionalne ceste.
(2) Padavinske odpadne vode se odvaja na obstoječo
javno kanalizacijo za odvajanje padavinske odpadne vode, ki
poteka ob javni poti Avsenak–Gasilski dom proti jugu, z izpustom v Brestaniški potok.
(3) Onesnažene padavinske vode, ki se odvaja z utrjenih, tlakovanih ali drugimi materiali prekritih površinam (razen
padavinske vode s streh in padavinske odpadne vode, ki se
skladno s predpisom, ki ureja zmanjševanje onesnaževanja
okolja zaradi odvajanja snovi in emisije toplote v vode, lahko
razpršeno odvaja), se pred izpustom v javno kanalizacijo očisti
skladno z veljavnim predpisom. Te površine morajo biti utrjene
in omejene z dvignjenim betonskimi robniki.
(4) Na kanalizacijo za odvajanje padavinske odpadne
vode se prav tako priključuje drenažni sistem ter sistem odprtih jarkov za odvajanje zalednih padavinskih vod Kompleksa
energetike, dopušča pa se tudi možnost razpršenega odvajanja
in ponikanja.

28. člen
(oskrba s pitno vodo)
(1) Ob zahodni strani regionalne ceste (izven območja
OPPN) poteka primarni cevovod za oskrbo s pitno vodo, s katerega je izvedeno sekundarno omrežje v Kompleks energetike

33. člen
(industrijske odpadne vode)
Glede na vrsto medija se industrijske odpadne vode predhodno očisti, neutralizira oziroma predela ter odvaja v kanalizacijo z izpustom na čistilno napravo Brestanica.
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3.7 Odpadki

34. člen
(1) Z odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom,
ki določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje
ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in
ravnanja z njimi.
(2) Zbiranje, prevoz in odlaganje komunalnih odpadkov
in ločeno zbranih frakcij se v območju OPPN izvaja skladno z
veljavnim predpisom, ki ureja način opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb na območju občine. Zbirni
prostor (ki je lahko hkrati odjemni) za namenske predpisane
posode mora ustrezati funkcionalnim in higiensko-tehničnim
ter požarno-varstvenim pogojem, praviloma pa je lociran čim
bliže nastajanju odpadkov in ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah. Odjemni prostor mora biti izvajalcu
prosto in nemoteno dosegljiv, praviloma največ 5 metrov od
transportne poti smetarskega vozila z dostopom minimalne širine 3 m in višine 3,6 m. Zbirni prostor na vizualno izpostavljeni lokaciji se okrasno zasadi. Z gradbenimi odpadki se ravna
skladno z veljavnim predpisom, ki določa obvezno ravnanje
z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje,
rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta.
(3) Zagotovi se ustrezno zbiranje in predelava industrijskih odpadkov, odpadnih olj ter snovi, ki so zbrane pri čiščenju
lovilcev olj in zbirnih jaškov. Energetski oljni transformatorji se
opremijo z ustreznimi oljnimi jamami.
3.8 Elektronske komunikacije
35. člen
(1) Na območju OPPN so zgrajeni obstoječi vodi elektronskih komunikacij, in sicer obstoječi optični vodi, podzemni
in nadzemni vodi elektronskih komunikacij in vodi v kabelski
kanalizaciji.
(2) Pri gradnji vodov elektronskih komunikacij in posegu
v njegov varovalni pas je treba upoštevati veljavni predpis, ki
ureja pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih
omrežij in za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev,
veljavne predpise s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja teh vodov in interne pravilnike upravljavca posameznih
vodov. Varovalni pas voda elektronskih komunikacij znaša
3 m, merjeno od osi voda.
(3) Obstoječi zemeljski vod elektronskih komunikacij v
območju postavitve novih plinskih blokov se prestavi.
(4) Za novopredvideno oskrbo območja s telekomunikacijskimi priključki se zgradi nove TK kabelske kanalizacije
(2 x PVC 110 mm).
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne
dediščine
36. člen
(1) V zahodnem delu območja OPPN se nahaja varovano območje s področja varstva kulturne dediščine. Varuje se 4
m koridor Trase senovske rudniške železnice - EŠD 7865 Senovo - Trasa senovske rudniške železnice, za katero smiselno
velja pravni režim za stavbno dediščino. V koridorju gradnja
stavb ni dovoljena, dopušča pa se ureditev energetske, komunalne in prometne infrastrukture, predvsem večnamenske
poti za kolesarje in pešce.
(2) Pred posegom v prostor je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
(3) Pri gradbenih delih, ki posegajo na nepozidana območja, je treba izvajati arheološki nadzor ob prisotnosti arheologa.
(4) V času gradnje mora investitor zagotavljati stalno
varstvo objekta kulturne dediščine Senovo - trasa senovske
rudniške železnice (EŠD – 7865). Pri zaščiti objekta naj se
upoštevajo navodila zavoda, pristojnega za kulturno dediščino.
(5) Nove ureditve v prostoru, naj bodo oblikovane tako,
da sledijo obstoječim ureditvam. Pri ureditvi zunanjosti objek-
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tov, naj se uporabljajo barve, ki ne izstopajo (žive barve in
močni kontrasti), ob upoštevanju varnostnih določil.
(6) Arheološke raziskave, ki se jih izvede pred pričetkom
gradbenih del obsegajo:
– Na območju parc. št. 614 k.o. Brestanica se na terasi
predvidenega internega plinovoda na celotni dolžini posega
izvedejo arheološka izkopavanja v širini 4 metrov (dva metra
na vsako stran od predvidene osi plinovoda). Zgornje plasti
(ruša, nasutja, zgornje koluvialne plasti) se izkoplje do globine
0,85 m. Preostale plasti se izkoplje deloma s finim strojnim odrivom deloma pa ročno statigrafsko do predvidene globine 2,0 m.
Na celotni površini lahko pričakujemo še 5 % vkopov v geološko
podlago, ki se jih obračuna po drugem težavnostnem razredu in
se jih izkoplje ročno statigrafsko. Tako iz antropogenih kot koluvijalnih plasti je treba vzeti vzorce za paleo-ekološke raziskave.
Izbrani izvajalec arheoloških raziskav mora pred pričetkom
raziskave izdelati načrt zbiranja paleo-ekoloških vzorcev, ki ga
potrdi pristojni arheolog konservator.
– Skupaj z arheološko ekipo mora biti zagotovljena še
občasna prisotnost geologa, ki mora izdelati zaključno poročilo
skupaj z arheologi.
– Na parcelah 425/2, 426, 605, 607 vse k.o. Brestanica
morajo potekati ob zemeljskih delih arheološke raziskave v
obliki arheološkega dokumentiranja ob gradnji. V primeru odkritja intaktnih arheoloških ostalin se gradbena dela ustavi in
odkrite ostaline razišče.
– Na parc. št. 687, 155/1, 155/2, 155/3, 156/2, 157/3,
156/1, 156/3, 214/1, 214/2, vse k.o. Stolovnik in 614 – del, k.o.
Brestanica (na katerih niso predvideni gradbeni posegi), med
gradnjo ni dovoljeno odlagati viškov izkopanega materiala,
uporabljati ta zemljišča za začasne ali trajne transportne poti,
ali kakor koli posegati v zemljino.
– Na ostalih parcelah, ki so predmet OPPN-je velja, da je
treba pred začetkom zemeljskih del, o tem v pisni obliki obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna
enota Ljubljana.
5. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, varstvo
okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
37. člen
(omilitveni ukrepi)
Iz okoljskega poročila, ki je bilo izdelano v okviru postopka
celovite presoje vplivov na okolje za OPPN, so v členih tega
poglavja povzeti omilitveni ukrepi za posamezne segmente
okolja in varovanje zdravja ljudi.
38. člen
(ohranjanje narave)
Območje OPPN se ne nahaja na območju Nature 2000,
EPO ali naravnih vrednot, zato posebni ukrepi niso potrebni.
39. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov.
(2) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvajanjem odpadnih vod, urejenim zbiranjem odpadkov in ustreznim
ravnanjem v času izvajanja gradbenih del, ki mora biti skladno
s predpisi s področja voda in varstva okolja.
(3) Posode ali prostori, kjer se skladiščijo nevarne tekočine, morajo biti urejeni skladno z veljavnimi predpisi, da se
prepreči iztekanje v okolje.
(4) Pri plinskih turbinah se umestijo lovilci olj, pri transformatorjih oljne jame. V primeru razlitja ali razsutja nevarnih
tekočin in drugih materialov je treba izvesti ustrezne sanacijske
ukrepe. Razlito tekočino se omeji in pobere z ustreznim adsorpcijskim sredstvom. Onesnažen material se zbere v primerno
posodo in odda pooblaščenemu podjetju za zbiranje oziroma
odvoz nevarnih odpadkov. V primeru razlitja večjih količin nevarnih snovi se aktivira obratovalno ter vzdrževalno osebje
Termoelektrarne Brestanica, Poklicno gasilsko enoto Krško in
prostovoljna gasilska društva. Obveščanje širše javnosti ter
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aktiviranje gasilskih društev v krajevnih skupnostih v primeru
nesreče se izvaja preko regijskega centra za obveščanje.
40. člen
(varstvo zraka)
(1) V enoti urejanja Kompleksa energetike so predvidene
dejavnosti, ki lahko predstavljajo nevarnost glede varstva zraka. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih emisijskih
in imisijskih koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi
predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(2) Za zniževanje emisijskih vrednosti dušikovih oksidov
(NOx) oziroma doseganje predpisanih vrednosti se vgradi napravo za dodatno redukcijo emisij NOx, v skladu z zahtevami
predpisov, ki urejajo to področje.
41. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
in svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Obremenitev okolja zaradi elektromagnetnega sevanja ne sme presegati mejnih vrednosti, določenih v predpisu s
področja elektromagnetnega sevanja.
(2) Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem se zagotavlja z ustrezno minimalno oddaljenostjo virov elektromagnetnega sevanja od najbližjih stanovanjskih objektov, ki je enaka
širini varovalnih pasov elektroenergetskih vodov, navedenih v
petem odstavku 26. člena tega odloka.
(3) Pri načrtovanju se upošteva uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(4) Za razsvetljavo se uporabljajo svetilke, katerih delež
svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0 % ter upošteva določene mejne vrednosti na oknih najbližjih objektov z varovanimi prostori, skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja.
(5) Ureditev razsvetljave mora biti izvedena v skladu s
projektom za izvedbo »Ureditev zunanje razsvetljave v območju Termoelektrarne Brestanica, izd. Savaprojekt, julij 2010«, in
sicer najkasneje do 31.12.2015. V primeru vgradnje dodatnih
svetilk znotraj OPPN, je treba preveriti skupno dovoljeno električno moč in po potrebi popraviti in dopolniti projekt.
42. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Skladno z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev
hrupa v okolju, območji enot urejanja Kompleksa energetike in
Proizvodno območje spadata v IV. stopnjo varstva pred hrupom, območji enot urejanja Poslovno območje in Zeleni pasovi
pa v III. stopnjo varstva pred hrupom. Hrup v območjih ne sme
presegati z uredbo predpisanih vrednosti.
(2) Varstvo pred hrupom, ki ga povzročajo predvsem
plinske turbine, filtri za zajem zgorevalnega zraka in dimniki,
se na novih objektih zagotavlja s tehničnimi ukrepi, med katere
sodijo predvsem:
– izvedba strojnic plinskih turbin na način, ki zagotavlja
potrebno dušenje hrupa (težka gradbena izvedba strojnice z
dodatnimi protihrupnimi oblogami),
– vstopne odprtine prezračevalnih naprav strojnic se
usmerijo stran od stanovanjskih območij ter opremijo z ustreznimi dušilci hrupa (enako velja za strešne izstopne odprtine),
– plinska turbina in generator se opremita s protihrupnim
ohišjem,
– kanali dimnih plinov se zvočno in toplotno izolirajo,
– sesalne odprtine zgorevalnega zraka plinske turbine se
opremijo z dušilci zvoka,
– blokovni transformatorji in transformatorji lastne rabe se
ogradijo s protihrupnimi in hkrati protipožarnimi zidovi,
– na strehi strojnic se namestijo protihrupne ograje.
(3) Na načrtovanem objektu (zamenjava plinskih blokov
1-3) se na viru hrupa izvedejo aktivni protihrupni ukrepi. Kolikor
so kljub izvedbi teh ukrepov presežene mejne vrednosti hrupa
za III. območje varstva pred hrupom na objektu Cesta prvih
borcev 14, se na tem objektu izvedejo dodatni pasivni ukrepi.
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(4) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba predvideti vse možne ukrepe za zmanjševanje
emisij hrupa v okolje, kar vključuje tehnične rešitve na opremi
ali postavitev aktivne protihrupne zaščite.
(5) Kolikor se s pasivnimi in aktivnimi ukrepi ne more
doseči predpisanih mejnih vrednostih, je treba zagotoviti organizacijske ukrepe, kar vključuje omejen režim delovanja.
Investitor mora glede na izmerjene ali izračunane vrednosti
določiti omejen obseg delovanja posamezne turbine ali skupine
turbine z namenom zmanjševanja emisij hrupa.
(6) Upravljavec državne ceste ne bo zagotavljal dodatnih
ukrepov varstva pred hrupom zaradi načrtovanih ureditev ob
državni cesti (poslovna stavba), kakor tudi ne zaščite pred
morebitnimi drugimi vplivi, ki so oz. bodo posledica obratovanja
ceste. Izvedba vseh ukrepov za zaščito stavb oziroma območij
spremenjene rabe prostora, ki so posledica emisije prometa na
državni cesti je obveznost investitorja, ki zagotavlja komunalno
opremo območja OPPN.
(7) Funkcijo protihrupne zaščite predstavlja tudi ustrezna
zasaditev v območju OPPN.
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno
z varstvom pred požarom
43. člen
(varstvo pred poplavami, erozijska ogroženost
in plazljivost terena)
Skladno z opozorilno karto poplav območje ni poplavno
ogroženo. Območje OPPN ni evidentirano kot erozivno, plazljivo ali kot območje visoke podtalnice.
44. člen
(seizmološke zahteve)
(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s tega področja
oziroma področja o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov,
v skladu z evropskim standardom za potresno odporno gradnjo
Eurocode 8 oz. EC8 (SIST EN-1998).
(2) Območje OPPN se nahaja na območju osme stopnje
potresne intenzitete po lestvici MSK-64. V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju OPPN določen projektni
pospešek tal 0,175 g.
45. člen
(požarno varstvo)
(1) Pri načrtovanju se upošteva požarno ogroženost naravnega okolja.
(2) Pri načrtovanju se upošteva dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara
zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni
poslovni in storitveni dejavnosti ter možnosti širjenja požara na
sosednja poselitvena območja.
(3) Pri načrtovanju se upošteva določila veljavne zakonodaje za izpolnitev ukrepov s področja varstva pred požarom:
– z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje
objekte se načrtuje potrebne odmike od meje parcel in med
objekti ter potrebne protipožarne ločitve med objekti,
– zagotovitev virov vode za gašenje,
– zagotovitev neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter
delovnih površin za intervencijska vozila.
(4) Za objekte, ki jih določa veljavni predpis, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz študije
požarne varnosti in drugih zakonsko določenih dokumentov v
zvezi z varstvom pred požarom, k projektnim rešitvam se pridobi soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje. Za objekte, za
katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje
predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata »zasnova požarne varnosti«.
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7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
in drugi pogoji za izvajanje OPPN
46. člen
(etapnost)
(1) Gradnjo v območju OPPN je dopustno izvajati etapno, pri čemer posamezne etape predstavljajo funkcionalno
zaključene celote.
(2) Večnamenska pot v območju OPPN se zgradi sočasno z gradnjo novih plinskih blokov.
(3) Do izvedbe posegov oziroma prostorskih ureditev
se na površinah, ki so po dejanski rabi kmetijskih zemljišč
evidentirane kot trajni travniki izvaja nadaljnja kmetijska obdelava oziroma se te še naprej uporabljajo kot travniki.
47. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev gradnje)
(1) Gradbišče se načrtuje in uredi skladno z veljavnimi
predpisi s področja graditve objektov. Zagotovi se vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo
preprečeno onesnaževanje voda in izlitje nevarnih tekočin.
Viška izkopanega materiala ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren. Začasne deponije, ki morajo biti locirane znotraj
območja OPPN, se uredi tako, da ni oviran odtok vode, imeti
morajo urejen odtok padavinskih voda in morajo biti zaščitene
pred erozijo in odplavljanjem materiala.
(2) Pri organizaciji gradbišča se upošteva določila glede
rešitev in ukrepov za celostno ohranjanje kulturne dediščine
ter varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave po
tem odloku.
(3) Investitor oziroma izvajalec gradnje prostorskih ureditev, ki so predmet tega OPPN, je dolžan sanirati poškodbe,
ki bi kot posledica njihove gradnje ali obratovanja nastale na
vodnem režimu, infrastrukturnih objektih, napravah in drugih
objektih.
(4) Pred pričetkom gradnje novih plinskih blokov investitor seznani Krajevno skupnost Brestanica s potekom
gradbiščnega prometa.
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(3) V Kompleksu energetike so glede lege, velikosti in
oblikovanja objektov dopustna odstopanja od določil tega
odloka, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
prometnih, komunalnih, geoloških, geomehanskih razmer
poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s teh in ekonomsko-finančnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi
pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
Prav tako se mora ob tem upoštevati z aktom določene regulacijske in funkcijske elemente in obstoječe prepoznavne
elemente v prostoru.
(4) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo
soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje
spadajo ta odstopanja.
(5) Vsa odstopanja se lahko izvedejo le v primeru, da
se z njimi ne poslabšujejo prostorske in okoljske zahteve po
tem odloku.
III. KONČNE DOLOČBE
50. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o ureditvenem načrtu območja termoelektrarne Brestanica
(Uradni list RS, št. 11/97, 52/97 – popr. in 99/02).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka se za območje tega
OPPN šteje, da je spremenjen in dopolnjen Odlok o lokacijskem načrtu plinovod za Posavje in Dolenjsko skozi Občino
Krško (Uradni list SRS, št. 29/89) v tistih delih, ki se nanašajo
na območje tega OPPN.
51. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije
za promet, energetiko in prostor.
52. člen

48. člen

(vpogled v OPPN)

(drugi pogoji za izvajanje OPPN – monitoring
termoelektrarne)

OPPN je na vpogled na Občini Krško in na Upravni enoti
Krško, obe s sedežem Cesta krških žrtev 14, Krško.

(1) Investitor Termoelektrarna Brestanica zagotovi načrt
monitoringa za ureditve, načrtovane s tem OPPN, kakor je
določeno v okoljskem poročilu ter bo določeno v poročilu o
vplivih na okolje in programu okoljskega monitoringa.
(2) Monitoring zajema segmente okolja, ki so: vode,
zrak in toplogredni plini, hrup, kulturna dediščina in krajina,
odpadki, elektromagnetno sevanje, svetlobno onesnaženje,
tveganje za okolje in zdravje ljudi. Podrobnejši program monitoringa, dinamika in vsebina bodo podrobneje določeni v poročilu o vplivih na okolje in programu okoljskega monitoringa.
(3) Zavezanec za izvajanje monitoringa je Termoelektrarna Brestanica.

53. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2010-O500
Krško, dne 13. septembra 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,
oblikovalskih in tehničnih rešitev
49. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Z vidika tehnoloških zahtev so dopustna odstopanja
glede skupne nazivne moči novih plinskih blokov, pri čemer ne
sme biti presežena največja skupna nazivna moč celotnega
Kompleksa energetike: 509 MW.
(2) V vseh enotah urejanja je dopustno odstopanje pri
prometnem in komunalnem urejanju, kolikor to zahteva prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav, gre za ustreznejšo
tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev ter če te spremembe ne
spreminjajo funkcionalnega in vsebinskega koncepta OPPN.

2809.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
občine Krško

Na podlagi 19. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1
UPB1; Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07,
57/08, 70/08 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS UPB2; Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08,
79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 17. člena Zakona o prekrških
(ZP UPB8; Uradni list RS, št. 29/11 in 43/11), 3., 7. in 35. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS Uradni list RS,
št. 33/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11) ter 16. in 79. člena
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Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00, 5/03, 57/06,
47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 18. seji dne
13. 9. 2012 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
občine Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odlok določa pogoje in način izvajanja gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v občini Krško.
(2) Ta odlok določa pravice in obveznosti Občine Krško,
uporabnikov in izvajalca javne službe pri opravljanju javne
službe.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Izvajalec javne službe je fizična ali pravna oseba, ki se
ji podeli koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe –
koncesionar (v nadaljevanju izvajalec).
2. Komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
3. Padavinska odpadna voda je padavinska odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
4. Industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
5. Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode,
ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.
6. Komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
7. Mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju:
MKČN) je mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav.
8. Industrijska čistilna naprava je čistilna naprava za industrijsko odpadno vodo ene ali več naprav, v katerih poteka isti
ali več različnih tehnoloških procesov. Če se industrijska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, je industrijska čistilna
naprava namenjena predčiščenju industrijske odpadne vode.
9. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne ali padavinske odpadne vode ali obeh z
industrijsko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne
naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda ene ali več
naprav, presega 50 %, merjeno s kemijska potreba po kisiku (v
nadaljnjem besedilu: KPK).
10. Čistilna naprava padavinske odpadne vode je naprava
za fizikalno, kemijsko ali fizikalno-kemijsko obdelavo padavinske odpadne vode zaradi zmanjševanja njene onesnaženosti.
11. Greznica je gradbeni objekt za anaerobno obdelavo
komunalne odpadne vode v katerem se la-ta v pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno obdelavo odpadne vode, obdelana pa se na iztoku iz tega objekta
odvaja v okolje z infiltracijo v zemljo.
12. Nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu
s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz MKČN.
13. Obstoječa greznica je obstoječa greznica v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz MKČN.
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14. Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju PE) je enota za
obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo.
15. Neobdelano blato je blato iz obstoječih greznic in
blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode na
komunalni ali skupni čistilni napravi.
16. Obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na
območju komunalne ali skupne čistilne naprave pred njegovo
uporabo v kmetijstvu ali pred njegovim odstranjevanjem. Za obdelavo blata se štejejo vsi postopki obdelave blata, ki se lahko
izvajajo na območju komunalne ali skupne čistilne naprave,
kakor so stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje, dezinfekcija
in podobno, s katerim se doseže:
– učinek stabilizacije blata v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, in
– ustrezne učinke za nadaljnjo uporabo ali postopke predelave ali odstranjevanja obdelanega blata v skladu s predpisi,
ki urejajo uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ali predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
17. Območje izvajanja javne službe je območje občine
Krško.
18. Javna površina je površina grajenega javnega dobra
lokalnega ali državnega pomena, katera uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem.
19. Javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in jo zagotavlja občina.
20. Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo
v zgradbi in na zemljišču uporabnika, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno
kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico, MKČN z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in poteka do revizijskega jaška.
Tudi v primeru, da je lokacija revizijskega jaška na javnem
dobrem, vzdrževanje interne kanalizacije bremeni uporabnika.
21. Priključek je spoj med interno kanalizacijo in revizijskim jaškom oziroma javno kanalizacijo, s katerim se uporabnik priklaplja na javno kanalizacijo. Izgradnja in vzdrževanje
priključka je breme uporabnika.
22. Revizijski jašek je mesto priklopa enega ali več uporabnikov na javno kanalizacijo.
23. Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v
nadaljevanju primarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter
z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje
odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in
podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske
odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne
vode, iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne
vode. Na primarnem omrežju ni kanalizacijskih priključkov.
24. Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljevanju sekundarno omrežje) je sistem kanalov
in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov
(npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in
padavinske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali
njegovem delu, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne
vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu in se
čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekundarno omrežje
se zaključi z navezavo na primarno omrežje.
25. Javni kanalizacijski sistem je hidravlično samostojen
sistem primarnega ali sekundarnega omrežja z enim iztokom,
ki je namenjen izvajanju javne službe in ga upravlja en izvajalec javne službe. Iztok iz javnega kanalizacijskega sistema
po Uredbi je končni iztok iz javnega kanalizacijskega sistema
ali navezava na komunalno čistilno napravo, skupno čistilno
napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode ali navezava na drug javni kanalizacijski sistem. Komunalna čistilna
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naprava, skupna čistilna naprava ali čistilna naprava padavinske odpadne vode, ki je namenjena izvajanju javne službe, se
šteje za samostojni javni kanalizacijski sistem.
26. Izvajalec javne službe upravlja z javnim kanalizacijskim omrežjem.
27. Območje poselitve je območje, skladno s predpisom,
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih
čistilnih naprav ali skladno s predpisom, ki ureja emisijo snovi
pri odvajanju odpadne vode iz MKČN.
28. Vodovarstveno območje je območje, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
29. Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca
o objektih gospodarske javne infrastrukture.
30. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.
31. Ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode je čiščenje, skladno s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
32. Obstoječa stavba je stavba, za katero je izdano gradbeno oz. uporabno dovoljenje, skladno s predpisi, ki urejajo
graditev objektov.
33. Usedalnik blata je del pretočne greznice oziroma
MKČN, vgrajen neposredno za odtočno cevjo namenjen shranjevanju in gnitju blata izdelan iz neprepustnega betona ali
drugega nepropustnega materiala. Lahko je izveden kot usedalnik blata ali kombiniran objekt za blato ali odpadno vodo (v
nadaljevanju usedalnik blata).
34. Uporabnik javne kanalizacije je lastnik stavbe, najemnik stavbe ali druga oseba, ki uporablja stavo ali del stavbe,
kjer nastaja komunalna odpadna voda.
35. Merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoča
tehnično izvedbo meritev količin in kakovosti odpadne vode.
36. Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju Občine Krško, je
pravilnik, ki detajlneje ureja tehnična vprašanja odloka in ga
sprejme Občinski svet.
3. člen
(javna služba)
(1) Javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode obsega naslednje naloge:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo,
– čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih
površinah,
– prevzem komunalne odpade vode in blata iz nepretočnih greznic, premičnih suhih stranišč, MKČN,
– čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata
iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi,
– zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa ali izdelava ocen obratovanja za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso
večje od 100 m2 in pripadajo stavbi, iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh.
(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter
padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje
za javno službo, razen izrecno navedenih v prejšnjem odstavku, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo
in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.
(3) Izvajalec javne službe to dejavnost izvaja na podlagi
pogodb, ki jih individualno sklene z lastnikom ali lastniki stavbe,
pri kateri nastajajo padavinske odpadne vode.
(4) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za
stavbe v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno ka-
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nalizacijo in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino
stavb zunaj naselja zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic, premičnih suhih
stranišč in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni
čistilni napravi najmanj enkrat na 3 (tri) leta,
– prevzem blata iz obstoječih greznic najmanj enkrat na
3 (tri) leta,
– prevzem blata iz MKČN pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na 3 (tri) leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen
obratovanja za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, v
skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne
vode iz MKČN in
– evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata
oziroma odplak.
(5) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz
cestnega telesa ni predmet urejanja tega odloka.
4. člen
(odvajanje padavinskih voda)
(1) Padavinsko vodo je potrebno odvajati neposredno v
naravne odvodnike (vodotoke) ali s ponikanjem v tla.
(2) Padavinske vode, ki so tako onesnažene, da se na
podlagi določb podzakonskih aktov ne smejo odvajati neposredno v vodotoke ali na ponikanje, mora lastnik ali upravljavec
površin primerno zajeti in očistiti ter jih speljati v vodotoke ali s
ponikanjem v tla, kadar je to izvedljivo.
(3) V primeru, če se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, za kar mora uporabnik pridobiti predhodno soglasje
upravljavca, se za plačilo odvajanja uporabljajo določila tega
odloka, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
voda, s tem, da se tarifa obračuna na podlagi velikosti površine,
s katere se padavinska voda odvaja.
5. člen
(uporabniki)
Uporabniki javne službe so lastniki oziroma najemniki
oziroma posestniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in upravljavci javnih površin, za katere se
zagotavlja izvajanje javne službe.
6. člen
(koncesionar)
Koncesionar dejavnosti gospodarske javne službe deloma
ali v celoti ne sme prenesti na tretje osebe, morebitna notranja
razmerja med koncesionarjem in tretjimi osebami pa na razmerje
do koncedenta in uporabnikov nimajo pravnega učinka.
7. člen
(program odvajanja in čiščenja)
Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na
vseh poselitvenih območjih na svojem območju v skladu z
Uredbo, izvajalec pa skladno s predpisi izvaja javno službo na
navedenem območju občine Krško, skladno s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v
nadaljevanju Program), ki ga izdela skladno z Uredbo in objavi
na spletni strani podjetja.
8. člen
(čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)
Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na
območju občine Krško se prostorsko zagotavlja:
– v čistilni napravi za komunalne in padavinske odpadne vode, ki se vanjo odvajajo prek javnega kanalizacijskega
omrežja;
– v MKČN zmogljivosti od 50 do 2.000 PE za komunalne
odpadne vode, ki se odvajajo prek javnega kanalizacijskega
omrežja in z njimi upravlja izvajalec javne službe;
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– v obstoječih in nepretočnih greznicah ali MKČN za komunalne odpadne vode iz stavb oziroma drugih objektov (v nadaljevanju objektov), ki niso priključeni na javno kanalizacijo in z njimi
upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki.
9. člen
(lokacija prevzema vsebin greznic in blata MKČN)
Ravnanje z blatom iz in MKČN ter komunalne odpadne
vode iz nepretočnih greznic se prostorsko zagotavlja v čistilni
napravi Vipap.
II. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
10. člen
(javna pooblastila)
(1) S tem odlokom se izvajalcu podeli javno pooblastilo
za uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in
vodenje katastra komunalnih naprav (v nadaljevanju kataster),
ki vsebuje baze podatkov o infrastrukturnih objektih, omrežjih
in napravah namenjenih izvajanju javne službe. Podrobnejšo
vsebino katastra določa Tehnični pravilnik.
(2) Uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo
obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in vzdrževanje
katastra ureja koncesijska pogodba.
(3) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine
Krško in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s
standardi in normativi geografskega informacijskega sistema
ter Tehničnega pravilnika.
(4) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki
mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on-line«).
(5) Izvajalec je dolžan posredovati informacije iz katastra
osebam, ki za to izkažejo upravičeni interes, in sicer v obsegu
izkazanega upravičenega interesa.
(6) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je izvajalec dolžan posredovati vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti zakon določa,
da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega
značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec slednjemu dolžan posredovati brezplačno, za posredovanje ostalih informacij
javnega značaja pa je izvajalec prosilcem upravičen zaračunati
stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij
javnega značaja.
(7) Izvajalec ima javno pooblastilo tudi za vodenje vseh
evidenc po tem odloku, razen za tiste evidence, za katerih
vodenje so z veljavnimi predpisi in tem odlokom pooblaščeni
drugi subjekti.
(8) V okvir javne službe iz 3. člena sodi tudi izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na javnem kanalizacijskem omrežju
ter investicijsko vzdrževanje.
11. člen
(javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev
in dajanje soglasij)
(1) Izvajalec ima javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij, kolikor to ni v nasprotju z
zakonom:
– k prostorsko ureditvenim načrtom oziroma drugim prostorskih aktom;
– k projektnim rešitvam oziroma drugim aktom v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja;
– za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje;
– za posege v prostor v varovalnem območju javnega
kanalizacijskega omrežja;
– za povečanje oziroma zmanjšanje priključne moči;
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
(2) Izvajalec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje.
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(3) Izvajalec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov in
naprav javne kanalizacije, če je tako določeno s predpisi.
(4) Koncesionar je projektne pogoje za izdajo soglasij
oziroma soglasje dolžan predhodno uskladiti z Občino.
12. člen
(prevzem objektov in naprav javne kanalizacije)
(1) Dokumentacija za prevzem objektov in omrežij javne
kanalizacije je določena v Tehničnem pravilniku.
(2) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo
novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana
kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s zapisnikom le-te predati v last občini.
13. člen
(sistem odvajanja)
Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem in
mešanem sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove
obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu, razen v primeru, ko padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja,
ker ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja ali
so padavinske vode tako močno onesnažene, da jih ni možno
odvajati v vodotok ali ponikati.
III. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,
KI SO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO
14. člen
(objekti in naprave javne kanalizacije)
(1) Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane
tehnološke naprave, kot so:
– kanalizacijska omrežja za odvod komunalne in padavinske odpadne vode,
– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske
odpadne vode,
– objekti in naprave vakuumske kanalizacije,
– male komunalne čistilne naprave velikosti najmanj
50 PE,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne
kanalizacije (odprti kanalski jarki, prevzeti v najem in upravljanje izvajalca).
(2) Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja
izvajalec.
(3) Izvajalec ima ves čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav v lasti občine z namenom zagotavljanja
rednega vzdrževanja in kontrole, ne glede na to, kdo je lastnik
zemljišča, na katerem so objekti in naprave javne kanalizacije.
(4) Izvajalec je dolžan po opravljenem rednem ali izrednem (intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče v prvotno
stanje v roku 14-ih dni po izvedenih del.
15. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– cevovodi s pripadajočo opremo v zgradbi in na zemljišču uporabnika,
– nepretočna greznica,
– obstoječa greznica,
– MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
– priključek,
– interna kanalizacija.
(2) Interna kanalizacija s priključkom mora biti izvedena
tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prostorov objekta,
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ki so nižji od temena kanalizacije, se mora izvesti s črpanjem
na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odtekale v javno kanalizacijo. V primeru, da na lokaciji priključka
obstaja nevarnost poplav, je potrebno odpadne vode črpati
nad zajezitveno črto, od tega nivoja pa gravitacijsko odvajati
v revizijski jašek.
(3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in
preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora
biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega
nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto revizijskega
jaška določita projektant in izvajalec v projektni dokumentaciji
ob izgradnji javne infrastrukture.
(4) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču,
ki je v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev revizijskega jaška predložiti izvajalcu notarsko overjeno
služnostno pogodbo ali izjemoma soglasje lastnika zemljišča,
na katerem je možno postaviti revizijski jašek. Naprave in
objekte iz tega člena odloka upravlja in vzdržuje lastnik objekta
na svoje stroške.
16. člen
(obveznosti, vezane na priključitev objektov)
(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali
rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja za priključitev;
komunalna odpadna voda se mora odvajati neposredno v javno
kanalizacijo. Za objekt, ki je oskrbovan s pitno vodo iz javnega
vodovoda je na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija
obvezna priključitev.
(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka priključitev
na javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna, ko bi bile tehnične
rešitve, ki bi le-to omogočile, nesorazmerno drage. V tem primeru je uporabnik odvajanja komunalne odpadne vode dolžan
vgraditi MKČN ali nepretočno in neprepustno greznico.
(3) Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna
v primeru, da uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v
malo komunalno čistilno napravo, ki je bila izgrajena tri leta
pred izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja in predana v
uporabo skladno s predpisi.
(4) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je
treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od
0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki
nastaja nad nivojem terena, pa je mogoče brez naprav za prečrpavanje. Podrobneje so pogoji opredeljeni v veljavni Uredbi.
(5) Izvajalec mora lastnika objekta v roku 30 dni po prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo obvestiti, da
je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna
in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno
kanalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku
dvanajstih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
(6) V kolikor je zaradi globine obstoječe kanalizacije priklop na javno kanalizacijsko omrežje možen samo z internim
prečrpališčem komunalne odpadne vode ga je lastnik objekta
dolžan izvesti na lastne stroške.
(7) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico
ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da
lastnik na svoje stroške greznico ali MKČN odstrani ali očisti in
izključi iz sistema odvajanja odpadne vode ter izvajalcu dopusti
nadzor nad izvedenimi deli.
(8) Izvajalec javne službe lahko skladno s predpisi in v soglasju za priključitev na kanalizacijo določi uporabniku storitve
javne kanalizacije obveznost, da opravlja periodične meritve
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količin in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji, določenimi
v Tehničnem pravilniku. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne stroške
nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Uporabnik redno
dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah v skladu z
veljavnimi predpisi.
(9) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma
4.000 m3 na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega
odloka izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca
javne službe.
(10) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.
17. člen
(merilno mesto)
(1) Merilno mesto je objekt na priključku uporabnika, ki
služi nadzoru in kontroli odpadnih vod posameznega uporabnika. Izvedeno mora biti, kolikor je to zahtevano v skladu z
veljavnimi predpisi in Tehničnim pravilnikom.
(2) Uporabnik, ki odvaja industrijsko odpadno vodo, je
dolžan zgraditi merilno mesto in mora predhodno izvajalcu
predložiti projekt za izvedbo merilnega mesta. V osmih dneh
po izgradnji merilnega mesta mora uporabnik pisno zaprositi
izvajalca za nadzorni pregled merilnega mesta.
(3) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora po izvedbi
merilnega mesta:
1. voditi obratovalni dnevnik merilnega mesta,
2. dovoliti izvajalcu dostop do merilnega mesta in mu
omogočiti pregled obratovalnega dnevnika,
3. dovoliti izvajalcu odvzem vzorcev odpadne vode za
določitev kvalitete odpadne vode in meritve količine odpadne
vode ter
4. izvajalcu dovoliti redno pregledovanje delovanja merilnih naprav.
18. člen
(načini priključitve)
Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so
v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na
javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena
ali ko to zahtevata položaj in velikost objektov se izjemoma
skladno s soglasjem izvajalca dovoli tudi izgradnja dveh ali
več priključkov.
Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo
preko svojega priključka.
19. člen
(pogoji priključitve)
(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi ko
so izpolnjeni vsi pogoji in pridobljeno soglasje izvajalca.
(2) Lastnik je dolžan vlogo za izvedbo priključka na revizijski jašek podati najkasneje v osmih dneh pred izvedbo del.
Izdajanje strokovnih navodil, pregled in prevzem kanalizacijskega priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika.
20. člen
(izvajanje priključkov)
Vsa dela pri graditvi priključkov nadzira izvajalec. Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec oziroma s strani
izvajalca pooblaščena oseba. Nadzor nad deli pri priključitvi
na javno kanalizacijsko omrežje izvaja izvajalec na stroške
uporabnika.
21. člen
(material priključkov)
Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz materialov, ki zagotavljajo popolno vodotesnost in odpornost proti
mehanskim, kemijskim in drugim vplivom (npr. pri čiščenju
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kanalov). Glede fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških lastnosti
ne smejo spreminjati kakovosti vode. Material, iz katerega so
izdelane cevi in jaški, naj se izbere glede na namen, obtežbo,
hidravlične zahteve, kemijsko odpornost, abrazijo in pričakovano življenjsko dobo kanala, ki naj znaša minimalno 50 let.
Uporabljeni materiali morajo ustrezati evropskim normativom
(SIST EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve so navedene
v Tehničnem pravilniku.
22. člen
(padavinske in drenažne vode)
V mešani sistem že zgrajene javne kanalizacije ni dovoljeno odvajati padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter
podtalnice, če obstaja možnost ponikanja v zemljo ali odvajanja
v bližnji vodotok. V primeru že zgrajenih mešanih kanalizacijskih sistemov pa je odvajanje dopustno, v kolikor kapaciteta
kanalizacijskega omrežja dopušča odvajanje.
IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,
KI NISO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO
23. člen
(načini odvajanja in čiščenja odpadnih vod)
(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja
odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgradnja MKČN oziroma nepretočne greznice v skladu z veljavno
Uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah in Uredbo o emisiji snovi (Uradni list RS, št. 47/05 in spremembe) in Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni
list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11).
(2) Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne
kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe
pretočne greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih
rokih in jih nadomestiti z MKČN ali nepretočnimi greznicami,
ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede
tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode.
Dodatno obdelavo odpadne vode je treba izvesti z ustrezno
membransko filtracijo ali dodatno obdelati na drug način do
takšne stopnje, da niso preseženi mikrobiološki parametri,
ki so predpisani za komunalne čistilne naprave. Posamezni
uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije; za
upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti odgovornega
upravljavca naprav.
(3) Skladno z Uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah izvajalec na stroške uporabnika izdela obratovalni monitoring oziroma za naprave do zmogljivosti 50 PE izdela oceno
obratovanja, ki se izdela po zakonsko predpisanem navodilu
in na zakonsko predpisanem obrazcu v skladu s Pravilnikom
o prvih meritvah in obratovalnem monitornigu odpadnih voda
ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11).
(4) Ob izdelavi ocene obratovanja je treba preveriti:
– način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v malo komunalno čistilno napravo, v zvezi s prepovedmi
in omejitvami iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS,
št. 98/07 in spremembe),
– način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v
zvezi s prepovedmi in omejitvami iz Uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne
odpadne vode iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na
količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
– skladnost male komunalne čistilne naprave s standardi,
navedenimi v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav ali s priporočili o stanju
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tehnike čiščenja komunalne odpadne vode v malih komunalnih
čistilnih napravah, ki jih ministrstvo objavlja na svojih spletnih
straneh,
– vodenje obratovalnega dnevnika v skladu z Uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav.
(5) Ceno izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ter izdelave ocene obratovanja kot storitev javne službe
potrdi Občinski svet na predlog izvajalca v skladu z merili iz
predpisa, ki ureja oblikovanje cen obveznih občinskih GJS
varstva okolja.
24. člen
(prevzem blata iz čistilnih naprav)
Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in obdelavo blata ter odpadne komunalne vode iz greznic in MKČN
na celotnem območju občine v obsegu in rokih, določenih v
3. členu tega odloka. Izvajalec pripravi načrt Programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v
nadaljevanju: Program) v skladu z veljavno zakonodajo.
25. člen
(obstoječe greznice)
(1) Velikost obstoječe greznice ugotovi izvajalec na podlagi razpoložljive projektne dokumentacije oziroma popisa stanja
na terenu. Ugotovljena odstopanja se na podlagi dejanskih meritev uskladijo z evidencami izvajalca pri prvem prevzemu blata.
(2) Pogostost praznjenja obstoječe greznice za posameznega uporabnika določi izvajalec v Programu odvajanja in
čiščenja na podlagi prostornine usedalnika blata in v skladu z
veljavno uredbo (najmanj enkrat na tri leta).
26. člen
(način obveščanja in praznjenja greznic)
(1) Izvajalec je dolžan uporabnika o obveznosti opravljanja obvezne storitve javne službe prevzema blata oziroma
komunalne odpadne vode najprej obvestiti. Kolikor praznjenje
ni izvedeno v roku 8-ih dni po dogovorjenem terminu, izvajalec uporabnika v skladu z veljavno uredbo obvesti pisno s
povratnico najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja storitve.
V obvestilu mora navesti datum in okvirni čas svojega prihoda.
(2) Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico enkratne prestavitve najavljenega časa storitve, ki pa ne more biti daljša od treh mesecev. O takšni nameri mora uporabnik izvajalca
pisno obvestiti najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo storitve.
(3) Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve
ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi ter s tem
onemogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne omogoča opravljanja storitev, mora plačati nastale stroške, razen stroškov
ravnanja z blatom, ki jih izvajalec uporabniku v tem primeru ni
upravičen zaračunati.
(4) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov storitev iz tretjega
odstavka tega člena, če zaradi dokazane daljše odsotnosti
upravičeno (daljša bolniška odsotnost ali višja sila) ni mogel
odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev.
(5) Občina za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevozu
komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, ni mogoč,
opredeli izvajanje službe v omejenem obsegu in s posebnimi
prevoznimi sredstvi. Omejen obseg in način izvajanja storitve
sta opredeljena v Programu, ki ga za obdobje štirih let pripravi
izvajalec.
27. člen
(ravnanje z blatom in odpadnimi vodami iz greznic)
Blato iz obstoječih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža na sprejem
v čistilno napravo Vipap. Odlaganje blata iz MKČN v okolje je
določeno v predpisu, ki ureja uporabo blata v kmetijstvu.
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V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
IN UPORABNIKOV
28. člen
(pravice in obveznosti izvajalca)
Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje
pravice in obveznosti:
– zagotavljati javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki se odvajajo v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, skladno z veljavno uredbo;
– zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne
vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko
omrežje javne kanalizacije;
– zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne
površine, in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno
kanalizacijo. Navedene storitve izvajalec javne službe izvaja
v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno
storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom
infrastrukture;
– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic in MKČN;
– zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode iz nepretočnih greznic;
– izdelovati Program odvajanja in čiščenja v skladu z
veljavno uredbo;
– na poziv Občine sodelovati pri izdelavi programskih
rešitev širitve javne kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih
zemljišč s komunalno infrastrukturo;
– izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN
ter voditi ustrezne evidence o teh objektih;
– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitev;
– voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi in druge
evidence;
– izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in državne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo odvajanja
in čiščenja odpadnih voda na območjih z urejeno javno infrastrukturo ali pa brez nje;
– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati
izterjavo dolgovanih zneskov;
– izvajati preglede javne kanalizacije in kanalizacijskih
priključkov ter MKČN;
– izvajati obnovitvena dela v skladu z zagotovljenimi
finančnimi viri lastnika infrastrukture na objektih za odvajanje
in čiščenje odpadnih voda;
– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih o tem
obveščati v rokih, določenih v tem odloku;
– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečiščevanje industrijske odpadne vode ter izvajati potrebne ukrepe za
zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja;
– iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne
kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika;
– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah
oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne
vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in
reševanja;
– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od
uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov
lokalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi
Zakona o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni samoupravi in odloka, vendar v skladu s predpisi o varstvu osebnih
podatkov;
– izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evidenco
o njih;
– izvajati druge obveznosti tega odloka.
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29. člen
(vzdrževanje in izvajanje obnov/investicij)
(1) Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi
izvajalec javne službe, lahko pa določena dela v skladu s
predpisi o javnem naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki je
strokovno usposobljena za ta dela. Stroški za vzdrževalna dela
se krijejo iz cene storitve javne službe.
(2) Investitor v obnovo javne kanalizacije je občina. S tem
odlokom Občina pooblašča izvajalca javne službe za izvedbo in
nadzor obnovitvene investicije v višini letne najemnine, pobrane za infrastrukturo v imenu in za račun občine (v tujem imenu
in za tuj račun).
(3) Investitor v novogradnjo javne kanalizacije je občina,
ki pa izvajalca javne službe lahko s pogodbo pooblasti za vodenje, izvajanje in nadzor investicije.
(4) Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne izvaja izvajalec
javne službe, ampak tretja oseba, mora izvajalec javne službe
zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno kanalizacijsko
omrežje, izvajalec pa mora tak nadzor omogočiti in plačati
stroške nadzora.
(5) V primeru rekonstrukcije javne kanalizacije so priključki v cestnem telesu in izvedba revizijskega jaška na zemljišču
lastnika objekta strošek obnove kanalizacije, ki se financira iz
javnih sredstev.
(6) Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in
naprav, MKČN in greznic, vendar mora pisno ali ustno obvestiti
lastnika prizadetega zemljišča.
30. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik
ali solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na
območju občine Krško, priključenega na javno kanalizacijo
oziroma koristnik storitve javne službe. V primeru, da uporabnik
objekt, del objekta ali utrjenega zemljišča preda v najem, je
dolžan skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne
storitve in poroštvih, če želi obveznost plačila storitev javne
službe prenesti na najemnika.
(2) Uporabniki imajo naslednje pravice in obveznosti:
– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije skladno z
odobreno projektno dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca;
– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo,
kjer je le-ta zgrajena;
– pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene,
kot to določa ta odlok;
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo
in vse naprave, vgrajene vanjo;
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode;
– vzdrževati obstoječo greznico, nepretočno greznico ali
MKČN;
– izvajati predpisane meritve komunalnih in padavinskih
odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod;
– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za
izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji,
kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;
– omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe greznice, nepretočne greznice ali MKČN in prevzem njene vsebine;
– omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode;
– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogočiti pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo
o ustreznosti MKČN;
– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji,
kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije;
– uporabniki ne smejo prekiniti odvoda vode drugemu
uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti;

Uradni list Republike Slovenije
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objektu,
ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske
vode; v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki je možna po
poravnavi vseh zapadlih obveznosti. V primeru spremembe
uporabnika mora poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo
popisa števca, ki je relevanten trenutek za določitev novega
uporabnika in novega razmerja med izvajalcem javne službe in
uporabnikom. Če se popis ne izvede, se storitve javne službe
zaračunavajo novemu uporabniku enako, kot staremu in jih
je dolžan novi uporabnik poravnavati, ter od datuma prejema
pisnega obvestila starega uporabnika;
– plačevati stroške storitev javne službe;
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne
službe;
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.
(3) Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo
brez soglasja izvajalca.
(4) Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte
javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti,
zlasti revizijskih jaškov.
31. člen
(obveznost obveščanja)
(1) Uporabnik javne kanalizacije je dolžan takoj obvestiti
izvajalca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče,
okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle
v javno kanalizacijo.
(2) Uporabnik je dolžan takoj obvestiti izvajalca o vseh
spremembah kvalitete in količin odpadne vode, ki so trajnejšega značaja.
(3) O rezultatih meritev onesnaženosti industrijske odpadne vode (zajema tudi obratovalni monitoring ali prve meritve)
je uporabnik dolžan obveščati izvajalca najmanj enkrat letno
oziroma do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.
(4) Uporabnik javne službe je dolžan izvajalcu posredovati
podatke o vgrajenih čistilnih napravah in iz okoljevarstvenega
dovoljenja.
32. člen
(posegi v območju kanalizacije)
(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije.
Na vplivnem območju kanalizacije se ne sme graditi objektov,
spreminjati višine nadkritja (zasipa) kanalizacijskega omrežja,
zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi
lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno
posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave
drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode
v javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji
cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave
v prvotno stanje.
(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega,
elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežje ipd.) morajo
pri opravljanju del na svojih objektih in napravah v trasi kanalizacije izvajati dela pod nadzorom izvajalca GJS.
33. člen
(odškodnina)
Uporabnik ima pravico od izvajalca zahtevati odškodnino
za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja komunalne odpadne vode po krivdi izvajalca oziroma opustitve vzdrževanja javne kanalizacije, ko le-ta ni izvedel vseh potrebnih
ukrepov, da bi preprečil škodljive vplive na življenje in zdravje
ljudi, živali, okolja in lastnine.
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VI. VIRI FINANCIRANJA
34. člen
(viri financiranja)
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračunskih sredstev občine,
– drugih virov.
VII. MERITVE IN OBRAČUN
35. člen
(elementi za obračun)
(1) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračunavajo
naslednje storitve javne službe:
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za objekte, ki so priključeni na javni kanalizacijski
sistem;
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, vezane na nepretočne greznice;
– storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN.
(2) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso
dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode,
če zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode, namenjene za izvajanje kmetijske dejavnosti oziroma se uporablja
kriterij, ki je enak za objekte, kjer ni merjenja porabe pitne vode
preko števca porabe pitne vode.
36. člen
(cena)
Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz omrežnine,
stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter stroškov okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih
in padavinskih odpadnih voda, ki se na računu prikazujejo
ločeno.
37. člen
(enota količine)
(1) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki nastaja
v stavbi, ki je priključena na javni kanalizacijski sistem, je
izražena v m3 dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja,
če iz nje nastaja odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo
odvajanje in čiščenje odpadnih voda in velja tudi za prevzem
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in njen odvoz
in ravnanje z njimi na komunalni čistilni napravi. Uporabniki
plačujejo odvedeno vodo v enaki količini in v enakih obdobjih,
kot jo plačujejo za porabljeno pitno vodo. Plačila uporabnikov
za storitve javne službe so lahko različna za različne kategorije
uporabnikov ali za različne namene uporabe (gospodinjstvo,
ostali izven gospodinjski nameni, posebne kategorije gospodarskih subjektov).
(2) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki nastaja v
stavbi, kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega sistema, je
izražena v kom/mesec ali v m3/mesec dobavljene pitne vode iz
vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda. Cena
storitve je lahko preračunana na enakomerne časovne intervale
v okviru rokov, določenih z veljavno uredbo ali se določi na
podlagi m3 dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja in
vključuje stroške prevzema blata in ravnanja z blatom.
(3) Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve
porabe pitne vode, se količina odpadnih voda določi na način iz
Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odva-
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janja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 124/04 in spremembe)
(normirana poraba po DN 13 ali 0,15 m3 na osebo na dan).
(4) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s
streh in utrjenih površin (ki niso večje kot 100 m2) se na območju občine Krško šteje kot javna služba. Enota količine storitve
za odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh
in utrjenih površin je izražena v m3 in se obračuna glede na
količino padavin, ki pade na tlorisno površino strehe in utrjeno
površino, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno
kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. Za količino
padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina
padavin, ki pade na utrjeno površino ali streho, pri čemer se za
povprečno letno količino šteje povprečna letna količina padavin
v obdobju zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj.
(5) Obračunano količino padavinske odpadne vode lahko
izvajalec v primeru izvedbe ukrepov zadrževanja ali zmanjševanja količin pri uporabniku zmanjša za največ 50 %.
(6) Na količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega
člena, se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring
onesnaženosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se
ugotavlja v skladu s Tehničnim pravilnikom.
(7) Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode so stroški, skladni s
predpisi, ki določajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja.
38. člen
(način obračuna stroškov storitve)
(1) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja v stavbi, ki je priključena na
javni kanalizacijski sistem, se uporabnikom zaračuna na osnovi
dejanske porabe pitne vode v preteklem obračunskem obdobju
ali v akontacijah, določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju.
(2) Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat letno, ko
se izvede tudi poračun akontacij.
(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja v stavbi, kjer ni zgrajenega
javnega kanalizacijskega sistema, se uporabnikom zaračuna
v kom/mesec in so lahko preračunani na enakomerne časovne intervale v okviru rokov, določenih z veljavno uredbo ali na
osnovi dejanske porabe pitne vode, izražene v m3/mesec v
preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah, določenih
glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju.
(4) Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne
vode se uporabnikom zaračunava mesečno. Stroške odvajanja
in čiščenja padavinske odpadne vode se zaračunava za zasebne utrjene površine, ki niso večje od 100 m2 in ki pripadajo
stavbi, iz katere se odvaja komunalna in padavinska odpadna
voda iz streh.
(5) Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje v 15-ih dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon
ne določa drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen
rok plačila.
39. člen
(oblikovanje cen storitev)
Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda pripravi
izvajalec javne službe skladno z določili tega odloka in skladno
z zakonskimi predpisi o določanju cen komunalnih storitev v
Republiki Sloveniji, potrjuje pa jih Občinski svet občine.
40. člen
(obveznost plačila storitev)
(1) Uporabniki so dolžni plačati stroške storitev javne
službe glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.
(2) Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno
kanalizacijo oziroma čistilno napravo. Obveznost plačila na-
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stane tudi z dnem, ko je potekel rok za priključitev na javno
kanalizacijsko omrežje.
(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode se uporabnikom zaračunava mesečno v obliki in na način
kot se obračunava oskrba s pitno vodo.
41. člen
(plačilo računov in ugovor)
(1) Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva
zapadlosti računa.
Če uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v 15 dneh po
prejemu pisnega opomina, s katerim mora biti izrecno opozorjen na posledice neplačila, mu lahko izvajalec prekine dobavo
vode.
(2) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima
pravico, da v 8 dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri
izvajalcu. Izvajalec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno
odgovoriti v roku 15 dni od prejema ugovora in v tem roku ne
sme prekiniti dobavo vode.
42. člen
(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda)
(1) Uporabniku se prekine dobava vode iz javnega vodovoda, če z odvodom odpadnih voda povzroča nevarnost za
vodni vir ali javni vodovod.
(2) Izvajalec lahko na stroške uporabnika brez objave
prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda v naslednjih
primerih:
– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javne
kanalizacije,
– priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden skladno
s soglasjem izvajalca ali je izveden brez soglasja izvajalca,
– uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev
drugega uporabnika na svoj kanalizacijski priključek,
– uporabnik ravna v nasprotju z določili Tehničnega pravilnika,
– uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za neoporečnost pitne vode,
– kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza
zahtevam veljavne zakonodaje,
– uporabnik se ne priključi na javno kanalizacijo skladno
z določili tega odloka,
– uporabnik ne opusti greznice skladno s 14. členom
tega odloka,
– če uporabnik ne plača računa skladno s pogoji predhodnega člena,
– če izvid vzorca odvedene odpadne vode uporabnika,
izdelan pri pooblaščeni organizaciji, izkazuje neustrezno sestavo.
(3) Dobava pitne vode ali odvajanje odpadnih in padavinskih voda se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne
priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica
vzroka prekinitve, po ceniku izvajalca.
(4) Izvajalec lahko prekine dobavo vode in odvod odpadne ter padavinske vode na stroške uporabnika, če uporabnik
pisno zahteva začasno prekinitev. Stroške prekinitve dobave
in vnovične priključitve pitne vode plača uporabnik po ceniku
izvajalca.
(5) Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadnih
voda za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije. O tem mora predhodno obvestiti
uporabnike preko sredstev javnega obveščanja.
43. člen
(okvara obračunskega vodomera oziroma merilne naprave)
(1) Kolikor izvajalec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer oziroma merilna naprava v okvari ali je ugotov
ljen nedovoljen način rabe ali če iz drugega razloga ni mogoče
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odčitati obračunskega vodomera (merilne naprave), je osnova
za obračun povprečna dnevna poraba zadnjega obračunskega
obdobja, ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov, oziroma v
obdobju 12 mesecev pred nastankom okvare.
(2) Plačila storitev javne službe se za obdobje od nastanka do odprave okvare na internem omrežju deloma ali v celoti
oprosti uporabnik, ki izkaže, da je prišlo do okvare internega
omrežja, voda pa ni odtekla v kanalizacijo.
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49. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2012-O604
Krško, dne 13. septembra 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
IN KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
(inšpekcijski organ)
Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka
in izrekanje sankcij je pristojen Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli,
Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
45. člen
(globe za izvajalca)
(1) Pravna oseba izvajalca javne kanalizacije se kaznuje
z globo 1.000,00 EUR:
– če ne izpolnjuje obveznosti iz prve, druge, četrte, pete,
šeste, osme, devete, trinajste, petnajste, šestnajste alineje
28. člena tega odloka;
– če dopusti priključitev uporabnika na javno kanalizacijo
brez izdanega soglasja za priključitev na podlagi prvega odstavka 16. člena tega odloka;
– če prekine dobavo vode v nasprotju z 42. členom tega
odloka.
(2) Odgovorna oseba pravne osebe se za prekršek iz tega
člena kaznuje z globo 400,00 EUR.
46. člen
(globe za fizične osebe)
Fizična oseba – uporabnik javne kanalizacije se kaznuje
z globo 400,00 EUR:
– če ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto,
šesto, sedmo, osmo, deveto, deseto, enajsto ali dvanajsto
alinejo 30. člena tega odloka;
– če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije na
območjih, kjer je to obvezno (prvi odstavek, 16. člen).
47. člen
(globe za pravne osebe)
(1) Pravna oseba – uporabnik javne kanalizacije se kaznuje z globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo,
pa z globo 2.500,00 EUR:
– če ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto,
šesto, sedmo, osmo, deveto, deseto, enajsto, dvanajsto, petnajsto ali šestnajsto alinejo 30. člena tega odloka;
– če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije na
območjih, kjer je to obvezno (prvi odstavek, 16. člen).
(2) Odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz tega člena
kaznujejo z globo 400,00 EUR.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
48. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode v občini Krško
(Uradni list RS, št. 34/07 in 45/09).

2810.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o organiziranju in plačevanju
stroškov predšolske vzgoje v občini Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08,
79/09 in 51/10), zakona o organizaciji in financiranju, vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09 – popr. in 20/11), zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 –
ZUPJS-a in 40/12 – ZUJF) ter 16. in 79. člena statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03,
57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 18. seji
dne 13. 9. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o organiziranju in plačevanju stroškov
predšolske vzgoje v občini Krško
1. člen
V Pravilniku o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško (Uradni list RS, št. 22/09 in
57/10), se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da na novo
glasi:
»(1) Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom,
ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. O plačilu staršev
za vrtec odloča pristojni center za socialno delo.«.
2. člen
7.a člen se spremeni tako, da na novo glasi:
»Plačilo staršev za otroke občine Krško, ki so vključeni
v javne vrtce, katerih ustanoviteljica je Občina Krško, določeno na podlagi veljavnih predpisov in tega pravilnika, se še
dodatno zniža do 50 %. Enaka olajšava velja tudi za otroke, ki
so vključeni v javne zavode, katerih ustanoviteljica ni Občina
Krško, šolski okoliš tega javnega zavoda pa je oblikovan tako,
da sega na območje občine Krško. Enaka olajšava velja tudi
za otroke občine Krško, ki so vključeni v vrtec pri OŠ Blanca,
in bodo na podlagi sporazuma med Občino Krško in Občino
Sevnica iz leta 2000 obiskovali Osnovno šolo Blanca. Navedeno dodatno znižanje se sofinancira iz sredstev, katera
Občina Krško pridobiva z nadomestilom zaradi omejene rabe
prostora. Vrtec mora na računu za starše prikazati znižanje,
ki ga financira občina, prav tako tudi na računu oziroma zahtevku, ki ga posreduje občini.«.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da na novo glasi:
»(1) Osnova za plačilo staršev in pristojnega ministrstva
je veljavna cena programa v javnem vrtcu Občine Krško, v
katerega je vključen otrok.
(2) Za otroka, vključenega v vrtec Občine Krško, za katerega je Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del
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cene programa, je osnova za plačilo staršev najnižja cena
istovrstnega programa v javnih vrtcih Občine Krško, v katerega
je otrok vključen. Občina Krško krije neposredno vrtcu razliko
med določenim plačilom staršev in ceno programa vrtca, v
katerega je otrok vključen, kadar je v vrtec vključen en otrok
družine.
(3) Kadar sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok
v enega izmed vrtcev Občine Krško, za katere je Občina
Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, je osnova za plačilo staršev najnižja cena istovrstnega
programa v javnih vrtcih Občine Krško, v katerega je otrok
vključen, osnova za plačilo pristojnega ministrstva pa je
veljavna cena programa v javnem vrtcu Občine Krško, v
katerega je vključen otrok. Občina Krško krije neposredno
vrtcu razliko med določenim plačilom staršev ter plačilom
pristojnega ministrstva in ceno programa vrtca, v katerega
je otrok vključen.«.
4. člen
V prvem stavku 9. člena se besedilo »edinega ali najstarejšega« črta.
Tretji stavek 9. člena se spremeni tako, da glasi: »Občina
zavezanka krije razliko med plačilom staršev in ceno programa,
zmanjšano za neporabljena živila, kadar je v vrtec vključen en
otrok družine.«.
Doda se četrti stavek, ki glasi: »Kadar sta v vrtec hkrati
vključena dva ali več otrok v enega izmed vrtcev Občine Krško,
občina zavezanka krije razliko med plačilom staršev ter plačilom pristojnega ministrstva in ceno programa vrtca, zmanjšano
za neporabljena živila.«.
5. člen
V prvem stavku 10. člena se besedilo »edinega ali najstarejšega« črta.
Četrti stavek 10. člena se spremeni tako, da glasi: »Občina zavezanka krije razliko med plačilom staršev in ceno
programa, zmanjšano za neporabljena živila, kadar je v vrtec
vključen en otrok družine.«.
Doda se peti stavek, ki glasi: »Kadar sta v vrtec hkrati
vključena dva ali več otrok v enega izmed vrtcev Občine Krško,
občina zavezanka krije razliko med plačilom staršev ter plačilom pristojnega ministrstva in ceno programa vrtca, zmanjšano
za neporabljena živila.«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se: 1. člen od 1. januarja
2012, 3., 4. in 5. člen od 1. junija 2012, 2. člen pa od 1. oktobra
2012.

Uradni list Republike Slovenije
list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na
13. redni seji dne 29. avgusta 2012 sprejel

SKLEP
o imenovanju komisije za sestavo volilnega
imenika pripadnikov romske skupnosti
1.
V komisijo za sestavo volilnega imenika državljanov Republike Slovenije – pripadnikov romske skupnosti v Občini
Kuzma se imenujejo:
1. Jasna Benko Jakupčić, roj. 8. 9. 1971, Gornji Slaveči
69 – predsednica
2. Jožef Ratko, roj. 14. 3. 1971, Dolič 69 – član
3. Danijel Horvat, roj. 20. 6. 1984, Gornji Slaveči 75 d,
9263 Kuzma – član.
2.
Komisija za sestavo volilnega imenika vpiše v volilni imenik državljanov RS pripadnikov romske skupnosti, polnoletnega
državljana RS, pripadnika romske skupnosti, ki ima prijavljeno
stalno bivališče v Občini Kuzma.
Pripadnost romski skupnosti se ugotavlja na podlagi izjave državljana RS pripadnika romske skupnosti oziroma na
podlagi vpisa v volilni imenik državljanov RS pripadnikov romske skupnosti na preteklih volitvah.
Komisija predloži volilni imenik najpozneje v 15 dneh po
razpisu volitev pristojnemu organu v potrditev.
3.
Za izdelavo volilnega imenika državljanov RS pripadnikov romske skupnosti, se uporabljajo določbe 19. do vključno
24. člena Zakona o evidenci volilne pravice.
4.
Predsednik in člani komisije za sestavo volilnega imenika
državljanov RS pripadnikov romske skupnosti imajo pravico
do povrnitve stroškov ter pravico do ustreznega nadomestila
v skladu s predpisi.
5.
Sedež komisije za sestavo volilnega imenika je v Kuzmi,
Kuzma 60c, 9263 Kuzma.
6.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0005/2012-15
Kuzma, dne 5. septembra 2012

Št. 602-4/2009-O704
Krško, dne 13. septembra 2012

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

LJUBNO
KUZMA
2811.

Sklep o imenovanju komisije za sestavo
volilnega imenika pripadnikov romske
skupnosti

Na podlagi 41., 42. in 43. člena Zakona o evidenci volilne
pravice (Uradni list RS, št. 1/07, uradno prečiščeno besedilo,
ZEVP-1-UPB1) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni

2812.

Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega
javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10,
40/12 – ZUJF) in 8., 15., 17. člena Statuta Občine Ljubno
(Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno
na 12. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št. 734/2 – pot v izmeri 58 m2, k.o. Ljubno, ID nepremičnine 923-734/2-0.
II.
Zemljišču parc. št. 734/2 – pot v izmeri 58 m2, k.o. Ljubno,
ID nepremičnine 923-734/2-0 se ukine status javnega dobra in
se pri tej nepremičnini vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, matična
št. 5883733.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 007-007/2012-1
Ljubno, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.
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tekturni poudarki med katere sodijo nadstreški, balkoni, zaprti
balkoni, zimski vrtovi, galerije, razširjeni prostori osnovnega
objekta, venci, napušči, ne smejo segati od fasad stavbe več
kot 1,50, nadstreški v pritličju pa ne več kot 3,00 m.«
– v 33. členu se doda osma alineja, ki se glasi:
»Skladno z geomehansko študijo se v prilogi 9 fiksne točke zakoličbe 181, 182, 183 in 184 pomaknejo za 2,00 m proti
jugozahodu in za 5,00 m proti severozahodu.«
3. člen
(vpogled odloka)
Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod Polico so na vpogled na Občini
Naklo in Upravni enoti Kranj.
4. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2012-25
Naklo, dne 12. septembra 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

NAKLO
2813.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
»Pod Polico«

Na podlagi 57 in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 57/12),
Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Pod Polico (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 19/07) in 12. ter 78. člena Statuta Občine Naklo
(Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na
11. seji dne 12. 9. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
»Pod Polico«
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod Polico
(Uradni list RS, št. 107/10). Spremembe in dopolnitve Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod Polico se
nanašajo na besedilo in grafične prikaze v Ureditveni enoti III.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Pod Polico se:
– v 7. členu pri Ureditveni enoti III, objekt B – poslovni
stavbi/restavracija/bife, druga vrstica druge alineje nadomesti
z besedilom, ki se glasi: »višina: max 12,00 m.«
– v 7. členu pri Skupnih merilih (za gradnjo) za ureditvene
enote I, II, III doda deseta alineja, ki se glasi:
»Dimenzije tlorisov objektov se nanašajo na zunanje nosilne elemente stavb, tako, da fasadni ovoj vključno z izolacijo
v navedene mere ne šteje.«
– v 33. členu se tretja alineja nadomesti z besedilom, ki
se glasi:
»Odstopanja pri gabaritih objektov so dovoljena v razponu
15 % tlorisa. Kjer so predpisane kleti, le-te niso obvezne. Arhi-
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2814.

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu
pri Osnovni šoli Naklo

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS), 3. in 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe
v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, s spremembami), Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 12. člena
Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12) je Občinski
svet Občine Naklo na 11. redni seji dne 12. 9. 2012 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v vrtcu
pri Osnovni šoli Naklo
1. Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih javnega
zavoda Osnovna šola Naklo na otroka mesečno znašajo:
Stroški
dela

Program
prvo starostno
obdobje
342,68
kombinirani
oddelek,
oddelek 3-4 leta 279,38
drugo starostno
obdobje
233,53

Stroški
materiala
in storitev

Stroški
živil

Cena

18,96

38,00

399,64

18,96

38,00

336,34

18,96

38,00

290,49

2. Cene veljajo od 1. 9. 2012.
3. Starši oziroma skrbniki otrok, za katere je Občina Naklo
po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj
en in največ dva meseca (za en mesec se šteje 20 delovnih
dni). Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši pri tem
plačajo rezervacijo v višini 40 % od plačila, ki jim je določeno z
odločbo o višini plačila za program vrtca.

Stran

7366 /

Št.

73 / 28. 9. 2012

Uradni list Republike Slovenije

4. Znižano plačilo rezervacije ne velja v primeru, če se
plačilo vrtca financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna.
5. Starši, ki rezervacije v poletnih mesecih ne uveljavljajo,
to pravico lahko izkoristijo kateri koli mesec med letom, vendar
le enkrat letno za najmanj polno enomesečno in največ dvomesečno odsotnost otroka (za en mesec se šteje 20 delovnih
dni), in jo morajo vrtcu napovedati najpozneje en teden pred
prvim dne odsotnosti.
6. Bolniška odsotnost otroka se na podlagi zdravniškega
potrdila upošteva, kadar je otrok odsoten 10 ali več strnjenih
delovnih dni. Za odsotne dneve se zaračunava polovični prispevek staršev od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini
plačila programa vrtca.
7. Določbe od 3. do 6. točke tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za starše oziroma skrbnike otrok, ki so vključeni v
vrtce izven območja Občine Naklo in za katere je Občina Naklo
po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca.
8. Zaradi znižanja stroškov in racionalizacije poslovanja
v času letnih počitnic in med prazniki lahko poslujejo le posamezne enote.
9. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.
Št. 602-0013/2012-02
Naklo, dne 12. septembra 2012

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati začne z dnem izdaje soglasja ministra, pristojnega za
področje predšolske vzgoje.
Št. 602-0011/2012
Naklo, dne 12. septembra 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

NOVA GORICA
2816.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji
dne 20. 9. 2012 sprejel

Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l. r.

2815.

Sklep o manjši notranji igralni površini od 3
na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna
šola Naklo v šolskem letu 2012/2013

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2012

ODLOK
o rebalansu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2012
m2

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list
RS, št. 88/07, 29/12) in 10. člena Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10) je
Občinski svet Občine Naklo na 11. seji dne 12. 9. 2012 sprejel

SKLEP
o manjši notranji igralni površini od 3 m2
na otroka v vrtcu v javnem zavodu
Osnovna šola Naklo v šolskem letu 2012/2013
1. člen
Javni zavod Osnovna šola Naklo zaradi zagotovitve notranje igralne površine (najmanj 3 m2 na otroka), določene v
Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ne bi mogel sprejeti vseh vpisanih otrok
v vrtec. Občina Naklo intenzivno izvaja aktivnosti za začetek
gradnje novega vrtca.
2. člen
Zagotavljanje notranje igralne površine (najmanj 3 m2
na otroka), določene v Pravilniku o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ne bi omogočilo
sprejema vseh vpisanih otrok v vrtec, zato soglašamo z manjšo notranjo igralno površino od 3 m2 na otroka v šolskem letu
2012/2013, in sicer:
– 3 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke do
drugega leta starosti,
– 2,6 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke od
drugega do tretjega leta starosti in
– 1,75 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke
od tretjega starosti do vstopa v šolo.

glasi:
»

1.
Spremeni se drugi odstavek 2. člena odloka, ki se pravilno

I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

38.101.162

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

33.545.161

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

22.454.061
16.523.661
4.642.400
1.288.000
11.091.100
8.525.600

711 Takse in pristojbine

11.000

712 Globe in druge denarne kazni

97.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

34.000

714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

2.423.000
465.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

165.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

300.000

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

14.600
14.600
4.016.401
1.739.185
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741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

Št.

2.277.216
60.000
60.000

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

500.000

50 ZADOLŽEVANJE

500.000

500 Domače zadolževanje

500.000
50.000

55 ODPLAČILO DOLGA

50.000

2.267.561
378.417
6.840.933
10.000
714.301
13.413.313
552.500

1.561.016

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

5.321.257
14.282.327
14.282.327
1.658.403

435.500
1.222.903

550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.

–1.497.693

III/2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41)

9.920.636

(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

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

65.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

65.000

V.

750 Prejeta vračila danih posojil

25.000

752 Kupnine iz naslova privatizacije

40.000

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

1.104.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

1.104.000

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti

1.104.000

–2.053.093

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

450.000
1.464.093

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

4.745.003
«

2.
Spremeni se 14. člen odloka, ki se pravilno glasi:
»V letu 2012 bo Mestna občina Nova Gorica najela dolgoročni kredit za izvedbo investicij načrtovanih v proračunu za
leto 2012 v znesku 500.000 €.«
3.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-24/2011-77
Nova Gorica, dne 20. septembra 2012
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

–1.464.093

(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

50.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)

–1.039.000

RAČUN FINANCIRANJA

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

5.978.540

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

C.

7367

10.211.212

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

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

Stran

39.565.255

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

413 Drugi tekoči domači transferi
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2817.

Sklep o določitvi cen programov in drugih
pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova
Gorica

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 s spremembami), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji
dne 20. 9. 2012 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov in drugih pogojev
v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica
1. Mestna občina Nova Gorica financira dejavnost javnih
vrtcev na podlagi ekonomske cene programov v javnih vrtcih. Za posamezne programe javnih vrtcev se določijo enotne
ekonomske cene (najnižja ekonomska cena posameznega
programa), ki so osnova za plačilo staršev.
Za otroke, za katere je Mestna občina Nova Gorica po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, financira
razliko med ekonomsko ceno programa in enotno ceno programa Mestna občina Nova Gorica.
2. Ekonomske cene programov v javnih vrtcih v Mestni
občini Nova Gorica znašajo mesečno na otroka (v EUR):

Stran

7368 /

Št.

73 / 28. 9. 2012

VRTCI

Uradni list Republike Slovenije

ODDELKI 1–3 LET

ODDELKI 3–4 LET
IN KOMBINIRANI O.

ODDELKI 3–6 LET
IN 4–6 LET

DNEVNI

POLDNEVNI

DNEVNI

POLDNEVNI

DNEVNI

POLDNEVNI

483,87

417,56

360,98

313,10

338,08

293,64

–

–

420,28

363,51

–

–

DORNBERK

492,56

424,95

357,41

310,07

337,70

293,32

SOLKAN

481,27

415,35

357,01

309,73

337,92

293,50

ŠEMPAS

480,08

414,34

–

–

335,55

291,49

NOVA GORICA

494,81

426,23

388,97

336,27

337,44

292,47

BRANIK
ČEPOVAN

3. Enotne ekonomske cene v javnih vrtcih v Mestni občini
Nova Gorica znašajo mesečno na otroka (v EUR):
DNEVNI PROGRAM
(9 ur)

POLDNEVNI PROGRAM
(6 ur)

POLDNEVNI PROGRAM
BREZ KOSILA

480,08

414,34

394,15

– oddelki 3–4 let

357,01

309,73

289,54

– oddelki 3–6 let in 4–6 let

335,55

291,49

271,30

III. KOMBINIRANI ODDELKI

357,01

309,73

289,54

– I. STAROSTNO OBDOBJE
oddelki 1–3 let
II. STAROSTNO OBDOBJE

4. Ekonomske cene programov so pripravljene na osnovi
fleksibilnih normativov, kjer se upošteva povečanje števila za
dva otroka v vseh oddelkih v vrtcu Branik, vrtcu Dornberk, vrtcu
Solkan, vrtcu Šempas, Vrtcu Nova Gorica.
Kolikor se med šolskim letom v vrtcu Čepovan izkaže potreba po dodatnih prostih mestih, lahko vrtec izjemoma vključi
še največ dva otroka v oddelek, v skladu z veljavnimi predpisi.
Vrtec o dodatnih vključitvah otrok obvesti Mestno občino Nova
Gorica v roku 15 dni od nastale spremembe.
5. Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica
po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo
poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko dodatno
uveljavljajo naslednje olajšave:
– upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega
kredita pri določitvi prispevka staršev.
Vplačane anuitete stanovanjskega kredita za rešitev
stanovanjskega vprašanja družine se upoštevajo staršem pri
uveljavljanju znižanega plačila vrtca in se odštevajo od neto
dohodka;
– financiranje daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni.
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca, so starši
oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski dan, ki presega
10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti otroka. Mestna
občina Nova Gorica sofinancira plačilo staršev za največ 30
obračunskih dni v koledarskem letu. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo pristojni
upravi vrtca najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka
odsotnosti;
– financiranje začasnega izpisa v poletnih mesecih, in
sicer za:
– čas od 1. julija do 31. avgusta ali
– za izbranih 31 zaporednih koledarskih dni v obdobju od
1. julija do 31. avgusta.
Med začasnim izpisom plačajo starši 50 % plačilnega razreda, določenega na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih. Starši so začasni izpis dolžni napovedati
pristojni upravi vrtca v pisni obliki, najmanj v roku 5 delovnih dni

pred prvim dnem odsotnosti otroka. Olajšave začasnega izpisa
ne morejo koristiti starši za šoloobvezne otroke, ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 1. julija do 31. avgusta oziroma v
mesecu avgustu ne obiskujejo vrtca in se s septembrom všolajo.
Navedene dodatne olajšave plačil staršev veljajo le za prvega otroka, če je istočasno več otrok v družini vključenih v vrtec.
6. V primerih odsotnosti otroka se cena programa zniža
za stroške neporabljenih živil, z upoštevanjem dejanskih delovnih dni, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8. ure prvega dne otrokove odsotnosti.
7. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se
plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni
prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa.
8. Cena »cicibanovih uric« znaša 31 EUR/uro za skupino,
oblikovano po normativih. Za otroke iz Mestne občine Nova
Gorica, ki niso vključeni v program vrtca, krije stroške programa
Mestna občina Nova Gorica. Cena za otroke iz drugih občin
znaša 3 EUR/uro za otroka.
9. Starši, ki bodo vpisali otroka za mesec september,
morajo do 30. aprila pristojni upravi vrtca predložiti dokazilo
o plačilu akontacije v višini 50 EUR, na osnovi katerega bo
staršem posredovana pogodba. Akontacijo bo vrtec poračunal
v mesecu oktobru, po prvem mesecu obiskovanja programa.
Kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na dogovorjeni dan, ki
je določen v pogodbi, dano akontacijo izgubijo. Za vpise med
šolskim letom, se ne plačuje akontacija.
10. Prednost pri vključitvi v program vrtca imajo tisti otroci, ki
se bodo prej vključili v program, ne glede na datum vpisa v vrtec.
11. Kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na datum, ki
je določen v pogodbi, ker ga ne nameravajo vključiti v vrtec in
tega pisno ne sporočijo vrtcu najkasneje 5 delovnih dni pred
dogovorjeno vključitvijo skladno s pogodbo, se staršem zaračunajo stroški mesečnega programa brez živil.
12. V primeru, da bo v vrtcu Branik, vrtcu Čepovan in vrtcu
Šempas občasno prisotnih manj kot 5 otrok oziroma manj kot
50 % otrok v določenih enotah v sklopu Vrtca Nova Gorica, OŠ
Solkan in OŠ Dornberk (šolske počitnice, pred/po praznikih),
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Št.

se te otroke za določen čas prerazporedi v drugo enoto na
območju mestne občine.
13. Za mesec julij in avgust bo Mestna občina Nova Gorica na osnovi mesečnega računa zagotavljala vrtcem sredstva
po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste
najnujnejših stroškov.
14. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na
območju Mestne občine Nova Gorica št. 602-16/2010 z dne
21. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 33/11) preneha veljati z dnem
začetka uporabe tega sklepa.
15. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne
1. 9. 2012.
Št. 602-13/2012-10
Nova Gorica, dne 20. septembra 2012
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Slokar l.r.

PIVKA
2818.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 51/10,
84/10 Odl. US:U-I-176/08-10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 –
ZDIU 12), 10. in od 10.a do 10.g člena Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US RS, 57/08
in 36/11), Pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Uradni
list RS, št. 108/08 in 49/10) in 16. člena Statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10)
je Občinski svet Občine Pivka na 14. seji dne 26. 9. 2012 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2012
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11) tako, da
se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

v EUR
Rebalans
proračuna
2012

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
10.395.767,49
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.182.733,50
70 DAVČNI PRIHODKI
4.535.447,82
700 Davki na dohodek in dobiček
3.817.826,00
703 Davki na premoženje
532.971,72
704 Domači davki na blago in storitve
184.650,10
706 Drugi davki
0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.647.285,68
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.128.277,04
711 Takse in pristojbine
2.760,00
712 Globe in druge denarne kazni
53.960,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
117.869,74
714 Drugi nedavčni prihodki
344.418,90
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72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. dolg. sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in dr. osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

Stran
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611.100,00
451.100,00
0,00
160.000,00
50,00
50,00
0,00
3.601.883,99
694.697,96
2.907.186,03
0,00
0,00
11.320.222,70
2.156.925,39
404.739,42
65.700,16
1.635.995,81
45.490,00
5.000,00
2.678.363,32
262.840,81
1.018.658,50
581.821,22
815.042,79
0,00
6.343.113,99
6.343.113,99
141.820,00
80.420,00
61.400,00
–924.455,21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
1.071.000,00
500 Domače zadolževanje
1.071.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
45.568,00
550 Odplačila domačega dolga
45.568,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
100.976,79
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.025.432,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
924.455,21
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
–100.976,79
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na
proračunske postavke, le-ti pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del rebalansa proračuna do ravni proračunskih
postavk – kontov in načrt razvojnih programov, sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pivka.«
2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Pivka za leto
2012 ostajajo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-14/2012
Pivka, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
2819.

Sklep o določitvi ekonomske cene programov
predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu
Sonček

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB, 25/08 in 36/10), 3. in 7. člena Pravilnika
o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06
– UPB, 79/08, 119/08 in 102/09), Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 18. redni seji dne 19. 9.
2012 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene programov
predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu
Sonček
1. člen
V Vrtcu Sonček se določijo ekonomske cene v naslednji
višini:
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Prva starostna skupina – jaslični oddelek
(1–3 let)
Druga starostna skupina (3–6 let),
celodnevni program
Druga starostna skupina (3–6 let),
poldnevni program

387,28 EUR
288,44 EUR
230,75 EUR

2. člen
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana
cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno
programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. To pomeni, da se staršu odbije strošek živil v deležu,
ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo.
Mesečni strošek živil za prehrano znaša 20,27 EUR na
otroka oziroma 0,9887 EUR na dan. Dnevna odbitna postavka
je 0,9887 EUR, izravnava 1 EUR na dan.
3. člen
Za manjkajoče otroke do zakonsko določenega normativa v posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za
stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki
jo krije lokalna skupnost zavezanka.
4. člen
Sredstva za delo specialnega pedagoga v vrtcu »Sonček«
za otroke s posebnimi potrebami, se zagotavljajo v skladu z
odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
izven ekonomske cene.
5. člen
Za dnevne odsotnosti nad 3 dni, ne glede na vzrok
odsotnosti, se staršem od plačila odšteje dnevna odbitna
vrednost za živila, za toliko dni, kolikor je bil otrok odsoten.
Starši morajo odsotnost otroka nad 3 dni sporočiti v vrtec.
Dnevna postavka odsotnosti za en in dva dni se ne bosta
odštevala od plačila.
6. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sv. Jurij ob Ščavnici po
veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v vrtcu, lahko v polletnih mesecih uveljavljajo rezervacijo. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost
otroka najmanj 30 dni in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 30 % zneska, določenega z
odločbo o višini plačila staršev.
Če otroka starši začasno izpišejo iz vrtca, pri ponovnem
vpisu ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oziroma je otrok
razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer
imajo prednost pri vpisu otroci, ki jih starši vpisujejo prvič.
7. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre
za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni,
vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, za druge
pa samo v pisnem soglasju z občino, plačnico razlike med ceno
programa in plačilom staršev.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2012 naprej.
Št. 602-0006/2012
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 19. septembra 2012
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT-B), ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni
list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej
na seji dne 24. 9. 2012 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Veržej
za leto 2012
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Veržej za
leto 2012 (Uradni list RS, št. 31/12) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

I.

70

71

72

74

II.
40

41

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

Stran

7371

42

Odlok o rebalansu proračuna Občine Veržej
za leto 2012

A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto
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v evrih
Proračun
leta 2012
2.249.887
1.128.177
889.910
720.756
78.360
90.634
160
238.267
58.751
1.100
2.000
200
176.216
35.792
470
35.322
1.085.918
546.834
539.084
2.701.315
342.236
131.282
20.501
172.053
11.100
7.300
464.552
35.980
264.557
42.906
121.109

INVESTICIJSKI ODHODKI
1.841.435
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.841.435
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
53.092
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
41043
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
12.049
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–451.428
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
490.000
50
ZADOLŽEVANJE
490.000
500 Domače zadolževanje
490.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
19.596
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
19.596
550 Odplačila domačega dolga
19.596
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.- VIII.)
18.976
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
470.404
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
451.428
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEK. LETA
–18.520
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim planom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Veržej.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2012-10
Veržej, dne 24. septembra 2012
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.
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Uredba o izdelavi voznega reda omrežja javne
železniške infrastrukture

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izdelavi voznega reda omrežja javne železniške
infrastrukture
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način in časovni načrt priprave, izdelave, sprejetja in objave voznega reda omrežja, način in pogoje
izdelave in usklajevanja vlakovnih poti ter način izvajanja nadzora nad izvajanjem voznega reda omrežja.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– »sestavine vlakovnih poti« so tehnični podatki o vlaku
na posamezni vlakovni poti;
– »informativna vlakovna pot« je usklajena, vendar nedodeljena vlakovna pot, ki jo naroči prosilec;
– »izdelava vlakovnih poti« pomeni izdelavo vlakovnih
poti, ki jo na podlagi prosilčeve vloge za dodelitev vlakovne
poti izdela agencija;
– »katalog razpoložljivih vlakovnih poti« je seznam prostih
in informativnih vlakovnih poti, ki so na voljo prosilcem za naročilo vlakovnih poti za veljavno voznoredno obdobje;
– »katalog vlakovnih poti« je seznam vlakovnih poti, ki so
na voljo prosilcem v postopku naročanja;
– »odpoved vlakovne poti« je odpoved dodeljene vlakovne poti na določen dan ali določene dni za veljavno voznoredno
obdobje;
– »operativni vozni red« je vozni red, ki vsebuje podatke
o voznih redih posameznih vlakov za potrebe upravljavca po
posameznih progah in voznih redih posameznih vlakov za
potrebe prevoznikov na teh progah;
– »prosta vlakovna pot« pomeni vlakovno pot ali vlakovne
poti, ki jih ima agencija v voznem redu omrežja na voljo za
dodelitev prosilcem;
– »preklic vlakovne poti« je dokončna odpoved dodeljene
vlakovne poti za veljavno voznoredno obdobje;
– »usklajevanje« je postopek, po katerem agencija, prosilci in upravljavec poskušajo najti rešitev, kadar obstajajo
nasprotujoče si prošnje za izdelavo in dodelitev vlakovnih poti;
– »voznoredno obdobje« je časovno obdobje, za katero
je izdelan vozni red omrežja.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v zakonu, ki ureja železniški promet,
zakonu, ki ureja varnost v železniškem prometu, in v predpisih,
izdanih na njuni podlagi.
3. člen
(mednarodno sodelovanje agencije)
(1) Zaradi učinkovite in gospodarne izdelave naročenih
vlakovnih poti, ki potekajo po železniških omrežjih v več državah, usklajevanja pripravljenih osnutkov voznega reda omrežja
in objave voznega reda omrežja Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija)
sodeluje z upravljavci železniške infrastrukture in organi za
dodeljevanje vlakovnih poti v teh državah.
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(2) Agencija pri izdelavi voznega reda omrežja zagotavlja
optimalno izkoriščenost železniške infrastrukture ter konkurenčno in učinkovito rabo vseevropskega železniškega omrežja. V
ta namen se agencija vključuje v mednarodne organizacije in
združenja s ciljem kakovostne uskladitve voznega reda omrežja.
(3) Agencija, upravljavec, prosilci in prevozniki si izmenjujejo informacije in podatke s področja usklajevanja mednarodnih vlakovnih poti, zlasti v zvezi z naročanjem, izdelavo in
usklajevanjem voznega reda omrežja.
II. ČASOVNI NAČRTI
4. člen
(voznoredno obdobje)
(1) Voznoredno obdobje se spreminja ob polnoči drugo
soboto v decembru. Kadar se vozni red omrežja spremeni
ali prilagodi po koncu zime, se sprememba izvede ob polnoči
drugo soboto v juniju.
(2) Voznoredno obdobje se glede na veljavnost loči na:
– prejšnje voznoredno obdobje, katerega veljavnost je
prenehala z začetkom veljavnega voznorednega obdobja;
– veljavno voznoredno obdobje;
– novo voznoredno obdobje, ki se začne po prenehanju
veljavnega voznorednega obdobja;
– naslednje voznoredno obdobje, ki se začne po prenehanju novega voznorednega obdobja.
5. člen
(časovni načrt izdelave voznega reda omrežja)
(1) Priprava in izdelava voznega reda omrežja ter sprememb in dopolnitev veljavnega voznega reda omrežja obsegajo:
– načrtovanje infrastrukturnih zmogljivosti, ki traja od 24 do
12 mesecev pred začetkom novega voznorednega obdobja;
– naročanje in izdelavo vlakovnih poti, izdelavo novega
voznega reda omrežja ter izdelavo sprememb in dopolnitev
veljavnega voznega reda omrežja, ki traja od 12 mesecev pred
začetkom novega voznorednega obdobja do 12 mesecev po
začetku novega voznorednega obdobja.
(2) Opisi dejavnosti in časovnih načrtov izdelave vlakovnih poti in izdelave voznega reda omrežja so razvidni iz priloge,
ki je sestavni del te uredbe.
(3) Načrtovanje infrastrukturnih zmogljivosti obsega obdobje strateškega planiranja infrastrukturnih zmogljivosti in potreb
železniške infrastrukture za daljše obdobje.
(4) Če je na podlagi vlog prosilcev treba opraviti spremembe in dopolnitve voznega reda omrežja v času njegove
veljavnosti, se te opravijo in uveljavijo v mednarodno dogovorjenih časovnih terminih. Ti termini morajo biti objavljeni na
spletni strani agencije in v programu omrežja, ki je objavljen na
spletni strani upravljavca.
III. IZDELAVA VLAKOVNIH POTI
6. člen
(katalog vlakovnih poti)
(1) Agencija mora pred začetkom izdelave vlakovnih poti
izdelati katalog vlakovnih poti, iz katerega morajo biti razvidne
proste vlakovne poti za dodelitev in izdelavo vlakovnih poti.
(2) Katalog vlakovnih poti se pripravi na podlagi sklenjenih
okvirnih sporazumov med agencijo in prosilci ter na podlagi
vzpostavljenih začasnih mednarodnih vlakovnih poti. Katalog
vlakovnih poti je namenjen prosilcem kot podlaga za naročilo
vlakovnih poti. Agencija mora izdelani katalog vlakovnih poti
objaviti na svoji spletni strani.
7. člen
(izdelava vlakovnih poti)
(1) Izdelavo vlakovne poti na podlagi prosilčeve vloge za
dodelitev vlakovne poti opravi agencija tako, da se zagotovi
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učinkovita raba javne železniške infrastrukture in upoštevajo
želje prosilcev.
(2) Pri izdelavi vlakovnih poti agencija v skladu s programom omrežja izpolni zahteve iz naročila za izdelavo vlakovnih
poti, ki jih je naročil prosilec.
(3) Za lokomotivske vlake, ki vozijo v vozliščih, se izdelava
vlakovnih poti ne opravlja, določijo se hitrosti in vozni časi. Te
podatke je treba sporočiti upravljavcu.
(4) Za evidentiranje prejetih naročil vlakovnih poti ter
sledenje postopkov pri izdelavi in usklajevanju agencija vodi
evidenco. Evidenca vsebuje podatke iz naročila za izdelavo
vlakovnih poti, objavljenega v programu omrežja, sestavine
pripravljenih izdelav vlakovnih poti ter podatke o kronološkem
poteku usklajevanja in potrditvi izdelave vlakovnih poti.
(5) Po končani izdelavi vlakovnih poti agencija proste
vlakovne poti objavi v katalogu razpoložljivih vlakovnih poti na
svoji spletni strani.
8. člen
(postopki izdelave vlakovnih poti)
Postopki za izdelavo vlakovnih poti glede na čas naročila so:
a) postopki izdelave vlakovnih poti, ki se upoštevajo pri
izdelavi novega voznega reda omrežja:
– redni postopek se uporabi za pripravo novega voznega
reda omrežja za vloge, ki so oddane 12 do osem mesecev pred
začetkom novega voznorednega obdobja;
– zapozneli postopek se uporabi za pripravo novega
voznega reda omrežja za vloge, ki so oddane osem do dva
meseca pred začetkom novega voznorednega obdobja;
– postopek naročanja novih vlakovnih poti in vlakovnih poti
za uveljavitev sprememb že dodeljenih vlakovnih poti v okviru
medletnih sprememb voznega reda omrežja od X – 2 do X + 11
(vloge se sprejemajo do 30 dni pred uveljavitvijo sprememb);
b) postopki izdelave vlakovnih poti za določen namen.
9. člen
(dejavniki, ki vplivajo na izdelavo vlakovnih poti)
(1) Pri izdelavi vlakovnih poti je treba upoštevati infrastrukturne zmogljivosti javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: JŽI), in sicer:
– prepustno zmogljivost prog,
– predelovalno moč ranžirnih postaj in postaj, kjer je treba
opraviti premik,
– sprejemno-odpravne zmogljivosti postaj,
– zmogljivosti električnih napajalnih postaj in voznega
omrežja,
– omejitve javne železniške infrastrukture, ki so objavljene
v programu omrežja.
(2) Pri izdelavi vlakovnih poti se uporabijo že vnaprej
izdelane vlakovne poti iz kataloga vlakovnih poti.
(3) Pri izdelavi vlakovnih poti se upoštevajo postajni intervali in intervali sledenja vlakov.
(4) Pri izdelavi se lahko na isti vlakovni poti predvidi več
vlakov, vendar se morajo koledarji vožnje teh vlakov med seboj
izključevati. Po eni vlakovni poti se v istem dnevu lahko odpravi
samo en predvideni vlak.
(5) Na prometnih mestih, postajališčih in nakladališčih,
kjer se vozne poti vlakov križajo ali ovirajo vstop in izstop potnikov, je treba vlakovne poti določiti tako, da ni ogrožena varnost
prometa in potnikov ter da prihajajočega vlaka ni treba ustaviti
pred glavnim signalom.
10. člen
(zaporedje izdelave vlakovnih poti)
(1) Izdelava vlakovnih poti se opravi po naslednjem zaporedju:
– vlakovne poti mednarodnih potniških vlakov,
– vlakovne poti potniških vlakov, ki sodijo v okvir gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem prometu,
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– vlakovne poti ostalih potniških vlakov,
– mednarodne vnaprej določene vlakovne poti za tovorne vlake v skladu z Uredbo EU št. 913/2010 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem
železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (UL L
št. 276 z dne 20. 10. 2010, str. 22),
– vlakovne poti v mednarodnem tovornem prometu,
– vlakovne poti v notranjem tovornem prometu.
(2) Pri upoštevanju zaporedja izdelave vlakovnih poti iz
prejšnjega odstavka se kot dodatni kriteriji upoštevajo:
– vlakovne poti glede na čas naročila iz 8. člena te uredbe,
– vlakovne poti iz okvirne pogodbe se upoštevajo pred
novo naročenimi,
– vlakovne poti za mednarodni promet se upoštevajo pred
notranjim prometom,
– vlakovne poti vlakov, ki vozijo preko priključnih postaj,
na katerih imajo predvideno zvezo drugi vlaki,
– vlakovne poti, ki zagotavljajo večjo izkoriščenost javne
železniške infrastrukture in večji obseg storitev, se upoštevajo
pred vlakovnimi potmi, ki izkoriščajo JŽI v manjšem obsegu,
– vlakovne poti vlakov, ki na delu poti vozijo po enotirni
progi.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek ima intervencijski vlak prednost pred vsemi vlaki, ko se zaradi vzpostavitve
prevoznosti proge pošilja na odpravljanje posledic izrednega
dogodka.
(4) V primeru določitve pomožnih vlakovnih poti za vožnjo vlakov po pomožni (obvozni) poti zaradi ovir v prometu
upravljavec posameznemu vlaku določi prosto, že izdelano
vlakovno pot iz kataloga vlakovnih poti in o takšni uporabi
obvesti agencijo.
11. člen
(sestavine za izdelavo vlakovnih poti)
(1) Upravljavec mora najpozneje 12 mesecev pred začetkom novega voznorednega obdobja agenciji sporočiti infrastrukturne podatke, potrebne za izdelavo voznega reda
omrežja, in sicer:
– kategorijo prog z največjo dovoljeno obremenitvijo vozil
na os in tekoči meter,
– največje dovoljene progovne hitrosti,
– omejitve hitrosti,
– vzdolžni profil prog,
– svetli profil,
– kodifikacijo prog,
– zmogljivost stabilnih naprav električne vleke,
– signalno varnostni in telekomunikacijski sistemi na progi,
– načrtovane nadgradnje, obnove prog in večja vzdrževalna dela na progi,
– predvidene proste termine za potrebe vzdrževanja infrastrukture,
– podatke o opremljenosti prog,
– pogoje, ki vplivajo na postajne intervale in intervale
sledenja vlakov.
(2) Agencija in upravljavec s pogodbo določita način in rok
izmenjave infrastrukturnih podatkov.
12. člen
(izdelava vlakovnih poti za določen namen)
Pri izdelavi vlakovnih poti za vlake za določen namen se
upošteva zaporedje iz 10. člena te uredbe s tem, da se uporabi:
– informativna vlakovna pot, ki v tem času ni v uporabi in
je izdelana z elementi, ki ustrezajo naročilu,
– prosta vlakovna pot,
– vlakovna pot rednega vlaka, za katerega je vnaprej
izdelan vozni red posameznega vlaka s tem, da se vlaku določi novi koledar vožnje ali pa se mu določi številka deljenega
vlaka, ali
– nova vlakovna pot, izdelana po elementih iz vloge za
dodelitev vlakovne poti.
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13. člen

(usklajevanje vlakovnih poti)
(1) Usklajevanje vlakovnih poti se opravlja na mednarodni
in lokalni ravni med agencijo, drugimi organi za dodeljevanje
vlakovnih poti, upravljavci in prosilci.
(2) V postopku priprave in izdelave vlakovnih poti, ki poteka osem do štiri mesece pred začetkom novega voznorednega
obdobja, se opravi usklajevanje med prosilci ali prevozniki,
upravljavci in agencijo. Če v postopku izdelave vlakovnih poti
pride do nasprotij med zahtevami prosilcev ali prevozniki, upravljavci in agencijo, poskuša agencija v usklajevalnem postopku
z udeleženimi strankami nasprotujoče si zahteve uskladiti in
poiskati rešitev.
(3) Po doseženi rešitvi usklajeno vlakovno pot potrdijo
pooblaščeni predstavniki udeleženih strank v usklajevanju.
(4) Če soglasje o izdelavi vlakovne poti ni doseženo,
odloči agencija v skladu s to uredbo.
(5) Postopek usklajevanja agencija objavi na svoji spletni
strani in je sestavni del programa omrežja.
14. člen
(rezervacija izdelanih in usklajenih vlakovnih poti)
(1) Vlakovna pot, ki je bila izdelana in usklajena na podlagi naročila, je od prejema pisne prosilčeve potrditve rezervirana
za naslednja obdobja:
– naročilo za novo voznoredno obdobje, izvedeno po
rednem postopku, do osem mesecev pred začetkom novega
voznorednega obdobja, je rezervirano do dodelitve vlakovne
poti (najpozneje do dva meseca pred začetkom novega voznorednega obdobja);
– naročilo za novo voznoredno obdobje, izvedeno po
zapoznelem postopku, je rezervirano do dodelitve vlakovne
poti (najpozneje do dva meseca pred začetkom novega voznorednega obdobja);
– naročilo vlakovne poti za določen namen je rezervirano
od dneva potrditve usklajene izdelave do dodelitve vlakovne
poti oziroma največ 15 dni.
(2) Pisna potrditev prosilca pomeni njegovo izjavo, da
je izdelana vlakovna pot skladna z naročilom, da so podatki
točni in pravilni ter da je vlakovno pot prosilec oziroma njegov
prevoznik sposoben izvajati v skladu s predpisi.
15. člen
(naročanje informativne vlakovne poti in izdelava ponudbe)
(1) Prosilec lahko v postopku rednega naročanja vlakovnih poti naroči tudi informativno vlakovno pot, za katero
agencija izdela ponudbo.
(2) Naročilo informativne vlakovne poti prosilec pošlje
agenciji na način, predpisan v programu omrežja.
(3) Na podlagi razpoložljivosti infrastrukture in naročene informativne vlakovne poti agencija izdela ponudbo in jo
dostavi kot informacijo naročniku. Ponudba je kot informativna vlakovna pot v zbirki voznorednih podatkov posebej
označena.
(4) Za usklajevanje informativne vlakovne poti veljajo
enaka pravila kot za usklajevanje vlakovnih poti v rednem
postopku.
(5) Informativne vlakovne poti so del redne izdelave vlakovnih poti po zapoznelem postopku iz 8. člena te uredbe.
(6) Če se prosilec po prejemu ponudbe o informativni vlakovni poti odloči za izdelavo te vlakovne poti, jo mora naročiti
na način, ki je predpisan v programu omrežja.
16. člen
(osnutek voznega reda omrežja)
(1) Po končanem postopku usklajevanja za novo voznoredno obdobje agencija najpozneje pet mesecev pred začetkom
novega voznorednega obdobja izdela osnutek novega voznega
reda omrežja.
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(2) Osnutek novega voznega reda omrežja obsega v
rednem postopku naročene in proste vlakovne poti.
(3) Vozni red omrežja se izdela na podlagi presoje tehnične zmogljivosti infrastrukture in voznih sredstev ob upoštevanju
predpisane tehnologije prometa.
(4) Najpozneje pet mesecev pred začetkom novega voznorednega obdobja pošlje agencija upravljavcu osnutek novega voznega reda omrežja, prosilcem in drugim udeleženim
strankam pa v mnenje osnutke izdelanih vlakovnih poti.
(5) Upravljavec, prosilci in druge udeležene stranke morajo agenciji sporočiti morebitne pripombe na osnutek novega
voznega reda omrežja v roku, ki ga določi agencija in ki ne sme
biti krajši od enega meseca ali najpozneje štiri mesece pred
začetkom novega voznorednega obdobja.
(6) Agencija v predvidenem roku zbere morebitne pripombe upravljavca, prosilcev in drugih udeleženih strank na
osnutek novega voznega reda omrežja ter uskladi nasprotujoče
si zahteve.
17. člen
(sprejetje in objava ter spremembe in dopolnitve voznega
reda omrežja)
(1) Agencija sprejme in objavi novi vozni red omrežja na
svoji spletni strani dva meseca pred uveljavitvijo novega voznorednega obdobja, po predhodnem posvetovanju s prosilci in
upravljavcem.
(2) Vozni red omrežja se pošlje upravljavcu v izvajanje.
Izdelani vozni redi se pošljejo prevoznikom za izdelavo njihovih
tehnoloških procesov dela.
(3) Spremembe voznega reda omrežja se opravijo po
vnaprej predvidenih terminih, ki so objavljeni na spletni strani
agencije in v programu omrežja.
(4) Nujne spremembe voznega reda omrežja se opravijo
in objavijo tudi izven objavljenih terminov iz prejšnjega odstavka, in sicer v skladu s pravilnikom, ki določa pogoje in način
organizacije ter opravljanja varnega in rednega železniškega
prometa.
(5) Pri nujnih spremembah voznega reda omrežja zaradi
resne nesreče, nesreče ali incidenta, ki povzročajo ovire ali
prekinitev prometa upravljavec v sporazumu s prevoznikom
določi pomožno vlakovno pot iz kataloga prostih že izdelanih
vlakovnih poti in o tem obvesti agencijo.
18. člen
(spremembe, dopolnitve, odpovedi in preklici vlakovnih poti)
(1) Če v času veljavnosti voznega reda omrežja nastane
potreba po spremembah in dopolnitvah voznih redov ali zmogljivosti javne železniške infrastrukture, se veljavni vozni red
omrežja spremeni in dopolni.
(2) Do sprememb in dopolnitev v času veljavnosti voznega reda omrežja lahko pride tudi na podlagi naročil novih
vlakovnih poti oziroma na podlagi preklica ali odpovedi že
dodeljenih vlakovnih poti. Preklicane vlakovne poti agencija na
svoji spletni strani objavi kot proste vlakovne poti.
(3) Vsako spremembo, dopolnitev, odpoved ali preklic
vlakovnih poti opravi prosilec kot novo naročilo vlakovne poti
na način, predpisan v programu omrežja.
(4) Z odpovedjo dodeljene vlakovne poti na določeni dan
ali določene dni prosilec obdrži pravico do nadaljnjega koriščenja vlakovne poti v veljavnem voznorednem obdobju.
(5) S preklicem vlakovne poti prosilec izgubi pravico do
nadaljnjega koriščenja vlakovne poti v veljavnem voznorednem
obdobju.
(6) Spremembe, dopolnitve ali preklici vlakovnih poti, ki
vplivajo na promet vlakov na progah tujih upravljavcev se
opravijo po predhodnem usklajevanju med agencijo, prosilcem,
upravljavcem in tujimi upravljavci. V notranjem prometu se
usklajevanja lahko izvedejo brez drugih prosilcev in tujih upravljavcev, če te spremembe, dopolnitve ali preklic vlakovnih poti
ne vplivajo na njihove vozne rede.

Uradni list Republike Slovenije
(7) Spremembe, dopolnitve, odpovedi ali preklice vlakovnih poti je treba upoštevati v voznem redu omrežja in operativnem voznem redu.
19. člen
(operativni vozni red)
(1) Upravljavec uveljavi operativni vozni red na podlagi
voznega reda omrežja v skladu s pravilnikom, ki določa pogoje
in način organizacije ter opravljanja varnega in rednega železniškega prometa.
(2) Za nemoteni prehod na novi vozni red omrežja agencija dva meseca pred začetkom novega voznorednega obdobja
pošlje upravljavcu podatke o vseh dodeljenih vlakovnih poteh.
(3) Upravljavec in prevozniki izvedejo vse postopke in
zagotovijo, da so dokumenti operativnega voznega reda pripravljeni za uporabo najpozneje 15 dni pred začetkom novega
voznorednega obdobja.
(4) Upravljavec mora v primeru odstopanj od operativnega voznega reda upoštevati prioritete voženj vlakov vseh
prevoznikov, po naslednjem zaporedju:
– intervencijski vlak, kadar se zaradi vzpostavitve prevoznosti proge pošilja na odpravljanje posledic izrednega dogodka;
– potniški vlaki;
– vlaki, ki vozijo preko priključnih postaj, na katerih imajo
predvideno zvezo drugi vlaki;
– vlaki, ki imajo do končne postaje daljšo pot;
– vlaki, ki na delu poti vozijo po enotirni progi.
20. člen
(tehnična podpora)
(1) Agencija lahko uporablja tehnično podporo upravljavca ali druge organizacije na področju izdelave voznega reda
omrežja, kjer je tako sodelovanje smiselno in potrebno.
(2) Za storitve tehnične podpore agencija z upravljavcem
ali drugo organizacijo sklene pogodbo, v kateri se podrobneje
določi način in obseg izvajanja takih storitev.
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IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM VOZNEGA REDA
OMREŽJA
21. člen
(nadzor nad izvajanjem voznega reda omrežja)
(1) Nadzor nad izvajanjem voznega reda omrežja izvaja
agencija. V okviru nadzora preverja:
– uporabo in izkoriščenost dodeljenih vlakovnih poti,
– izvajanje postopkov s ciljem vzpostaviti normalno prevoznost JŽI,
– izkoriščenost dodeljenih vlakovnih poti v primeru voženj
vlakov po pomožni poti,
– upoštevanje prednosti pri uravnavanju voženj vlakov
z zamudo.
(2) Nadzor nad izvajanjem voznega reda omrežja izvajajo
pooblaščeni delavci agencije. O svojih ugotovitvah agencija
obvešča ministra, pristojnega za promet, in regulatorni organ
v letnem poročilu.
V. KONČNA DOLOČBA
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00729-32/2012
Ljubljana, dne 27. septembra 2012
EVA 2012-2430-0024
Vlada Republike Slovenije
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister

Priloga
Preglednica: Opis dejavnosti in časovnih načrtov izdelave vlakovnih poti in izdelave voznega reda omrežja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.


Določitev tehničnih sestavin, potrebnih za izdelavo vlakovnih poti
Vzpostavitev začasnih mednarodnih vlakovnih poti
Izdelava kataloga vlakovnih poti
Naročilo vlakovnih poti v rednem postopku
Priprava in dostava osnutka voznega reda omrežja
Pripombe prosilcev na osnutek voznega reda omrežja in usklajevanje
Potrditev in sprejetje usklajene izdelave vlakovnih poti
Naknadno naročanje vlakovnih poti v zapoznelem postopku
Naročilo informativnih vlakovnih poti
Posvetovalni postopek
Dostava voznega reda omrežja upravljavcu
Dodelitev vlakovnih poti prosilcem
Sprejetje in objava voznega reda omrežja
Objava dokumentov operativnega voznega reda
Uveljavitev voznega reda omrežja
Izdelava sprememb in dopolnitev veljavnega voznega reda omrežja


X – 12
X – 11
X – 11
X–8
X–5
X–4
X–4
X–3
X–2
X–3
X–2
X–2
X–2
X –15 dni
X
X + 12
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na
javni železniški infrastrukturi

Na podlagi devetega odstavka 15. člena ter petega in
šestega odstavka 15.d člena Zakona o železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini
na javni železniški infrastrukturi
1. člen
V Uredbi o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na
javni železniški infrastrukturi (Uradni list RS, št. 113/09) se v
2. členu prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– »agencija« po tej uredbi je Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije kot organ, pristojen za
dodeljevanje vlakovnih poti, določanje, zaračunavanje in
pobiranje uporabnine in izdelavo, sprejem in objavo voznega reda omrežja ter nadzor nad izvajanjem voznega reda
omrežja,«.
Druga alinea se črta.
Dosedanja tretja, četrta in peta alinea postanejo druga,
tretja in četrta alinea.
Dosedanja šesta alinea, ki postane peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– »katalog vlakovnih poti« je seznam vlakovnih poti, ki
so na voljo prosilcem v postopku naročanja;«.
Sedma alinea se črta.
Dosedanje osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta,
trinajsta, štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alinea postanejo
šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta,
trinajsta in štirinajsta.
Sedemnajsta alinea se črta.
Dosedanja osemnajsta alinea postane petnajsta alinea.
Devetnajsta alinea se črta.
Dosedanja dvajseta alinea postane šestnajsta alinea.
Dosedanja enaindvajseta alinea, ki postane sedemnajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– »vlakovna pot« je zmogljivost transportne infrastrukture, potrebna za vožnjo vlaka med dvema krajema ob
določenem času;«.
Dosedanja dvaindvajseta, triindvajseta, štiriindvajseta
in petindvajseta alinea postanejo osemnajsta, devetnajsta,
dvajseta in enaindvajseta alinea.
2. člen
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravljavec mora agenciji pošiljati vse podatke in
informacije, potrebne za usklajevanje vlakovnih poti, zlasti
v zvezi z izdelavo voznega reda omrežja, naročanjem in
dodeljevanjem vlakovnih poti, zaračunavanjem uporabnine
pa tudi podatke potrebne za uveljavitev in zagotavljanje učinkovitosti, katerega način je objavljen v programu omrežja.«.
3. člen
V četrtem odstavku 4. člena se na koncu tretje alinee
pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alinea, ki se
glasi:
»– dosedanja uporaba vlakovnih poti.«.
Peti odstavek se črta.
4. člen
Tretji, četrti in šesti odstavek 5. člena se spremenijo
tako, da se glasijo:
»(3) Agencija in prosilec, ki so mu bile dodeljene vlakovne poti, pred začetkom opravljanja prevoznih storitev
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skleneta pogodbo, s katero natančneje uredita medsebojna
razmerja v zvezi z zaračunavanjem in plačevanjem uporabnine, načinom poračunavanja varščine z zaračunano
uporabnino, druge pogoje, ki se nanašajo na varščino, ter
pogoje in način zaračunavanja nadomestil za zamude v skladu z določili o zagotavljanju učinkovitosti. Dokler pogodba ni
sklenjena, prosilec nima pravice dostopa do infrastrukture.
(4) Informacije o razpoložljivih vlakovnih poteh za veljavno voznoredno obdobje mora agencija ponuditi vsem
zainteresiranim strankam, ki izrazijo to željo.
(6) Agencija pri izdelavi in rednih spremembah voznega
reda omrežja izdela katalog razpoložljivih vlakovnih poti, iz
katerega so razvidne razpoložljive vlakovne poti in vlakovne
poti za določen namen (ad hoc vlakovne poti).«.
Sedmi odstavek se črta.
5. člen
V prvem odstavku 6. člena se črtata beseda »direkcijo«
in vejica za njo.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Agencija sodeluje pri pripravi programa omrežja
in spremembah iz sedmega odstavka tega člena ter daje
soglasje pred objavo programa omrežja ali njegovih sprememb.«.
6. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vloga za dodelitev vlakovne poti mora vsebovati
vse podatke, ki so v skladu z zakonom, to uredbo in s splošnimi poslovnimi pogoji za uporabo infrastrukture, določenimi v programu omrežja. Obrazec vloge za dodelitev vlakovnih poti se objavi na spletni strani agencije in je sestavni del
programa omrežja.«.
7. člen
V prvem odstavku 8. člena se v drugem stavku prve
alinee za besedo »objavi« doda besedilo »na spletni strani
agencije in«.
V drugi alinei se v drugem stavku za besedilom »Upravljavci infrastrukture« doda besedilo »in organi za dodeljevanje vlakovnih poti«.
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– najpozneje 11 mesecev pred uveljavitvijo novega
voznega reda omrežja agencija v sodelovanju z infrastrukturnimi upravljavci in organi za dodeljevanje vlakovnih poti
v drugih državah vzpostavi začasne mednarodne vlakovne
poti, ki jih vključi v katalog vlakovnih poti;«.
V četrti alinei se beseda »nov« nadomesti z besedo
»novi«.
Dosedanja peta in šesta alinea se spremenita tako, da
se glasita:
»– agencija pripravi osnutek novega voznega reda
omrežja in novih voznih redov najpozneje pet mesecev pred
uveljavitvijo novega voznega reda omrežja;
– med pripravo osnutka novega voznega reda omrežja
in novih voznih redov se agencija posvetuje z upravljavcem, zainteresiranimi strankami in vsemi tistimi, ki želijo
izraziti svoje mnenje o morebitnih vplivih novega voznega
reda omrežja na njihove možnosti zagotavljanja železniških
storitev;«.
Dosedanja osma in deveta alinea se spremenita tako,
da se glasita:
»– v zvezi z vsemi prejetimi pripombami agencija v
posvetovanju z upravljavcem sprejme ustrezne ukrepe;
– najpozneje do drugega ponedeljka v oktobru tekočega leta agencija odloči o vlogah prosilcev za dodelitev
vlakovnih poti za novo voznoredno obdobje. Po prejemu
odločbe o dodelitvi vlakovnih poti mora prosilec pred začetkom izvajanja prevoznih storitev z agencijo skleniti pogodbo
iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe;«.
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(2) V drugem odstavku se besedilo »Upravljavec, agencija« nadomesti z besedilom »Agencija, upravljavec«.
8. člen
9. člen se črta.
9. člen
10. člen se črta.
10. člen
V tretjem odstavku 12. člena, v prvem in tretjem odstavku 13. člena ter v prvem in tretjem odstavku 27. člena
se beseda »direkcija« v vseh sklonih nadomesti z besedilom
»ministrstvom, pristojnim za promet« v ustreznih sklonih.
11. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri dodeljevanju vlakovnih poti iz prejšnjega odstavka agencija upošteva njihove učinke na prosilce.«.
12. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravljavcu se ob upoštevanju varnosti, vzdrževanja in izboljšanja kakovosti infrastrukturnih storitev omogočijo spodbude za zniževanje stroškov zagotavljanja infrastrukture in višine uporabnin za dostop tako, da se z najmanj
triletno pogodbo med Vlado Republike Slovenije in upravljavcem predvidi delež, ki ostane upravljavcu kot spodbuda.«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki
se glasi:
»(5) Upravljavec pošlje agenciji podatke o stroških
infrastrukture, ki morajo vsebovati kategorije stroškov za
tekoče in investicijsko vzdrževanje ter za vzdrževalna dela,
ki se izvajajo po postopku za vzdrževalna dela v javno korist,
posebej ločeno na spodnji ustroj, zgornji ustroj, signalno
varnostne naprave, telekomunikacijske naprave, energetske
naprave za električno vleko, zgradbe javne železniške infrastrukture in intervencijsko mehanizacijo. Podatki za preteklo
leto se najpozneje do konca aprila tekočega leta predložijo
agenciji na način, v obliki in vsebini, ki jih določi agencija.«.
13. člen
V devetem odstavku 19. člena se črtata beseda »direkcijo« in vejica za njo.
Za desetim odstavkom se doda novi enajsti odstavek,
ki se glasi:
»(11) Agencija lahko na podlagi tržne analize posameznih tržnih deležev storitev železniškega prometa ugotovi,
ali zmogljivost trga omogoča pribitke k osnovni uporabnini.
Agencija na svoji spletni strani in v programu omrežja objavi,
za katere storitve in časovno obdobje železniškega prometa
bo preverjala zmogljivost trga, ustreznost obračunavanja
takšnih pribitkov ter seznam storitev po tržnih deležih s pripadajočimi pribitki.«.

črta.

14. člen
V prvem odstavku 20. člena se besedilo »ali direkcije«

V četrtem odstavku se besedilo »direkcija ali upravljavec predlagata« nadomesti z besedilom »upravljavec
predlaga«.
15. člen
V 26. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Način izračuna uporabnine objavi agencija na svoji
spletni strani in je sestavni del programa omrežja.«.
16. člen
Za 27. členom se doda novi 27.a. člen, ki se glasi:
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»27.a člen
(zagotavljanje učinkovitosti)
(1) Agencija v sodelovanju z upravljavcem in prevozniki
izdela in objavi način zagotavljanja učinkovitosti, ki je sestavni del programa omrežja, in s katerim se spodbuja prevoznike v železniškem prometu in upravljavca infrastrukture
k zmanjševanju motenj in izboljšanju kakovosti delovanja
železniškega omrežja.
(2) Način zagotavljanja učinkovitosti se enakopravno
in nediskriminacijsko uporablja za vse prevoznike in upravljavca infrastrukture.
(3) Agencija, upravljavec in prevozniki zagotovijo pristojno osebje za predložitev, spremljanje, vrednotenje in dokončno potrjevanje podatkov o gibanju vlakov ter zamudah
in vzrokih zanje, potrebnih za zagotavljanje učinkovitosti.
Vzroke zamud ugotavlja upravljavec.
(4) Za zamude v železniškem prometu, ki so nastale
na javni železniški infrastrukturi in za katere so odgovorni
upravljavec infrastrukture ali prevozniki, se povzročitelju zaračuna nadomestilo. V ta namen upravljavec vodi evidenco
gibanj vseh vlakov ter zamud in vzrokov zanje. Nadomestilo obračuna agencija na podlagi podatkov, ki jih zagotovi
upravljavec. O načinu, obliki, vsebini in rokih za predložitev
podatkov se dogovorita agencija in upravljavec s posebno
pogodbo.
(5) Zagotavljanje učinkovitosti vključuje:
– način zajemanja, evidentiranja in pripravo enovitih
podatkov za merjenje točnosti vlakov,
– metodologijo zaračunavanja nadomestila za zamude,
– način predložitve in popravljanje podatkov med prevozniki, upravljavcem in agencijo,
– usklajevanje in dokončno potrjevanje podatkov med
prevozniki, upravljavcem in agencijo,
– izvajanje postopkov reševanja spornih primerov.«.
Prehodne in končna določba
17. člen
(1) Upravljavec v enem mesecu od uveljavitve te uredbe predloži Javni agenciji za železniški promet Republike
Slovenije podatke o stroških infrastrukture iz petega odstavka 18. člena uredbe za leti 2010 in 2011, nato pa za vsako
leto posebej.
(2) Subjekti iz tretjega odstavka 27.a člena uredbe v
enem mesecu od uveljavitve te uredbe imenujejo pristojne
osebe za predložitev, spremljanje, vrednotenje in dokončno
potrjevanje podatkov, potrebnih za zagotavljanje učinkovitosti. Upravljavec mora agenciji omogočiti dostop do svojega
informacijskega sistema, ki obdeluje in zagotavlja podatke
iz 27.a člena uredbe.
(3) Upravljavec vzpostavi polno delujoči sistem v šestih
mesecih od uveljavitve te uredbe.
(4) V enem mesecu od uveljavitve te uredbe Javna
agencija za železniški promet Republike Slovenije predloži
upravljavcu obliko zapisa za avtomatsko elektronsko izmenjavo podatkov.
18. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-33/2012
Ljubljana, dne 27. septembra 2012
EVA 2012-2430-0035
Vlada Republike Slovenije
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
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MINISTRSTVA
2823.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega
medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus)
iz narave

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05,
115/07, 96/08, 36/09 in 102/11) izdaja minister za kmetijstvo
in okolje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda
(Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
1. člen
V Pravilniku o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda
(Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS,
št. 28/09, 12/10, 76/10 in 76/11) se peti odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Načrtovani odstrel medvedov se izvaja v času od 1. oktobra do 31. decembra in od 1. januarja do 30. aprila.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Načrtovani odstrel volkov se izvaja od 1. oktobra do
31. januarja in od 1. septembra do 30. septembra.«.
2. člen
Za prvim odstavkom 11. člena se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
»(2) Zavod odvzame oziroma pridobi vzorce tkiv vsakega
odvzetega osebka, zagotovi analizo genskega materiala in pridobi
podatke, na podlagi katerih je možna genotipizacija posameznega
osebka.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 12. člena se v peti alinei za besedilom
»odvzela vzorce« vejica nadomesti s podpičjem in črta beseda
»ter«.
Doda se nova šesta alinea, ki se glasi:
»– podatke o dednem materialu osebka, ter«.
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavod na podlagi podatkov iz evidence do 31. decembra tekočega leta pripravi celovito poročilo, strukturirano po
posameznih lovsko upravljavskih območjih in območjih življenjskih
prostorov vrst rjavega medveda in volka. To poročilo, ki mora vsebovati tudi oceno vpliva odvzema osebkov iz narave na ugodno
stanje vrste rjavega medveda in vrste volka glede na tekoče rezultate spremljanja stanja, posreduje ministrstvu, Agenciji Republike
Slovenije za okolje, Zavodu RS za varstvo narave in krajevno
pristojno območni enoti Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje. Agenciji Republike Slovenije
za okolje skupaj s poročilom posreduje tudi podatke o dednem
materialu osebkov, pridobljenih v tem obdobju. Na zahtevo ministrstva mora Zavod kadarkoli pripraviti in posredovati poročilo.«.
4. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del
tega pravilnika.
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je sestavni del
tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-409/2012
Ljubljana, dne 28. septembra 2012
EVA 2012-2330-0210
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje
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Priloga 1
»Priloga 1
Načrtovani odstrel rjavega medveda ( ) v načrtovalskem obdobju od 1. oktobra
2012 do 30. septembra 2013, ki se izvaja v času od 1. oktobra do 31. decembra 2012 in od 1.
januarja do 30. aprila 2013
I.
1. V osrednjem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede načrtovani
odstrel 61 medvedov v naslednjih lovsko upravljavskih območjih (v nadaljnjem besedilu: LUO)
in težnostnih kategorijah:
 v delu Kočevsko belokranjskega LUO z lovišči Loka pri Črnomlju, Sinji vrh, Črnomelj, Banja Loka
Kostel, Kočevje, Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Lazina, Velike
Poljane, Loški potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, Dobrepolje, Suha
krajina in Taborska jama ter lovišča s posebnim namenom Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna
gora:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

21

4

4

29

 v delu Notranjskega LUO z lovišči Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, LožStari
trg, Iga vas, Babno polje, Gornje jezero, Kozlek, Trnovo, Mokrc, Rakitna, Tabor Zagorje, Prestranek,
JavornikPostojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, RakovnikŠkofljica in Tomišelj ter lovišča s
posebnim namenom Jelen in Ljubljanski vrh:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

20

5

4

29

 v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste Ljubljana – Razdrto, ki obsega
lovišča Planina, Hrenovice, Bukovje, Črna jama, Idrija, Javornik, Krekovše, Col, Kozje stena, Nanos,
Trebuša, Logatec, Hotedršica, Trnovski gozd in Vrhnika – del lovišča južno od železniške proge
LjubljanaPostojna:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

1

1

1

3

2. V robnem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede načrtovani
odstrel 11 medvedov v naslednjih LUO in težnostnih kategorijah:
 v delu Kočevsko belokranjskega LUO, ki obsega lovišča Suhor, Metlika, Gradac, Adlešiči, Vinica,
SmukSemič, Krka in Grosuplje:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

2

1

0

3
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 v delu Novomeškega LUO, ki obsega lovišča Plešivica–Žužemberk – levi breg reke Krke, Toplice,
Padež, Novo mesto, Dobrnič, Brusnice, Orehovica, Šentjernej, Trebnje – južno od avtoceste Ljubljana
Obrežje, Veliki Gaber – južno od avtoceste LjubljanaObrežje, Velika Loka – južno od avtoceste
LjubljanaObrežje in Mirna peč – južno od avtoceste LjubljanaObrežje
in
v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Kostanjevica na Krki, Podbočje, Cerklje ob Krki, Čatež ob
Savi in Mokrice:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

2

1

0

3

 v delu Zasavskega LUO, ki obsega lovišča Višnja gora, Ivančna gorica in Šentvid pri Stični, in sicer
vsa južno od avtoceste Ljubljana – Obrežje:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

1

0

0

1

 v delu Primorskega LUO, ki obsega lovišča Senožeče, Timav – Vreme, Slavnik – Materija, Žabnik –
Obrov, Podgorje, Videž – Kozina, Gaberk – Divača, Vrhe – Vrabče, Raša – Štorje, Bukovca, Brkini,
Prem in Gradišče – Košana
in
v delu Notranjskega LUO, ki obsega lovišče Zemon:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

1

1

1

3

 v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste Ljubljana – Razdrto, ki obsega
lovišča Dole nad Idrijo, Jelenk, Kanal (levi breg Soče), Čaven, Čepovan, Gorica, Grgar, Hubelj, Lijak,
Most na Soči, Anhovo (levi breg Soče), Vipava, Vojkovo in Rovte
in
v delu Triglavskega LUO, ki obsega lovišča Otavnik, Planota in Porezen:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

1

0

0

1

II.
V času od 1. oktobra do 31. decembra 2012 se lahko izvede odstrel do 40 osebkov rjavega medveda.
III.
Pri naknadni izdelavi razdelilnika odstrela po LUO se upoštevata naslednji usmeritvi:

V KočevskoBelokranjskem LUO (osrednji del) in v Notranjskem LUO (osrednji del) je
potrebno praviloma že v osnovi dodeliti večjo kvoto za odstrel (2 medveda ali več na
lovišče) loviščem, na območju katerih v zadnjih letih nastaja večino konfliktnih situacij
med medvedi in ljudmi;

od skupne kvote za Novomeško in Posavsko LUO (robno območje) se v jesenskem času
(1.10.  31.12.2012) dodeli 1 medveda do 100 kg namensko loviščem Posavskega LUO.
V kolikor v omenjenem obdobju odstrel v navedenih loviščih tega LUO ne bo realiziran,
se v spomladanskem času (1.1.2013 – 30.4.2013) tega medveda lahko lovi do realizacije
tako v loviščih Posavskega kot tudi Novomeškega LUO.
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IV.
Izjemni odstrel, ki naj bi se izvedel v času, ko načrtovani odstrel še ni izpolnjen v posameznem LUO,
se mora vključiti v načrtovani odstrel tega LUO. V obseg načrtovanega odstrela se upošteva tudi
morebiten odlov živih medvedov za doselitev ali naselitev izven meja Republike Slovenije.
Izjemni odstrel v obdobju, ko je načrtovani odstrel v posameznem LUO že izpolnjen, se smiselno
upošteva v naslednjem načrtovalskem obdobju tako, da se obseg načrtovanega odstrela zniža za
število osebkov, s katerimi je bil presežen načrtovan odstrel v preteklem načrtovalskem obdobju.
Izjemni odstrel je v primeru konfliktnih dogodkov in izdaje dovoljenja mogoč v vseh življenjskih
območjih medveda.
V.
Odstrel medvedov iz I. točke te priloge se v LUO osrednjega območja življenjskega prostora vrste
rjavega medveda prednostno izvede v pasu približno 1,5 km okoli naselij, kjer se osebki pogosto
pojavljajo oziroma se tam dalj časa zadržujejo. Prav tako se prednostno izvaja tudi na lokacijah, kjer
prihaja do pogostejših škod, ali v njihovi bližini. Enako načelo velja tudi pri naknadni razdelitvi odstrela
po LUO.
VI.
Smrtnost medveda, ki bi nastala kot posledica dostrelitve po iskanju ranjene živali po nastali prometni
nesreči, se klasificira kot izguba in se ne šteje v kvoto realiziranega odstrela. Take primere se
obravnava kot etično načelo iskanja in preprečitve mučenja ranjene živali, za katere ni potrebno
pridobiti dovoljenja ARSO za izredni odstrel.«.
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Priloga 2
»Priloga 2
Načrtovani odstrel osebkov volka   v načrtovalskem obdobju od 1. oktobra 2012
do 30. septembra 2013, ki se izvaja v času od 1. oktobra 2012 do 31. januarja 2013 in od 1. do
30. septembra 2013
I.
V življenjskem prostoru vrste volka se izvede načrtovani odstrel 8 volkov v naslednjih lovsko
upravljavskih območjih (v nadaljnjem besedilu: LUO):
1. Od predlagane kvote za odstrel 8 volkov se razdeli:

2 volkova  KočevskoBelokranjsko LUO in Novomeško LUO skupaj (vse lovske
družine, združene v LZS in lovišča s posebnim namenom v ZGS).

v Kočevsko Belokranjskem LUO v:
loviščih  Loka pri Črnomlju, Vinica, Sinji vrh, Črnomelj, Adlešiči, Banja LokaKostel,
Kočevje, Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Gradac,
Suhor, Lazina, Velike Poljane, Loški potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak,
Predgrad, Dragatuš, SmukSemič, Metlika, Dobrepolje, Grosuplje, Suha krajina, Krka in
Taborska jama
ter
v loviščih s posebnim namenom  Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna gora.




v Novomeškem LUO v:
loviščih  Mirna peč, Novo mesto, Otočec, Padež, Šentjernej, Plešivica, Toplice,
Orehovica, Brusnice, Gorjanci, Mokronog, Mirna, Trebelno, Veliki Gaber, Dobrnič,
Trebnje, Velika Loka, Tržišče, Škocjan, Šentrupert in Šentjanž.

2 volkova  Notranjsko LUO (vse lovske družine, združene v LZS in lovišča s posebnim
namenom v ZGS).

v Notranjskem LUO v:
loviščih  Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, LožStari trg, Iga vas,
Babno polje, Gornje jezero, Kozlek, Zemon, Trnovo, Mokrc, Brezovica, Rakitna, Tabor
Zagorje, Prestranek, JavornikPostojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik
Škofljica in Tomišelj,
ter
v loviščih s posebnim namenom  Jelen in Ljubljanski vrh.
1 volk  Zahodno visoko kraško LUO (vse lovske družine, združene v LZS).




v Zahodno visoko Kraškem LUO v:
loviščih  Logatec, Hotedršica, Rovte, Vrhnika, Col, Hubelj, Idrija, Krekovše, Kozje
stena, Jelenk, Javornik, Dole nad Idrijo, Gorica, Grgar, Sabotin, Planina, Črna jama,
Bukovje, Most na Soči, Trebuša, Čepovan, Kanal, Anhovo, Dobrovo, Trnovski gozd,
Vipava, Nanos, Lijak, Čaven, Vojkovo in Hrenovice.
3 volkovi  Primorsko LUO (vse lovske družine, združene v LZS).




v Primorskem LUO v:
loviščih – Prem, Bukovca, Brkini, Izola, Trstelj – Kostanjevica, Fajti hrib, Strunjan,
Jezero – Komen, Dolce – Komen, Raša – Štorje, Tabor – Sežana, Žabnik – Obrov, Kras
– Dutovlje, Vrhe – Vrabče, Videž – Kozina, Slavnik – Materija, Štanjel, Gaberk – Divača,
Timav – Vreme, Senožeče, Kojnik – Podgorje, Rižana, Dekani, Istra – Gračišče,
Marezige, Koper, Šmarje, Gradišče – Košana, Brje – Erzelj in Tabor – Dornberk.
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II.
Izjemni odstrel, ki naj bi se izvedel v času, ko načrtovani odstrel še ni izpolnjen v posameznem LUO,
se mora vključiti v načrtovani odstrel tega LUO.
Izjemni odstrel v obdobju, ko je načrtovani odstrel v posameznem LUO že izpolnjen, se smiselno
upošteva v naslednjem načrtovalskem obdobju tako, da se obseg načrtovanega odstrela zniža za
število osebkov, s katerimi je bil presežen načrtovan odstrel v preteklem načrtovalskem obdobju. Prav
tako se v primeru, da bi bila zaradi okoliščin lova pri izvajanju t.i. rednega odstrela v enem dnevu
odstreljena 2 ali več osebkov in bi bila zaradi tega presežena kvota, se presežek realizacije odšteje od
predvidene kvote v naslednjem načrtovalskem obdobju. Ta omejitev ne vpliva na dodelitev odstrela iz
naslova izrednih odstrelov.
Volkulja, ki vodi mladiče poležene v istem letu, se ne lovi.
V primeru, da število odvzetih spolno zrelih samic (2+) doseže 50% celotno načrtovanega odvzema,
se smatra kot da je načrtovani odstrel izpolnjen in se zaključi (razen v primeru izjemnega odstrela).
III.
Zaradi varovanja strukture tropov v osrednjem območju pojavljanja volka se v času trajanja projekta
LIFE + »SloWolf« v LPN v sestavi Zavoda za gozdove Slovenije (Medved, Žitna gora, Snežnik,
Kočevska Reka, Jelen, Ljubljanski vrh) odstrel volka ne izvaja. Ta omejitev ne vpliva na dodelitev
odstrela iz naslova izjemnih oziroma izrednih odstrelov.
IV.
Odstrel volkov iz I. točke te priloge se v LUO prednostno izvede tam, kjer je največ primerov škodnih
dogodkov, ki jih povzročijo volkovi.«.
V.
Smrtnost volka, ki bi nastala kot posledica dostrelitve po iskanju ranjene živali po nastali prometni
nesreči, se klasificira kot izguba in se ne šteje v kvoto realiziranega odstrela. Take primere se
obravnava kot etično načelo iskanja in preprečitve mučenja ranjene živali, za katere ni potrebno
pridobiti dovoljenja ARSO za izredni odstrel.«.
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VSEBINA
2821.
2822.

2796.
2797.
2823.

2798.
2799.
2800.
2801.
2802.
2803.
2804.

VLADA

Uredba o izdelavi voznega reda omrežja javne
železniške infrastrukture
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni
železniški infrastrukturi

MINISTRSTVA

Pravilnik o vpisih v kataster stavb
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje bolezni modrikastega jezika
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus
arctos) in volka (Canis lupus) iz narave

7372
7376

7273
7284

Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z
električno energijo
Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno
energijo
Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom
Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji
Tarifa za izvajanje storitev Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije
Poročilo o gibanju plač za julij 2012
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust
2012

2806.
2807.

2808.
2809.
2810.

2811.

2813.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Pod
Polico«
Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni
šoli Naklo
Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2
na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola
Naklo v šolskem letu 2012/2013

2814.
2815.

2816.
2817.
7286
7323

7341
7343

7365
7365
7366

NOVA GORICA

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2012
Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev
v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica

7366
7367

PIVKA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto
2012

2819.

Sklep o določitvi ekonomske cene programov
predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček

2820.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Veržej za leto
2012

7336

7364

NAKLO

2818.

7328

7369

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

7370

VERŽEJ

7371

7343

OBČINE
2805.

Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega
javnega dobra

7378

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

LJUBNO

2812.

Uradni list RS – Razglasni del

ČRNOMELJ

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 73/12
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

7344

JESENICE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice
Sklep o dopolnitvi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice

7344
7344

KRŠKO

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena:
območje Termoelektrarne Brestanica
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske
vzgoje v občini Krško

7345
7354
7363

KUZMA

Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega
imenika pripadnikov romske skupnosti

7364

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2169
2182
2192
2193
2205
2206
2206
2206
2208
2209
2209
2209
2210
2210
2211
2211
2211
2211
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