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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2615. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Islamski 
republiki Iran

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči-
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 
– ZUTD) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Islamski republiki Iran

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Islamski republiki Iran s sedežem v Ankari postavim 
dr. Milana Jazbeca.

Št. 501-03-19/2013-2
Ljubljana, dne 1. avgusta 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2616. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Kosovo

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči-
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 
– ZUTD) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Kosovo

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Republiki Kosovo postavim Miljana Majhna.

Št. 501-03-20/2013-2
Ljubljana, dne 5. avgusta 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2617. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini 
Nizozemski

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za-
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Kraljevini Nizozemski

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Kraljevini Nizozemski postavim Romana Kirna.

Št. 501-03-21/2013-2
Ljubljana, dne 5. avgusta 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije
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2618. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za novinarski in publicistični prispevek pri vzpostavljanju 
svobodnih in demokratičnih temeljev slovenske družbe in nje-
nega medijskega prostora

prejme

VIKTOR BLAŽIČ

RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-22/2013-2
Ljubljana, dne 7. avgusta 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2619. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za prispevek pri oblikovanju odprtega in demokratičnega 
slovenskega medijskega prostora prejme dolgoletni urednik 
mesečnika Ognjišče in ustanovitelj radia Ognjišče

msgr. FRANCE BOLE

RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-16/2013-2
Ljubljana, dne 7. avgusta 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
2620. Pravilnik o sklepanju zakonske zveze

Na podlagi drugega odstavka 28.a člena Zakona o za-
konski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 
– uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 122/07 – odl. 
US in 90/11 – odl. US) ministrica za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za notranje 
zadeve izdaja

P R A V I L N I K
o sklepanju zakonske zveze

1. člen
(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki jih mora izpolnje-
vati oseba, ki jo načelnik upravne enote (v nadaljnjem besedilu: 
načelnik) pooblasti za sklepanje zakonske zveze (v nadaljnjem 
besedilu: pooblaščena oseba), minimalni standardi uradnih 
prostorov za sklepanje zakonske zveze (v nadaljnjem besedilu: 
uradni prostori) in njihovo opremljenost ter kriteriji za njihovo 
določitev, način in postopek javnega in slovesnega sklepanja 
zakonske zveze, višina in način plačila za pooblaščeno osebo, 
načelnika in matičarja, ponovitev slovesnosti ob jubileju skleni-
tve zakonske zveze ter druga vprašanja v zvezi s postopkom 
sklenitve zakonske zveze.

2. člen
(pristojnost za sklepanje zakonske zveze)

Zakonska zveza se sklene pred načelnikom ali od njega 
pooblaščene osebe ob navzočnosti matičarja.

3. člen
(imenovanje pooblaščene osebe)

Načelnik izda sklep, s katerim podeli pooblastilo za skle-
panje zakonske zveze osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene s 
tem pravilnikom.

4. člen
(pogoji za pooblaščeno osebo)

(1) Načelnik lahko za sklepanje zakonske zveze pooblasti 
osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– je državljan ali državljanka Republike Slovenije,
– v okolju uživa ugled in spoštovanje,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– ima sposobnost javnega nastopanja in
– je poslovno sposobna.
(2) Na območjih lokalnih skupnosti, kjer sta poleg sloven-

skega jezika uradna jezika tudi italijanski ali madžarski jezik, 
mora pooblaščena oseba aktivno znati jezik narodne skupnosti.

5. člen
(trajanje in prenehanje pooblastila pooblaščeni osebi)
(1) Načelnik izda pooblaščeni osebi pooblastilo za dobo 

največ štirih let. Pooblastilo preneha veljati pred iztekom te 
dobe v naslednjih primerih:

– na zahtevo pooblaščene osebe,
– kadar pooblaščena oseba ne izpolnjuje več pogojev iz 

4. člena tega pravilnika,
– z odvzemom pooblastila zaradi neizpolnjevanja obve-

znosti pooblaščene osebe ali
– zaradi drugih poslovnih oziroma organizacijskih razlo-

gov po presoji načelnika.
(2) Načelnik lahko izda osebi pooblastilo tudi za enkratno 

sklenitev zakonske zveze. Pooblaščena oseba za enkratno 
sklenitev zakonske zveze ni upravičena do plačila.

6. člen
(določitev in ukinitev uradnih prostorov)

(1) Javno in slovesno sklepanje zakonske zveze poteka v 
uradnih prostorih, ki so določeni za sklepanje zakonske zveze.

(2) Uradni prostori se določijo s sklepom načelnika v so-
glasju z ministrom, pristojnim za upravo.

(3) Namembnost uradnih prostorov, ki ne izpolnjujejo kri-
terija iz 7. člena tega pravilnika ali ki jih upravne enote ne bodo 
več uporabljale v ta namen, se ukine s sklepom načelnika v 
soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.

7. člen
(kriterij za določitev uradnih prostorov)

(1) Načelnik določi najmanj en uradni prostor.
(2) Seštevek stroškov najemnine, obratovalnih stroškov, 

stroškov čiščenja in stroškov investicijskega vzdrževanja za 
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uradni prostor ne sme presegati 40 eurov na eno sklenitev 
zakonske zveze na letni ravni.

8. člen
(dostop invalidnim osebam do uradnih prostorov)

Dostop do uradnih prostorov mora biti omogočen tudi 
invalidnim osebam.

9. člen
(minimalni standardi za uradne prostore  

ter zagotavljanje sredstev)
(1) Uradni prostor mora biti svetel in primerno urejen. Ve-

likost uradnega prostora, ki bo določen za sklepanje zakonske 
zveze, mora biti približno 40 m2.

(2) Uradni prostor mora biti opremljen z mizo in stoli za 
bodoča zakonca ter priči. V uradnem prostoru morajo biti po-
stavljeni državni simboli skladno s predpisi, ki urejajo njihovo 
uporabo.

(3) Uradne prostore in sredstva za izpolnjevanje z za-
konom in s tem pravilnikom določenih standardov urejenosti 
uradnih prostorov zagotavlja upravna enota iz sredstev za 
materialne stroške in investicijsko vzdrževanje.

(4) Uradne prostore in sredstva lahko upravna enota za-
gotovi tako, da z lastniki prostorov sklene sporazum o njihovi 
neodplačni uporabi oziroma zagotavljanju.

(5) Izjemoma se lahko uradni prostori v soglasju z mini-
strom, pristojnim za upravo, najamejo z odplačno pogodbo.

10. člen
(zagotovitev toaletnih prostorov in prostora za pripravo)

V objektu, kjer poteka sklepanje zakonske zveze, je po-
trebno zagotoviti toaletne prostore in prostor za pripravo na 
sklenitev zakonske zveze.

11. člen
(sklepanje zakonske zveze na sedežu upravne enote  

v času uradnih ur)
(1) Načelnik najmanj en dan v tednu v času uradnih ur 

upravne enote zagotovi sklepanje zakonske zveze na sedežu 
upravne enote.

(2) Prostor na sedežu upravne enote, kjer se sklepa za-
konska zveza, se določi s sklepom načelnika.

(3) Prostor, kjer se sklepa zakonska zveza, mora biti 
svetel in primerno urejen. Velikost prostora je lahko manjša 
od 40 m2. V prostoru morajo biti postavljeni državni simboli 
skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo.

(4) Zakonska zveza na sedežu upravne enote se sklene 
pred načelnikom ali od njega pooblaščene osebe, ki je zaposle-
na na upravni enoti, ob navzočnosti matičarja. Če pri sklepanju 
zakonske zveze ni mogoče zagotoviti navzočnosti načelnika ali 
od njega pooblaščene osebe, ki je zaposlena na upravni enoti, 
se zakonska zveza na sedežu upravne enote lahko sklene pred 
pooblaščeno osebo, ki ni zaposlena na upravni enoti.

(5) Načelnik ali od njega pooblaščena oseba in matičar 
morajo biti urejenega videza.

(6) Če načelnik za sklepanje zakonske zveze ne more 
zagotoviti prostora na sedežu upravne enote, se najmanj en 
dan v tednu v času uradnih ur upravne enote zagotovi sklepa-
nje zakonske zveze v uradnem prostoru, o čemer s sklepom 
odloči načelnik.

12. člen
(uradni čas za sklepanje zakonske zveze ob sobotah)
(1) Zakonska zveza se sklepa v času, ki ga določi načel-

nik. Načelnik zagotovi sklepanje zakonske zveze ob sobotah v 
časovnem razponu najmanj pet ur, katerega določi med 10.00 
in 19.00 uro.

(2) Matičar ob prijavi sklenitve zakonske zveze bodoči-
ma zakoncema ponudi proste termine, pri čemer je potrebno 
zagotoviti, da si sklenitve zakonske zveze sledijo v strnjenem 
časovnem zaporedju.

(3) Zakonska zveza se ne sklepa na dan, ki je praznik ali 
dela prost dan v Republiki Sloveniji.

13. člen
(dejanje sklenitve zakonske zveze)

(1) Načelnik ali pooblaščena oseba mora bodoča zakonca 
seznaniti s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz zakona, ki 
ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja.

(2) Nadaljnjo vsebino poročnega nagovora pripravi načel-
nik ali pooblaščena oseba glede na okoliščine posameznega 
primera.

(3) Načelnik ali pooblaščena oseba razglasi, da je zakon-
ska zveza sklenjena ter zakoncema izroči izpisek iz matičnega 
registra o sklenjeni zakonski zvezi v slovesni mapi.

14. člen
(trajanje obreda)

Obred sklenitve zakonske zveze traja v povprečju 20 mi-
nut, med dvema obredoma pa mora biti zagotovljen najmanj 
10 minutni odmor.

15. člen
(zunanji izgled načelnika, pooblaščene osebe in matičarja)

Načelnik ali pooblaščena oseba in matičar morajo biti 
slovesnega in urejenega videza. Ob sklepanju zakonske zveze 
nosi načelnik ali pooblaščena oseba insignijo z državnim grbom 
ali grb Republike Slovenije, matičar ob sklepanju zakonske 
zveze nosi grb Republike Slovenije. Grb Republike Slovenije 
mora biti na levi strani v prsni višini.

16. člen
(sklepanje zakonske zveze izven uradnih prostorov  

zaradi opravičljivih razlogov)
(1) Načelnik lahko z odločbo dovoli sklenitev zakonske 

zveze izven uradnih prostorov, če to zahtevata bodoča zakonca 
in navedeta za to opravičljive razloge.

(2) Opravičljivi razlogi, ki upravičujejo sklenitev zakonske 
zveze izven uradnih prostorov, so tisti, ki onemogočajo priso-
tnost bodočih zakoncev v uradnih prostorih (na primer huda 
bolezen).

(3) Sklenitev zakonske zveze iz prvega odstavka tega 
člena ne predstavlja povečanih stroškov za bodoča zakonca.

17. člen
(sklepanje zakonske zveze izven uradnih prostorov ali izven 

uradnega časa za sklepanje zakonske zveze  
iz drugih razlogov)

(1) Sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov ali 
izven uradnega časa za sklepanje zakonske zveze se dovoli tudi 
iz drugih razlogov glede na možnosti posamezne upravne enote.

(2) Bodoča zakonca, ki zaprosita za sklenitev zakonske 
zveze po prejšnjem odstavku, morata prijavi za sklenitev za-
konske zveze, poleg zahtevanih listin, priložiti tudi soglasje 
za uporabo lokacije za sklenitev zakonske zveze. Vloga za 
sklenitev zakonske zveze se vloži 30 dni pred nameravano 
sklenitvijo zakonske zveze.

(3) V primeru sklenitve zakonske zveze po prvem odstav-
ku tega člena bodoča zakonca krijeta stroške za sklenitev za-
konske zveze v znesku 170,00 eurov. Bodoča zakonca morata 
te stroške poravnati najmanj pet dni pred sklenitvijo zakonske 
zveze, sicer se sklenitev zakonske zveze ne izvede.

(4) Stroški iz prejšnjega odstavka se določijo z odločbo, s 
katero se dovoli sklenitev zakonske zveze.

(5) Znesek iz tretjega odstavka tega člena se nakaže 
na podračun upravne enote 639 in se uporabi za pokrivanje 
stroškov, ki jih ima upravna enota pri sklenitvi zakonske zveze 
izven uradnega prostora ali izven uradnega časa za sklepanje 
zakonske zveze.

18. člen
(zagotovitev slovesnosti v primeru sklenitve zakonske zveze 

izven uradnih prostorov)
V primeru sklenitve zakonske zveze izven uradnih prosto-

rov se oprema za uradno dejanje sklepanja zakonske zveze 
uporabi v izvedbi, ki je lokaciji primerna.
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19. člen
(ponovitev slovesnosti)

(1) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo za po-
novitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze (v nadalj-
njem besedilu: ponovitev slovesnosti), na primer ob petindvajseti, 
petdeseti, šestdeseti in sedemdeseti obletnici sklenitve zakonske 
zveze, ko je podan srebrn, zlati, biserni ali diamantni jubilej.

(2) Ponovitev slovesnosti se opravi na podlagi prijave 
zakoncev pri pristojnem matičarju upravne enote, v kateri na-
vedeta datum in kraj sklenitve zakonske zveze.

(3) Zakonca za ponovitev slovesnosti krijeta stroške v 
znesku 170,00 eurov. Zakonca morata te stroške poravnati 
najmanj pet dni pred ponovitvijo slovesnosti, sicer se ponovitev 
slovesnosti ne izvede.

(4) Znesek iz prejšnjega odstavka se nakaže ne podračun 
upravne enote 639 in je namenjen zagotovitvi slovesnosti obreda.

20. člen
(višina in način plačila pooblaščene osebe, načelnika  

in matičarja)
(1) Izplačilo pooblaščeni osebi, ki ni zaposlena na upravni 

enoti, se opravi na podlagi podjemne pogodbe. Pooblaščena 
oseba je za sklenitev zakonske zveze upravičena do plačila 
v višini 40,00 eurov, za vsako naslednjo opravljeno sklenitev 
zakonske zveze na isti dan pa v višini 5,00 eurov.

(2) Kadar se sklepanje zakonske zveze opravlja ob sobo-
tah ali izven poslovnega časa upravne enote, sta matičar in po-
oblaščena oseba, ki je zaposlena na upravni enoti, upravičena 
do plačila nadur. V nadurno delo se šteje tudi priprava na delo. 
Matičar in pooblaščena oseba, ki je zaposlena na upravni enoti, 
sta za pripravo na delo upravičena do plačila največ dveh nadur 
za prvo sklenitev zakonske zveze na isti lokaciji.

(3) Kadar sklenitev zakonske zveze opravlja načelnik uprav-
ne enote ob sobotah ali izven poslovnega časa upravne enote, 
veljajo glede plačila enake določbe kot za matičarja, razen glede 
sredstev in povračil iz četrtega in petega odstavka tega člena.

(4) Matičar je vsake 3 leta upravičen do sredstev za nakup 
svečane obleke v višini do največ 190,00 eurov, po predložitvi 
računa, ki dokazuje nakup svečane obleke. Evidenco o sred-
stvih vodi upravna enota.

(5) Za urejenost na dan sklepanja zakonske zveze pripa-
da matičarju povračilo stroškov v višini do največ 40,00 eurov, 
po predložitvi računa, ki dokazuje stroške, nastale za potrebe 
urejenosti matičarja. Sredstva zagotavlja upravna enota.

(6) V primeru sklenitve zakonske zveze po 11. členu tega 
pravilnika matičarju ne pripada povračilo stroškov za urejenost 
iz prejšnjega odstavka.

21. člen
(usklajevanje)

Nominalne vrednosti iz tretjega odstavka 17. člena, tretje-
ga odstavka 19. člena in prvega, četrtega in petega odstavka 
20. člena tega pravilnika se usklajujejo v mesecu februarju na 
podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v 
obdobju januar–december minulega leta. Odredbo o valorizaciji 
objavi minister, pristojen za družino, v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Valorizirani zneski veljajo od meseca marca dalje.

22. člen
(izbira izvajalca)

(1) Ministrstvo, pristojno za družino, na podlagi javnega 
naročila izbere izvajalca, ki zagotovi dobavo grba Republike 
Slovenije, insignij in slovesnih poročnih map.

(2) Sredstva za dobavo grba Republike Slovenije, insignij 
in slovesnih poročnih map zagotavlja ministrstvo, pristojno za 
družino.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
(začasno neusklajevanje)

Ne glede na 21. člen tega pravilnika se nominalne vredno-
sti iz tretjega odstavka 17. člena, tretjega odstavka 19. člena in 

prvega, četrtega in petega odstavka 20. člena tega pravilnika 
do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast pre-
seže 2,5 odstotka bruto družbenega proizvoda, ne usklajujejo.

24. člen
(začasno nezagotavljanje sredstev za dobavo grba  

Republike Slovenije, insignij in slovesnih poročnih map)
(1) Ne glede na 22. člen tega pravilnika ministrstvo, pri-

stojno za družino, od uveljavitve tega pravilnika do vključno leta, 
ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka 
bruto družbenega proizvoda, ne zagotavlja sredstev za dobavo 
grba Republike Slovenije, insignij in slovesnih poročnih map.

(2) V obdobju, v katerem se ne zagotavljajo sredstva 
za dobavo slovesnih poročnih map, se izpisek iz matičnega 
registra o sklenjeni zakonski zvezi ne izroči v slovesni mapi.

25. člen
(preverjanje izpolnjevanja kriterija za uradne prostore  

in rok za ukinitev uradnih prostorov)
Upravne enote v roku enega leta po uveljavitvi tega pra-

vilnika preverijo, ali uradni prostori izpolnjujejo kriterij, ki je 
določen v 7. členu tega pravilnika. Če kriterij ni izpolnjen, se 
namembnost uradnih prostorov, določenih za sklepanje zakon-
ske zveze, ukine s sklepom načelnika v soglasju z ministrom, 
pristojnim za upravo.

26. člen
(postopki v že začetih zadevah)

(1) Vloge za sklenitev zakonske zveze in ponovitev slo-
vesnosti, ki so bile vložene pred uveljavitvijo tega pravilnika, 
se obravnavajo po določbah Pravilnika o sklepanju zakonske 
zveze (Uradni list RS, št. 71/03, 131/04, 73/05, 55/07, 31/08 
in 52/12).

(2) Vloge za določitev uradnih prostorov, ki so jih upravne 
enote predložile v soglasje ministru, pristojnemu za upravo, 
pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo po določ-
bah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, 
št. 71/03, 131/04, 73/05, 55/07, 31/08 in 52/12).

27. člen
(določitev uradnih prostorov pred preverjanjem  

izpolnjevanja kriterijev)
Vloge za določitev uradnih prostorov, ki jih upravne enote 

predložijo v soglasje ministru, pristojnemu za upravo, po uvelja-
vitvi tega pravilnika in pred preverjanjem izpolnjevanja kriterija 
za uradne prostore po 25. členu tega pravilnika, se obravnavajo 
po določbah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze (Uradni list 
RS, št. 71/03, 131/04, 73/05, 55/07, 31/08 in 52/12).

28. člen
(povračilo sredstev za nakup svečane obleke)

Matičarji so do sredstev za nakup svečane obleke iz 
četrtega odstavka 20. člena tega pravilnika prvič upravičeni po 
preteku treh let od zadnjega povračila, ki so ga prejeli po dru-
gem odstavku 14. člena Pravilnika o sklepanju zakonske zveze 
(Uradni list RS, št. 71/03, 131/04, 73/05, 55/07, 31/08 in 52/12).

29. člen
(začasno znižanje povračila stroškov za urejenost)
Ne glede na peti odstavek 20. člena tega pravilnika pripa-

da matičarju za urejenost na dan sklepanja zakonske zveze do 
vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 
2,5 odstotka bruto družbenega proizvoda povračilo stroškov v 
višini do največ 30,00 eurov, po predložitvi računa, ki dokazuje 
stroške, nastale za potrebe urejenosti matičarja.

30. člen
(ugotavljanje gospodarske rasti)

Gospodarsko rast v skladu s 23. členom, prvim odstav-
kom 24. člena ter prejšnjim členom tega pravilnika ugotovi 
Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o ugotovitvi, da je 
gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega pro-
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izvoda, vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 
30. septembra leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast 
preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda.

31. člen
(neuporaba določil za uradne prostore)

Določbe 8. člena, prvega odstavka 9. člena in 10. člena 
tega pravilnika se ne uporabljajo za tiste uradne prostore, ki so 
jih upravne enote prevzele v uporabo od občinskih upravnih 
organov na podlagi 103. člena Zakona o upravi (Uradni list 
RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 80/99 – ZUP, 
52/02 – ZDU-1 in 56/02).

32. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 71/03, 
131/04, 73/05, 55/07, 31/08 in 52/12).

33. člen
(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-6/2013
Ljubljana, dne 14. junija 2013
EVA 2013-2611-0050

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica

za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

Soglašam!
dr. Gregor Virant l.r.

Minister
za notranje zadeve 

2621. Ugotovitveni sklep o višini regresa 
za prehrano med delom

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h kolektivni 
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa 
h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 
15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejav-
nost (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena 
Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena 
Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in soci-
alnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 40/12), prvega 
odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike 
in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) 
in prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za 
zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/12), sprej-
me minister za notranje zadeve v soglasju z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

I.
Višina regresa za prehrano med delom iz drugega od-

stavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena 
Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževa-
nja v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h 
kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, drugega odstav-
ka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v 
Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolek-

tivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slo-
venije, drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi 
za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in drugega 
odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v 
zdravstveni negi znaša od 1. julija 2013 dalje 3,67 eurov.

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-395/2013
Ljubljana, dne 2. avgusta 2013
EVA 2013-1711-0062

dr. Gregor Virant l.r.
Minister 

za notranje zadeve

Branimir Štrukelj l.r.
Vodja pogajalske skupine 

Konfederacije 
sindikatov javnega sektorja

Drago Ščernjavič l.r.
Vodja pogajalske skupine  

sindikatov javnega  sektorja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2622. Sklep o prenehanju uporabe Priporočila 
o cenovni dostopnosti univerzalne storitve

Na podlagi 172. člena Zakona o elektronskih komuni-
kacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljevanju: ZEKom-1) 
izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije 
RS naslednji:

S K L E P
o prenehanju uporabe Priporočila o cenovni 

dostopnosti univerzalne storitve

1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati 

Priporočilo o cenovni dostopnosti univerzalne storitve (Uradni 
list RS, št. 34/11), ki ga je razveljavil ZEKom-1 v prvem odstav-
ku 256. člena.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0073-24/2013/8
Ljubljana, dne 31. julija 2013
EVA 2013-3330-0137

Franc Dolenc l.r.
Direktor

2623. Sistemska obratovalna navodila 
za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto 
za območje Občine Miren - Kostanjevica – kraj 
Miren

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L) 
TOP LES ENERGIJA d.o.o. kot izvajalec gospodarske javne 
službe dejavnosti daljinskega ogrevanja na geografskem ob-
močju Občine Miren - Kostanjevica – kraj Miren, po pridobitvi 
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soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo 
št. 33-12/2013-08/335, z dnem 27. 6. 2013, izdaja

S I S T E M S K A   O B R A T O V A L N A    
N A V O D I L A 

za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto  
za območje Občine Miren - Kostanjevica  

– kraj Miren

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Namen in predmet urejanja

1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribu-

cijskega omrežja za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu: 
distribucijsko omrežje), ki je v upravljanju TOP LES ENERGIJA 
d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: distributer toplote) za geografsko 
območje Občine Miren - Kostanjevica – kraj Miren.

(2) Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemal-
ce toplote in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem 
omrežju.

(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične 
osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrže-
valna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih 
objektih.

(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distri-

bucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe 
s toploto;

– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v 

kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko 

omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje 

distribucijskih omrežij različnih distributerjev toplote.
(5) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje za ge-

ografsko območje, navedeno v prvem odstavku, za katero je 
distributerju toplote podeljena koncesija.

2. Naloge distributerja toplote

2. člen
Distributer toplote je odgovoren za:
– distribucijo toplotne energije;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega 

omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega 

omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in do-
stop do omrežja;

– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustre-
zno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega 
omrežja;

– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov in odje-
malcev toplote distribucijskega omrežja;

– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim distributerjem 
toplote, z omrežji katerih je distribucijsko omrežje, ki ga upra-
vlja, povezano;

– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom in od-
jemalcem toplote, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do 
distribucijskega omrežja;

– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega 
načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.

3. Uporaba podatkov in informacij

3. člen
(1) Distributer toplote mora varovati zaupnost podatkov in 

informacij, ki jih pridobi od uporabnikov in odjemalcev toplote, 
razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posre-
dujejo državnim ali drugim organom.

(2) Distributer toplote ne sme zlorabiti podatkov in infor-
macij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucij-
skega omrežja.

(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemal-
cev toplote mora distributer toplote skladno s predpisi, ki urejajo 
varstvo osebnih podatkov uporabljati zakonito in pošteno. Za-
radi varstva osebnih podatkov mora distributer toplote organi-
zirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke 
in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje 
naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, 
njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava 
teh podatkov.

(4) Osebne podatke distributer toplote shranjuje, dokler je 
to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali 
ali nadalje obdelovali.

4. Pojmi in definicije

4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Ener-

getskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo 
uporabljeni pojmi naslednji pomen:

– daljinsko ogrevanje 
ali daljinsko hlajenje (v 
nadaljnjem besedilu: 
daljinsko ogrevanje):

pomeni distribucijo toplote v obliki 
pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega 
vira prek omrežja do več zgradb 
ali lokacij za namene ogrevanja ali 
hlajenja prostorov ali za procesno 
ogrevanje ali hlajenje, ki se izvaja 
kot izbirna lokalna gospodarska 
javna služba;

– distribucija toplotne 
energije:

je prenos tople vode, vroče vode, 
pare ali hladu po distribucijskem 
omrežju;

– distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode, 
vroče vode, pare ali hladu, katerega 
predstavlja sistem povezanih 
naprav, ki so namenjene distribuciji 
energije do priključnega voda 
oziroma do odjemnega mesta;

– distributer toplote: je izvajalec dejavnosti daljinskega 
ogrevanja;

– dostop: uporaba distribucijskega omrežja 
za odjem ali oddajo dogovorjene 
količine toplote v dogovorjenem 
časovnem obdobju;

– glavni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje več 
kot eno stavbo;

– hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen 
prenosu toplote od priključne 
postaje na interne toplotne naprave 
odjemalca toplote;

– interne toplotne 
naprave:

so instalacije, ki zagotavljajo 
ustrezne bivalne in delovne 
razmere v stavbi. Priključene so 
na hišno postajo in se uporabljajo 
za različne vrste ogrevanja: 
radiatorsko, konvektorsko in talno 
ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje 
in prezračevanje, klimatizacijo 
prostorov, pripravo sanitarne tople 
vode, idr.;

– merilna naprava je: a) merilnik toplotne energije 
na odjemnem mestu, ki meri 
dobavljeno toploto neposredno 
in na katerem se odčita količina, 
ki je osnova za obračunavanje 
dobavljene toplote odjemalcem 
toplote;
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b) vodomer na merilnem mestu, ki 
meri toploto posredno z merjenjem 
porabe količine vode za sanitarno 
toplo vodo in na katerem se 
odčita količina, ki je osnova za 
obračunavanje dobavljene toplote 
za ogrevanje sanitarne tople vode;

– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč 
na toplotni postaji odjemalca 
toplote, ki je lahko enaka ali 
manjša od priključne moči toplotne 
postaje, določene s projektno 
dokumentacijo. Obračunska moč se 
potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v 
toplotni postaji s strani pooblaščene 
osebe distributerja toplote;

– odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba, 
kateri distributer toplote na podlagi 
pisne pogodbe dobavlja toplo 
vodo, vročo vodo, paro ali hlad po 
distribucijskem omrežju. Odjemalec 
toplote je lahko tudi skupina fizičnih 
ali pravnih oseb, ki so priključene 
na skupno odjemno mesto;

– odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer 
distributer toplote pod pogoji za 
dobavo in odjem toplote omogoča 
priključitev na distribucijsko omrežje 
in kjer odjemalec toplote prevzema 
dobavljeno energijo;

– prevzemno mesto: je točka na distribucijskem omrežju, 
v kateri distributer toplote na 
podlagi pogodbe z uporabnikom 
prevzame v distribucijo dogovorjene 
količine toplotne energije;

– priključitev: je izvedba fizične povezave 
priključnega voda distribucijskega 
omrežja na distribucijsko omrežje;

– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih 
naprav odjemalca toplote, določena 
s projektno dokumentacijo, v 
skladu s sistemskimi obratovalnimi 
navodili in s tehničnimi zahtevami 
distributerja toplote o priključitvi na 
distribucijsko omrežje;

– priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer 
odjemalec toplote prevzame 
pogodbeno količino toplote. Na 
eno priključno postajo je lahko 
priključenih več hišnih postaj;

– priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje 
posamezno stavbo in poteka od 
priključnega odcepa na glavnem 
vodu do toplotne postaje;

– toplotna postaja: je vezni člen med toplotnim 
omrežjem (vključno s priključnim 
vodom) in internimi toplotnimi 
napravami odjemalca toplote. 
Sestavljena je iz priključne in hišne 
postaje in s svojim delovanjem 
uravnava dobavo toplote v interne 
toplotne naprave;

– uporabnik: pravna ali fizična oseba, ki iz 
distribucijskega omrežja odjema 
ali oddaja toploto v distribucijsko 
omrežje;

– varnostni pas 
distribucijskega 
omrežja:

je območje širine 1,0 metra na 
vsako stran zunanjega gabarita 
elementov distribucijskega omrežja.

II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO 
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA  

Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE  
S TOPLOTO

1. Distribucijsko omrežje

5. člen
(1) Distribucijsko omrežje predstavlja sistem povezanih 

naprav, ki so namenjene distribuciji toplotne energije od pre-
vzemnega mesta do priključnega voda oziroma do odjemnega 
mesta.

(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem 
distribucijskega omrežja, toplotnih postaj ter druge opreme, s 
skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad distribucijskim 
omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v varnostnem pasu 
distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu varnostni pas), 
je distributer toplote dolžan zagotavljati varno in zanesljivo 
obratovanje distribucijskega omrežja.

2. Razvoj distribucijskega omrežja

6. člen
Distributer toplote izdela predloge za nadaljnji razvoj dis-

tribucijskega omrežja, skladno z odlokom samoupravne lokalne 
skupnosti o načinu izvajanja gospodarske javne službe daljin-
skega ogrevanja ter na podlagi analize izvajanja distribucije 
toplotne energije, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih 
obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega 
omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključi-
tev, anket ter drugih relevantnih podatkov.

3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
distribucijskega omrežja

7. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, 

začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju 
ter drugih delih na distribucijskem omrežju se zaradi poenote-
nja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov, 
načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih elementov 
distribucijskega omrežja uporabljajo tudi tehnične zahteve di-
stributerja toplote.

(2) Tehnične zahteve distributerja toplote so javne.

4. Nadzor in varovanje distribucijskega omrežja

8. člen
(1) Distributer toplote zagotavlja nadzor nad delovanjem 

in vodenjem distribucijskega omrežja.
(2) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega 

omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske, 
telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:

– distribucijo toplotne energije in vodenje distribucijskega 
omrežja;

– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v 
distribucijskem omrežju;

– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih 
obratovalnih razmer;

– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribu-
cijskem omrežju (kot na primer toplotnih postaj) ter drugih 
objektov;

– nadzor nad prevzemom in predajo toplote uporabnikom;
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega 

omrežja, napovedovanje odjema toplote in določanje prevzetih 
količin toplote.

9. člen
(1) Distributer toplote ima zaradi zagotovitve zanesljivega 

delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost predla-
gati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju ter podati 
minimalne tehnične zahteve, ki jih mora distribucijsko omrežje 
zagotavljati.

(2) Predvidene potrebne spremembe distribucijskega 
omrežja distributer toplote poda lastniku omrežja vsaka tri leta 
v obliki razvojnega načrta za obdobje desetih let.
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(3) Po končani izgradnji oziroma spremembi distribucij-
skega omrežja morajo biti nastale spremembe distribucijskega 
omrežja geodetsko posnete in vnesene v kataster energetskih 
in komunalnih vodov, skladno z veljavnimi predpisi.

10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti vodov distribucijskega omrež-

ja, naprav in objektov na distribucijskem omrežju, objektov, 
naprav in premoženja ter življenja in zdravja ljudi in živali 
v območju distribucijskega omrežja izdaja distributer toplote 
soglasja k nameravanim posegom tretjih oseb v varnostni pas.

(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane 
posege v območje varnostnih pasov in predložene projektne 
dokumentacije distributer toplote, upoštevajoč določbe tehnič-
nih predpisov, odloči o zahtevi za izdajo soglasja.

11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se po-

seg v varnostnem pasu izvede skladno s predpisi o graditvi 
objektov in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote.

12. člen
V varnostnem pasu distribucijskega omrežja ima distribu-

ter toplote pravico nadzorovati dejavnosti in posege, ki se iz-
vajajo, kakor tudi pravico dostopa do distribucijskega omrežja.

5. Služba stalne pripravljenosti

13. člen
Distributer toplote mora organizirati službo stalne pripra-

vljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucij-
skega omrežja.

6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju

14. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja 

distribucijskega omrežja je distributer toplote dolžan izvajati 
naslednje aktivnosti:

– vzdrževanje distribucijskega omrežja;
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravi-

la, obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega omrežja;
– zaščito distribucijskega omrežja pred mehanskimi, ele-

ktričnimi in kemičnimi vplivi;
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja;
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v 

varnostnem pasu;
– servisiranje naprav in opreme.
(2) Vsa dela na distribucijskem omrežju se morajo izvajati 

skladno z internimi operativnimi tehnološkimi navodili distribu-
terja toplote. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti tudi 
ustrezno usposobljenemu izvajalcu.

7. Splošni ukrepi za varno obratovanje omrežja

15. člen
Distribucijsko omrežje je iz pred izoliranih cevi. Položeno 

je v peščeni posteljici, dve cevi paralelno, v globini približno 
80 do 120 cm. Poleg voda distribucijskega omrežja poteka 
kabel za daljinski nadzor mreže, nad vodom distribucijskega 
omrežja je v vertikalni oddaljenosti minimalno 20 cm nad cevjo 
opozorilni trak.

16. člen
(1) Distributer toplote vodi upravljavski kataster distribucij-

skega omrežja. V upravljavski kataster distribucijskega omrežja 
mora distributer toplote po končani gradnji vnesti vse podatke 
o že zgrajenih omrežjih in objektih distribucijske infrastrukture.

(2) Pred začetkom projektiranja ali poseganja v prostor, 
v katerem poteka distribucijsko omrežje, je dolžan projektant, 
izvajalec del ali investitor novogradnje pri distributerju toplote 
pridobiti potrebne podatke o poteku vodov distribucijskega 
omrežja iz upravljavskega katastra distribucijskega omrežja. 
Če projektant, izvajalec del ali investitor novogradnje ne pridobi 
navedenih podatkov za območje novogradnje, odškodninsko 

odgovarja za škodo, ki bi nastala distributerju toplote zaradi 
posega v prostor.

8. Ukrepi v primeru izrednih del ali ogroženosti 
distribucijskega omrežja

17. člen
(1) Distributer toplote mora takoj, oziroma v najkrajšem 

možnem času popraviti in odpraviti vse poškodbe in okvare, 
do katerih pride na distribucijskem omrežju.

(2) Dežurni delavec iz službe stalne pripravljenosti izvede 
vse potrebne aktivnosti za preprečevanje materialne škode 
in poškodb ljudi. Če gre za večje okvare na distribucijskem 
omrežju, motnje v delovanju, poškodbe ali nenadne dogodke, 
ki lahko vplivajo na delovanje distribucijskega omrežja ali nje-
govega dela in jih dežurni delavec ne more odpraviti sam, mora 
informacije o tem nemudoma posredovati vodji službe stalne 
pripravljenosti.

(3) Distributer toplote mora imeti v stalni pripravljenosti na 
domu organizirano operativno osebje, ki je sposobno izvesti 
nujne posege za odpravo oziroma omilitev poškodb oziroma 
motenj na distribucijskem omrežju in organizacijo potrebnih 
popravil za vzpostavitev uravnoteženega delovanja v najkraj-
šem možnem času.

(4) Služba stalne pripravljenosti mora o izrednih dogodkih 
poročati zakonitemu zastopniku distributerja toplote.

9. Povzetek tehnoloških postopkov

18. člen
Tehnološki postopki za zanesljivo in varno obratovanje 

distribucijskega omrežja predpisujejo oziroma zajemajo:
– Tehnične zahteve za izgradnjo distribucijskega omrežja
– Izgradnjo in vzdrževanje distribucijskega omrežja (nači-

ni spajanja vodov, tlačne preizkušnje in drugo)
– Zagon distribucijskega omrežja (polnjenje, praznjenje 

in drugo)
– Tehnična navodila proizvajalcev opreme distribucijskega 

omrežja.

10. Časovni razpored sistemske kontrole  
distribucijskega omrežja

19. člen
(1) Distributer toplote izvaja nadzor nad stanjem distri-

bucijskega omrežja praviloma po naslednjem časovnem raz-
poredu:

– redna dnevna kontrola distribucijskega omrežja preko 
sistema daljinskega nadzora primarnih parametrov delovanja 
toplotnih postaj

– redna letna kontrola distribucijskega omrežja ob letnem 
remontu (v mesecih izven ogrevalne sezone)

– izredna kontrola distribucijskega omrežja, ki se izvede 
na podlagi suma pojava netesnosti na zahtevo vodje službe 
stalne pripravljenosti.

(2) Hkrati z omenjenimi aktivnostmi distributer toplote z 
ustreznim programskim orodjem nadzira trenutne pretoke, tlake 
in temperature v mreži in predvidi prihodnje stanje ter izvaja 
simulacije na podlagi najnovejših podatkov o stanju v mreži. Na 
tej osnovi se lahko tudi določijo kritična mesta distribucijskega 
omrežja ter potrebni ukrepi za njihovo sanacijo.

11. Predvidena dela na distribucijskem omrežju

20. člen
(1) Distributer toplote sme začasno prekiniti distribucijo to-

plotne energije zaradi rednega vzdrževanja, pregledov, rekon-
strukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev omrežja.

(2) Predvidena dela je distributer toplote dolžan opraviti 
v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi in izbrati čas, ki 
čim manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce toplote. Za 
začasno omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije, ki 
je posledica izvedbe teh del, distributer toplote ni odškodninsko 
odgovoren. Predvidena dela se ne smejo izvajati v času, ko se 
pričakuje večja poraba toplote.
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(3) Distributer toplote mora o predvideni prekinitvi v pi-
sni obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce 
toplote iz prejšnjega odstavka, v primeru, da gre za širši krog 
odjemalcev toplote, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 
48 ur pred prekinitvijo.

(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del omrežja, ki je v delu;
– začetek in predvideno končanje del;
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije;
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.

21. člen
(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distribucij-

skem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb, izvede 
ta dela na stroške naročnika del po predhodni presoji upravi-
čenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.

(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe 
potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi priza-
detimi uporabniki.

12. Izredna in nepredvidena dela  
na distribucijskem omrežju

22. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju, 

ki nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe, 
mora distributer toplote v najkrajšem možnem času izvesti izre-
dna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zane-
sljivega delovanja distribucijskega omrežja oziroma organizirati 
potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.

23. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko distributer toplote, če 

je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpo-
stavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih ra-
zlogov začasno omeji ali prekine distribucijo toplotne energije. 
O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za odpravo na-
stalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce toplote.

24. člen
(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del, izvedenih z name-

nom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja distribu-
cijskega omrežja, distributer toplote uporabnikom ne odgovarja 
za morebitno nastalo škodo, ki je nastala kot posledica preki-
njene distribucije toplotne energije iz zgoraj omenjenih vzrokov.

(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na dis-
tribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in 
nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.

13. Ustavitev distribucije toplotne energije

25. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne 

energije po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku, določenem 
v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, če uporabnik:

– moti distribucijo toplotne energije drugim uporabnikom;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo 

distributerja toplote, dostop do vseh delov priključka, do zašči-
tnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali 
napeljav ki so v lasti oziroma upravljanju distributerja, kadar te 
naprave povzročajo motnje;

– brez soglasja distributerja toplote priključi na omrežje 
svoje energetske naprave ali napeljave, ali če omogoči prek 
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav dru-
gih uporabnikov;

– na opomin distributerja toplote ne zniža odjema oziro-
ma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v 
zahtevanem roku;

– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin, 
ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih 
merilnih naprav ali mimo njih;

– v roku, ki ga določi distributer toplote oziroma pristojni 
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene 
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali na-
peljave ali odjemalci.

26. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne 

energije brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali 

napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
– ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov 

o omejevanju odjema toplote iz distribucijskega omrežja.

27. člen
(1) Distributer toplote je dolžan uporabnika, ki mu je bila 

ustavljena distribucija toplotne energije, na njegove stroške 
ponovno priključiti na omrežje, ko ugotovi, da je uporabnik od-
pravil razloge za ustavitev distribucije toplotne energije.

(2) Distributer toplote, ki je uporabniku neutemeljeno usta-
vil distribucijo toplotne energije, mora nemudoma in na svoje 
stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave uporab-
nika na svoje omrežje.

28. člen
(1) Distributer toplote ima pravico do povračila škode, ki je 

nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je ustavil 
distribucijo toplotne energije po predhodnem obvestilu oziroma 
brez predhodnega obvestila.

(2) Uporabnik, ki mu je distributer toplote neutemeljeno 
ustavil distribucijo toplotne energije, ima pravico do povračila 
škode, ki mu je bila s tem povzročena.

III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA

1. Sistemske storitve

29. člen
Sistemske storitve, ki jih distributer toplote zagotavlja 

uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distri-

bucijskega omrežja;
– pokrivanje nastalih izgub toplote;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lah-

ko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.

2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa  
do distribucijskega omrežja

30. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do dis-

tribucijskega omrežja vključuje predvsem naslednje aktivnosti:
– načrtovanje distribucijskega omrežja;
– načrtovanje obratovanja distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja dis-

tribucijskega omrežja;
– obdelavo podatkov in obračun distribucije toplotne ener-

gije in sistemskih storitev;
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distri-

bucijskem omrežju;
– izvajanje meritev.
(2) Distributer toplote upravlja distribucijsko omrežje, 

vključno s priključnimi vodi. V primeru priključitve uporabni-
ka na omrežje mora uporabnik dovoliti distributerju toplote 
brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo 
priključnega voda ter za namestitev merilnih naprav in ostalih 
priključnih elementov omrežja.

31. člen
(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obra-

tovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) Distributer toplote med ogrevalno sezono dobavlja 

toploto za potrebe daljinskega ogrevanja in zagotavlja potrebno 
količino toplote za obratovanje odjemalčevih naprav.

(3) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dolžan 
vzdrževati takšne temperaturne in pretočno-tlačne razmere na 
distribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo obra-
tovanje ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem toplote.

(4) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in ob-
računa storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v di-
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stribucijsko omrežje oziroma predane iz njega morajo biti na 
vseh prevzemnih oziroma odjemnih mestih ustrezne merilne 
naprave.

32. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da so njegove naprave in 

napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na način, da 
niso možne motnje na drugih napravah in napeljavah v sistemu 
daljinskega ogrevanja.

(2) Uporabnik mora distributerju toplote omogočiti dostop 
do naprav in napeljav distributerja toplote, kot tudi do toplotne 
postaje priključene na distribucijsko omrežje po predhodni naja-
vi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, ki distributerju 
toplote omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:

– odčitavanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav in napeljav, ki so v upravljanju 

distributerja toplote;
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.

3. Zasedenost distribucijskega omrežja

33. člen
(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja so 

javni.
(2) Distributer toplote podatke o zasedenosti distribucijske-

ga omrežja ugotavlja na podlagi temperaturnih in pretočno-tlač-
nih razmer v distribucijskem omrežju, ki izhajajo iz instalirane 
moči in podatkov iz sklenjenih pogodb o dobavi in odjemu ter 
izdanih soglasij k priključitvi na distribucijsko omrežje.

(3) Distributer toplote mora podatke o zasedenosti di-
stribucijskega omrežja posredovati morebitnemu uporabniku 
najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za dostop do 
distribucijskega omrežja.

IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA  
V KRIZNIH STANJIH

1. Krizna stanja

34. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak ne-

načrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno 
uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega omrežja 
ali njegovega dela in prekinjena ali ustavljena distribucija to-
plotne energije.

(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima 
distributer toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede možne 
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpo-
stavi nemoteno distribucijo toplotne energije.

2. Višja sila

35. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino, 

ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče 
pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer: 
povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih 
organov, izpad električnega omrežja.

36. člen
(1) Kadar distributer toplote delno ali v celoti ne izpolni 

pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas 
njenega trajanja prost odgovornosti do uporabnikov.

(2) Če višja sila distributerju toplote delno ali v celoti pre-
prečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni, 
se morata distributer toplote in uporabnik pisno dogovoriti o 
nadaljnjem izvrševanju pogodbe.

3. Obveščanje uporabnikov

37. člen
Distributer toplote mora preko sredstev javnega obvešča-

nja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o nastanku 
kriznega stanja ali višje sile.

4. Odškodninska odgovornost

38. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije toplotne 

energije zaradi delovanja višje sile distributer toplote ni odško-
dninsko odgovoren uporabnikom in odjemalcem toplote ter 
tretjim osebam.

(2) Distributer toplote je odškodninsko odgovoren, če 
povzroči krizno stanje.

V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV  
NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE

1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje

39. člen
Pogoje priključitve urejajo splošni pogoji za dobavo in 

odjem toplote iz distribucijskega omrežja.

40. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribu-

cijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje, 
morajo izpolnjevati predpisane tehnične normative in druge 
pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega 
delovanja v povezavi z distribucijskim omrežjem. Distributer to-
plote poda na zahtevo investitorja potrebne minimalne pogoje, 
ki jih mora upoštevati izvedbena projektna dokumentacije, ki je 
osnova za pridobitev soglasja od distributerja toplote.

(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribu-
cijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje, 
morajo biti zgrajeni po enakih ali primerljivih tehničnih normati-
vih, kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključu-
jejo in za katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje.

(3) Priključitev na distribucijsko omrežje izvede distributer 
toplote.

41. člen
Toplota iz distribucijskega omrežja se lahko uporablja 

samo za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode. Za uporabo 
toplote za druge namene se odjemalec toplote in distributer 
toplote posebej dogovorita z ustrezno pogodbo.

2. Začetek uporabe toplote

42. člen
Distribucijsko omrežje in naprave je mogoče pričeti upo-

rabljati, ko:
– je izdano soglasje za priključitev;
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote;
– so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana 

poročila;
– je odjemalec toplote poučen o ravnanju s toplovodnimi 

napravami in napeljavami;
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega 

odjemalca toplote do distributerja toplote.

3. Kakovost toplote

43. člen
Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem 

mestu.

44. člen
(1) Temperatura ogrevne vode v distribucijskem omrež-

ju se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature že na 
samem proizvodnem viru. Sprememba temperature ogrevne 
vode na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanje temperature 
je razvidna iz temperaturnega diagrama za zunanjo normno 
temperaturo –13 °C, ki je kot priloga sestavni del tega akta.

(2) Najnižja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja 
distributer toplote na odjemnem mestu znaša v dovodu 63 °C.

(3) Najvišja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja 
distributer toplote na odjemnem mestu znaša v dovodu 90 °C 
pri zunanji temperaturi –13 °C.
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VI. KONČNA DOLOČBA

45. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. DOLB/MIREN-1/2013
Tolmin, dne 16. maja 2013
EVA 2013-2430-0093

TOP LES ENERGIJA d.o.o.
direktor

Borut Jeram l.r.

Priloga

 

 

Priloga: Temperaturni diagram za zunanjo normno temperaturo –13°C 
 

 

 
 
 
 
Opomba:  
 
Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem mestu 
v dovodnem vodu je ±3°C.  
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2624. Sistemska obratovalna navodila 
za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto 
za območje Občine Mirna Peč – na objektih 
Osnovne šole Toneta Pavčka in Vrtcu 
Cepetavček ter v objektu nekdanje osnovne 
šole in vrtca

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L) 
TOP LES ENERGIJA d.o.o. in EKO LES ENERGETIKA d.o.o. 
kot izvajalca gospodarske javne službe dejavnosti daljinskega 
ogrevanja na geografskem območju Občine Mirna Peč – na 
objektih Osnovne šole Toneta Pavčka in Vrtcu Cepetavček 
ter v objektu nekdanje osnovne šole in vrtca, po pridobitvi 
soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo 
št. 33-11/2013-9/335 z dnem 27. 6. 2013 izdaja

S I S T E M S K A   O B R A T O V A L N A    
N A V O D I L A 

za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto  
za območje Občine Mirna Peč – na objektih 

Osnovne šole Toneta Pavčka  
in Vrtcu Cepetavček ter v objektu nekdanje 

osnovne šole in vrtca

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Namen in predmet urejanja

1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribu-

cijskega omrežja za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu: 
distribucijsko omrežje), ki je v upravljanju TOP LES ENERGIJA 
d.o.o. in EKO LES ENERGETIKA d.o.o.(v nadaljnjem besedilu: 
distributer toplote) za geografsko območje Občine Mirna Peč – 
na objektih Osnovne šole Toneta Pavčka in Vrtcu Cepetavček 
ter v objektu nekdanje osnovne šole in vrtca.

(2) Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemal-
ce toplote in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem 
omrežju.

(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične 
osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrže-
valna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih 
objektih.

(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distri-

bucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe 
s toploto;

– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v 

kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko 

omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje 

distribucijskih omrežij različnih distributerjev toplote.
Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje za geograf-

sko območje, navedeno v prvem odstavku, za katero je bila 
distributerju toplote podeljena koncesija.

2. Naloge distributerja toplote

2. člen
Distributer toplote je odgovoren za:
– distribucijo toplotne energije;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega 

omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega 

omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in do-
stop do omrežja;

– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno 
zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja;

– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov in odje-
malcev toplote distribucijskega omrežja;

– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim distributerjem 
toplote, z omrežji katerih je distribucijsko omrežje, ki ga upra-
vlja, povezano;

– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom in od-
jemalcem toplote, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do 
distribucijskega omrežja;

– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega 
načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porab-
nikih.

3. Uporaba podatkov in informacij

3. člen
(1) Distributer toplote mora varovati zaupnost podatkov in 

informacij, ki jih pridobi od uporabnikov in odjemalcev toplote, 
razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posre-
dujejo državnim ali drugim organom.

(2) Distributer toplote ne sme zlorabiti podatkov in infor-
macij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucij-
skega omrežja.

(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemal-
cev toplote mora distributer toplote skladno s predpisi, ki urejajo 
varstvo osebnih podatkov uporabljati zakonito in pošteno. Za-
radi varstva osebnih podatkov mora distributer toplote organi-
zirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke 
in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje 
naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, 
njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava 
teh podatkov.

(4) Osebne podatke distributer toplote shranjuje, dokler je 
to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali 
ali nadalje obdelovali.

4. Pojmi in definicije

4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Ener-

getskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo 
uporabljeni pojmi naslednji pomen:

– daljinsko ogrevanje ali 
daljinsko hlajenje  
(v nadaljnjem besedilu: 
daljinsko ogrevanje):

pomeni distribucijo toplote v obliki 
pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega 
vira prek omrežja do več zgradb 
ali lokacij za namene ogrevanja ali 
hlajenja prostorov ali za procesno 
ogrevanje ali hlajenje, ki se izvaja 
kot izbirna lokalna gospodarska 
javna služba;

– distribucija toplotne 
energije:

je prenos tople vode, vroče vode, 
pare ali hladu po distribucijskem 
omrežju;

– distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode, 
vroče vode, pare ali hladu, katerega 
predstavlja sistem povezanih 
naprav, ki so namenjene distribuciji 
energije do priključnega voda 
oziroma do odjemnega mesta;

– distributer toplote: je izvajalec dejavnosti daljinskega 
ogrevanja;

– dostop: uporaba distribucijskega omrežja 
za odjem ali oddajo dogovorjene 
količine toplote v dogovorjenem 
časovnem obdobju;

– glavni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje več 
kot eno stavbo;

– hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen 
prenosu toplote od priključne 
postaje na interne toplotne naprave 
odjemalca toplote;
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– interne toplotne 
naprave:

so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne 
bivalne in delovne razmere v stavbi. 
Priključene so na hišno postajo 
in se uporabljajo za različne vrste 
ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko 
in talno ogrevanje, toplo-zračno 
ogrevanje in prezračevanje, 
klimatizacijo prostorov, pripravo 
sanitarne tople vode idr.;

– merilna naprava je: – merilnik toplotne energije na 
odjemnem mestu, ki meri dobavljeno 
toploto neposredno in na katerem 
se odčita količina, ki je osnova za 
obračunavanje dobavljene toplote 
odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu, ki 
meri toploto posredno z merjenjem 
porabe količine vode za sanitarno 
toplo vodo in na katerem se 
odčita količina, ki je osnova za 
obračunavanje dobavljene toplote 
za ogrevanje sanitarne tople vode;

– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč 
na toplotni postaji odjemalca 
toplote, ki je lahko enaka ali 
manjša od priključne moči toplotne 
postaje, določene s projektno 
dokumentacijo. Obračunska moč se 
potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v 
toplotni postaji s strani pooblaščene 
osebe distributerja toplote;

– odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba, 
kateri distributer toplote na podlagi 
pisne pogodbe dobavlja toplo 
vodo, vročo vodo, paro ali hlad po 
distribucijskem omrežju. Odjemalec 
toplote je lahko tudi skupina fizičnih 
ali pravnih oseb, ki so priključene 
na skupno odjemno mesto;

– odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer 
distributer toplote pod pogoji za 
dobavo in odjem toplote omogoča 
priključitev na distribucijsko omrežje 
in kjer odjemalec toplote prevzema 
dobavljeno energijo;

– prevzemno mesto: je točka na distribucijskem omrežju, 
v kateri distributer toplote na 
podlagi pogodbe z uporabnikom 
prevzame v distribucijo dogovorjene 
količine toplotne energije;

– priključitev: je izvedba fizične povezave 
priključnega voda distribucijskega 
omrežja na distribucijsko omrežje;

– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih 
naprav odjemalca toplote, določena 
s projektno dokumentacijo, v 
skladu s sistemskimi obratovalnimi 
navodili in s tehničnimi zahtevami 
distributerja toplote o priključitvi na 
distribucijsko omrežje;

– priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer 
odjemalec toplote prevzame 
pogodbeno količino toplote. Na 
eno priključno postajo je lahko 
priključenih več hišnih postaj;

– priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje 
posamezno stavbo in poteka od 
priključnega odcepa na glavnem 
vodu do toplotne postaje;

– toplotna postaja: je vezni člen med toplotnim 
omrežjem (vključno s priključnim 
vodom) in internimi toplotnimi 
napravami odjemalca toplote. 
Sestavljena je iz priključne in hišne 
postaje in s svojim delovanjem 
uravnava dobavo toplote v interne 
toplotne naprave;

– uporabnik: pravna ali fizična oseba, ki iz 
distribucijskega omrežja odjema 
ali oddaja toploto v distribucijsko 
omrežje;

– varnostni pas 
distribucijskega 
omrežja:

je območje širine 1,0 metra na 
vsako stran zunanjega gabarita 
elementov distribucijskega omrežja.

II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO 
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA  

Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE  
S TOPLOTO

1. Distribucijsko omrežje

5. člen
(1) Distribucijsko omrežje predstavlja sistem povezanih na-

prav, ki so namenjene distribuciji toplotne energije od prevzemne-
ga mesta do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta.

(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem 
distribucijskega omrežja, toplotnih postaj ter druge opreme, s 
skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad distribucijskim 
omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v varnostnem pasu 
distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: varnostni pas), 
je distributer toplote dolžan zagotavljati varno in zanesljivo 
obratovanje distribucijskega omrežja.

2. Razvoj distribucijskega omrežja

6. člen
Distributer toplote izdela predloge za nadaljnji razvoj dis-

tribucijskega omrežja, skladno z odlokom samoupravne lokalne 
skupnosti o načinu izvajanja gospodarske javne službe daljin-
skega ogrevanja ter na podlagi analize izvajanja distribucije 
toplotne energije, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih 
obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega 
omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključi-
tev, anket ter drugih relevantnih podatkov.

3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
distribucijskega omrežja

7. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, 

začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju 
ter drugih delih na distribucijskem omrežju se zaradi poenote-
nja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov, 
načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih elementov 
distribucijskega omrežja uporabljajo tudi tehnične zahteve di-
stributerja toplote.

(2) Tehnične zahteve distributerja toplote so javne.

4. Nadzor in varovanje distribucijskega omrežja

8. člen
(1) Distributer toplote zagotavlja nadzor nad delovanjem 

in vodenjem distribucijskega omrežja.
(2) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega 

omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske, 
telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:

– distribucijo toplotne energije in vodenje distribucijskega 
omrežja;

– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v 
distribucijskem omrežju;
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– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih 
obratovalnih razmer;

– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucij-
skem omrežju (kot na primer toplotnih postaj) ter drugih objektov;

– nadzor nad prevzemom in predajo toplote uporabnikom;
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega 

omrežja, napovedovanje odjema toplote in določanje prevzetih 
količin toplote.

9. člen
(1) Distributer toplote ima zaradi zagotovitve zanesljivega 

delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost predla-
gati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju ter podati 
minimalne tehnične zahteve, ki jih mora distribucijsko omrežje 
zagotavljati.

(2) Predvidene potrebne spremembe distribucijskega 
omrežja distributer toplote poda lastniku omrežja vsaka tri leta 
v obliki razvojnega načrta za obdobje desetih let.

(3) Po končani izgradnji oziroma spremembi distribucij-
skega omrežja morajo biti nastale spremembe distribucijskega 
omrežja geodetsko posnete in vnesene v kataster energetskih 
in komunalnih vodov, skladno z veljavnimi predpisi.

10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti vodov distribucijskega omrež-

ja, naprav in objektov na distribucijskem omrežju, objektov, 
naprav in premoženja ter življenja in zdravja ljudi in živali 
v območju distribucijskega omrežja izdaja distributer toplote 
soglasja k nameravanim posegom tretjih oseb v varnostni pas.

(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane 
posege v območje varnostnih pasov in predložene projektne 
dokumentacije distributer toplote, upoštevajoč določbe tehnič-
nih predpisov, odloči o zahtevi za izdajo soglasja.

11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se po-

seg v varnostnem pasu izvede skladno s predpisi o graditvi 
objektov in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote.

12. člen
V varnostnem pasu distribucijskega omrežja ima distribu-

ter toplote pravico nadzorovati dejavnosti in posege, ki se iz-
vajajo, kakor tudi pravico dostopa do distribucijskega omrežja.

5. Služba stalne pripravljenosti

13. člen
Distributer toplote mora organizirati službo stalne pripra-

vljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucij-
skega omrežja.

6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju

14. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja 

distribucijskega omrežja je distributer toplote dolžan izvajati 
naslednje aktivnosti:

– vzdrževanje distribucijskega omrežja;
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravi-

la, obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega omrežja;
– zaščito distribucijskega omrežja pred mehanskimi, ele-

ktričnimi in kemičnimi vplivi;
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja;
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v 

varnostnem pasu;
– servisiranje naprav in opreme.
(2) Vsa dela na distribucijskem omrežju se morajo izvajati 

skladno z internimi operativnimi tehnološkimi navodili distribu-
terja toplote. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti tudi 
ustrezno usposobljenemu izvajalcu.

7. Splošni ukrepi za varno obratovanje omrežja

15. člen
Distribucijsko omrežje je iz pred izoliranih cevi. Položeno 

je v peščeni posteljici, dve cevi paralelno, v globini približno 

80 do 120 cm. Poleg voda distribucijskega omrežja poteka 
kabel za daljinski nadzor mreže, nad vodom distribucijskega 
omrežja je v vertikalni oddaljenosti minimalno 20 cm nad cevjo 
opozorilni trak.

16. člen
(1) Distributer toplote vodi upravljavski kataster distribucij-

skega omrežja. V upravljavski kataster distribucijskega omrežja 
mora distributer toplote po končani gradnji vnesti vse podatke 
o že zgrajenih omrežjih in objektih distribucijske infrastrukture.

(2) Pred začetkom projektiranja ali poseganja v prostor, 
v katerem poteka distribucijsko omrežje, je dolžan projektant, 
izvajalec del ali investitor novogradnje pri distributerju toplote 
pridobiti potrebne podatke o poteku vodov distribucijskega 
omrežja iz upravljavskega katastra distribucijskega omrežja. 
Če projektant, izvajalec del ali investitor novogradnje ne pridobi 
navedenih podatkov za območje novogradnje, odškodninsko 
odgovarja za škodo, ki bi nastala distributerju toplote zaradi 
posega v prostor.

8. Ukrepi v primeru izrednih del ali ogroženosti 
distribucijskega omrežja

17. člen
(1) Distributer toplote mora takoj, oziroma v najkrajšem 

možnem času popraviti in odpraviti vse poškodbe in okvare, 
do katerih pride na distribucijskem omrežju.

(2) Dežurni delavec iz službe stalne pripravljenosti izvede 
vse potrebne aktivnosti za preprečevanje materialne škode in 
poškodb ljudi. Če gre za večje okvare na distribucijskem omrežju, 
motnje v delovanju, poškodbe ali nenadne dogodke, ki lahko 
vplivajo na delovanje distribucijskega omrežja ali njegovega dela 
in jih dežurni delavec ne more odpraviti sam, mora informacije o 
tem nemudoma posredovati vodji službe stalne pripravljenosti.

(3) Distributer toplote mora imeti v stalni pripravljenosti na 
domu organizirano operativno osebje, ki je sposobno izvesti 
nujne posege za odpravo oziroma omilitev poškodb oziroma 
motenj na distribucijskem omrežju in organizacijo potrebnih 
popravil za vzpostavitev uravnoteženega delovanja v najkraj-
šem možnem času.

(4) Služba stalne pripravljenosti mora o izrednih dogodkih 
poročati zakonitemu zastopniku distributerja toplote.

9. Povzetek tehnoloških postopkov

18. člen
Tehnološki postopki za zanesljivo in varno obratovanje 

distribucijskega omrežja predpisujejo oziroma zajemajo:
– Tehnične zahteve za izgradnjo distribucijskega omrežja
– Izgradnjo in vzdrževanje distribucijskega omrežja (nači-

ni spajanja vodov, tlačne preizkušnje in drugo)
– Zagon distribucijskega omrežja (polnjenje, praznjenje 

in drugo)
– Tehnična navodila proizvajalcev opreme distribucijskega 

omrežja.

10. Časovni razpored sistemske kontrole  
distribucijskega omrežja

19. člen
(1) Distributer toplote izvaja nadzor nad stanjem distribucij-

skega omrežja praviloma po naslednjem časovnem razporedu:
– redna dnevna kontrola distribucijskega omrežja preko 

sistema daljinskega nadzora primarnih parametrov delovanja 
toplotnih postaj

– redna letna kontrola distribucijskega omrežja ob letnem 
remontu (v mesecih izven ogrevalne sezone)

– izredna kontrola distribucijskega omrežja, ki se izvede 
na podlagi suma pojava netesnosti na zahtevo vodje službe 
stalne pripravljenosti.

(2) Hkrati z omenjenimi aktivnostmi distributer toplote z 
ustreznim programskim orodjem nadzira trenutne pretoke, tlake 
in temperature v mreži in predvidi prihodnje stanje ter izvaja 
simulacije na podlagi najnovejših podatkov o stanju v mreži. Na 
tej osnovi se lahko tudi določijo kritična mesta distribucijskega 
omrežja ter potrebni ukrepi za njihovo sanacijo.
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11. Predvidena dela na distribucijskem omrežju

20. člen
(1) Distributer toplote sme začasno prekiniti distribucijo to-

plotne energije zaradi rednega vzdrževanja, pregledov, rekon-
strukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev omrežja.

(2) Predvidena dela je distributer toplote dolžan opraviti 
v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi in izbrati čas, ki 
čim manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce toplote. Za 
začasno omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije, ki 
je posledica izvedbe teh del, distributer toplote ni odškodninsko 
odgovoren. Predvidena dela se ne smejo izvajati v času, ko se 
pričakuje večja poraba toplote.

(3) Distributer toplote mora o predvideni prekinitvi v pi-
sni obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce 
toplote iz prejšnjega odstavka, v primeru, da gre za širši krog 
odjemalcev toplote, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 
48 ur pred prekinitvijo.

(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del omrežja, ki je v delu;
– začetek in predvideno končanje del;
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije;
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.

21. člen
(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distribucij-

skem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb, izvede 
ta dela na stroške naročnika del po predhodni presoji upravi-
čenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.

(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe 
potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi priza-
detimi uporabniki.

12. Izredna in nepredvidena dela  
na distribucijskem omrežju

22. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju, 

ki nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe, 
mora distributer toplote v najkrajšem možnem času izvesti izre-
dna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zane-
sljivega delovanja distribucijskega omrežja oziroma organizirati 
potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.

23. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko distributer toplote, če 

je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpo-
stavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih ra-
zlogov začasno omeji ali prekine distribucijo toplotne energije. 
O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za odpravo na-
stalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce toplote.

24. člen
(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del, izvedenih z na-

menom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja 
distribucijskega omrežja, distributer toplote uporabnikom ne 
odgovarja za morebitno nastalo škodo, ki je nastala kot posledi-
ca prekinjene distribucije toplotne energije iz zgoraj omenjenih 
vzrokov.

(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na dis-
tribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in 
nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.

13. Ustavitev distribucije toplotne energije

25. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne 

energije po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku, določenem 
v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, če uporabnik:

– moti distribucijo toplotne energije drugim uporabnikom;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo 

distributerja toplote, dostop do vseh delov priključka, do zašči-
tnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali 
napeljav ki so v lasti oziroma upravljanju distributerja, kadar te 
naprave povzročajo motnje;

– brez soglasja distributerja toplote priključi na omrežje 
svoje energetske naprave ali napeljave, ali če omogoči prek 
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav dru-
gih uporabnikov;

– na opomin distributerja toplote ne zniža odjema oziro-
ma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v 
zahtevanem roku;

– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin, 
ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih 
merilnih naprav ali mimo njih;

– v roku, ki ga določi distributer toplote oziroma pristojni 
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene 
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali na-
peljave ali odjemalci.

26. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne 

energije brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali 

napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
– ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov 

o omejevanju odjema toplote iz distribucijskega omrežja.

27. člen
(1) Distributer toplote je dolžan uporabnika, ki mu je bila 

ustavljena distribucija toplotne energije, na njegove stroške 
ponovno priključiti na omrežje, ko ugotovi, da je uporabnik od-
pravil razloge za ustavitev distribucije toplotne energije.

(2) Distributer toplote, ki je uporabniku neutemeljeno usta-
vil distribucijo toplotne energije, mora nemudoma in na svoje 
stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave uporab-
nika na svoje omrežje.

28. člen
(1) Distributer toplote ima pravico do povračila škode, ki je 

nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je ustavil 
distribucijo toplotne energije po predhodnem obvestilu oziroma 
brez predhodnega obvestila.

(2) Uporabnik, ki mu je distributer toplote neutemeljeno 
ustavil distribucijo toplotne energije, ima pravico do povračila 
škode, ki mu je bila s tem povzročena.

III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA

1. Sistemske storitve

29. člen
Sistemske storitve, ki jih distributer toplote zagotavlja 

uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distri-

bucijskega omrežja;
– pokrivanje nastalih izgub toplote;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lah-

ko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.

2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa  
do distribucijskega omrežja

30. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do dis-

tribucijskega omrežja vključuje predvsem naslednje aktivnosti:
– načrtovanje distribucijskega omrežja;
– načrtovanje obratovanja distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja dis-

tribucijskega omrežja;
– obdelavo podatkov in obračun distribucije toplotne ener-

gije in sistemskih storitev;
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distri-

bucijskem omrežju;
– izvajanje meritev.
(2) Distributer toplote upravlja distribucijsko omrežje, 

vključno s priključnimi vodi. V primeru priključitve uporabni-
ka na omrežje mora uporabnik dovoliti distributerju toplote 
brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo 
priključnega voda ter za namestitev merilnih naprav in ostalih 
priključnih elementov omrežja.
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31. člen
(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obra-

tovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) Distributer toplote med ogrevalno sezono dobavlja 

toploto za potrebe daljinskega ogrevanja in zagotavlja potrebno 
količino toplote za obratovanje odjemalčevih naprav.

(3) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dolžan 
vzdrževati takšne temperaturne in pretočno-tlačne razmere na di-
stribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje 
ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem toplote.

(4) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna 
storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribucijsko 
omrežje oziroma predane iz njega morajo biti na vseh prevzemnih 
oziroma odjemnih mestih ustrezne merilne naprave.

32. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da so njegove naprave in 

napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na način, da 
niso možne motnje na drugih napravah in napeljavah v sistemu 
daljinskega ogrevanja.

(2) Uporabnik mora distributerju toplote omogočiti dostop 
do naprav in napeljav distributerja toplote, kot tudi do toplotne 
postaje priključene na distribucijsko omrežje po predhodni naja-
vi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, ki distributerju 
toplote omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:

– odčitavanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav in napeljav, ki so v upravljanju 

distributerja toplote;
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.

3. Zasedenost distribucijskega omrežja

33. člen
(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja so javni.
(2) Distributer toplote podatke o zasedenosti distribucijske-

ga omrežja ugotavlja na podlagi temperaturnih in pretočno-tlač-
nih razmer v distribucijskem omrežju, ki izhajajo iz instalirane 
moči in podatkov iz sklenjenih pogodb o dobavi in odjemu ter 
izdanih soglasij k priključitvi na distribucijsko omrežje.

(3) Distributer toplote mora podatke o zasedenosti di-
stribucijskega omrežja posredovati morebitnemu uporabniku 
najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za dostop do 
distribucijskega omrežja.

IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA  
V KRIZNIH STANJIH

1. Krizna stanja

34. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak ne-

načrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno 
uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega omrežja 
ali njegovega dela in prekinjena ali ustavljena distribucija to-
plotne energije.

(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima 
distributer toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede možne 
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpo-
stavi nemoteno distribucijo toplotne energije.

2. Višja sila

35. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino, 

ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče 
pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer: 
povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih 
organov, izpad električnega omrežja.

36. člen
(1) Kadar distributer toplote delno ali v celoti ne izpolni 

pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas nje-
nega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.

(2) Če višja sila distributerju toplote delno ali v celoti pre-
prečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni, 

se morata distributer toplote in uporabnik pisno dogovoriti o 
nadaljnjem izvrševanju pogodbe.

3. Obveščanje uporabnikov

37. člen
Distributer toplote mora preko sredstev javnega obvešča-

nja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o nastanku 
kriznega stanja ali višje sile.

4. Odškodninska odgovornost

38. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije toplotne 

energije zaradi delovanja višje sile distributer toplote ni odško-
dninsko odgovoren uporabnikom in odjemalcem toplote ter 
tretjim osebam.

(2) Distributer toplote je odškodninsko odgovoren, če 
povzroči krizno stanje.

V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV  
NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE

1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje

39. člen
Pogoje priključitve urejajo splošni pogoji za dobavo in 

odjem toplote iz distribucijskega omrežja.

40. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribu-

cijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje, 
morajo izpolnjevati predpisane tehnične normative in druge 
pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega 
delovanja v povezavi z distribucijskim omrežjem. Distributer to-
plote poda na zahtevo investitorja potrebne minimalne pogoje, 
ki jih mora upoštevati izvedbena projektna dokumentacije, ki je 
osnova za pridobitev soglasja od distributerja toplote.

(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribu-
cijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje, 
morajo biti zgrajeni po enakih ali primerljivih tehničnih normati-
vih, kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključu-
jejo in za katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje.

(3) Priključitev na distribucijsko omrežje izvede distributer 
toplote.

41. člen
Toplota iz distribucijskega omrežja se lahko uporablja 

samo za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode. Za uporabo 
toplote za druge namene se odjemalec toplote in distributer 
toplote posebej dogovorita z ustrezno pogodbo.

2. Začetek uporabe toplote

42. člen
Distribucijsko omrežje in naprave je mogoče pričeti upo-

rabljati, ko:
– je izdano soglasje za priključitev;
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote;
– so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana 

poročila;
– je odjemalec toplote poučen o ravnanju s toplovodnimi 

napravami in napeljavami;
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega 

odjemalca toplote do distributerja toplote.

3. Kakovost toplote

43. člen
Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem 

mestu.

44. člen
(1) Temperatura ogrevne vode v distribucijskem omrež-

ju se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature že na 
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samem proizvodnem viru. Sprememba temperature ogrevne 
vode na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanje temperature 
je razvidna iz temperaturnega diagrama za zunanjo normno 
temperaturo –13 °C, ki je kot priloga sestavni del tega akta.

(2) Najnižja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja 
distributer toplote na odjemnem mestu znaša v dovodu 63 °C.

(3) Najvišja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja 
distributer toplote na odjemnem mestu znaša v dovodu 90 °C 
pri zunanji temperaturi –13 °C.

VI. KONČNA DOLOČBA

45. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. MIRNA PEČ-1/2013
Tolmin, dne 16. maja 2013
EVA 2013-2430-0094

TOP LES ENERGIJA d.o.o. EKO LES ENERGETIKA d.o.o.
Direktor Direktor

Borut Jeram l.r. Edi Manfreda l.r.

Priloga

Priloga: Temperaturni diagram za zunanjo normno temperaturo –13°C 
 

 
 
 
 
 
Opomba:  
 
Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem mestu 
v dovodnem vodu je ±3°C.  
 

Priloga: Temperaturni diagram za zunanjo normno temperaturo –13°C 
 

 
 
 
 
 
Opomba:  
 
Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem mestu 
v dovodnem vodu je ±3°C.  
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2625. Stavkovni sporazum med Vlado Republike 
Slovenije, Ministrstvom za notranje zadeve, 
Policijo in Policijskim sindikatom Slovenije

S T A V K O V N I   S P O R A Z U M
med Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom  

za notranje zadeve, Policijo in Policijskim 
sindikatom Slovenije

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS), 
Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ) in Poli-
cijski sindikat Slovenije (v nadaljevanju: PSS) ugotavljajo, da 
imajo skupni interes, da na primeren način z zavezami iz tega 
sporazuma sklenejo socialni mir.

Vlada RS bo spoštovala vse do sedaj sklenjene sporazu-
me s PSS in izvršila še neizpolnjene sporazume ter zaveze iz 
teh sporazumov.

1. Vlada RS, MNZ, Policija in PSS ugotavljajo, da sta 
MNZ in Policija od leta 2009 izvedla različne postopke racio-
nalizacije poslovanja in bistveno zmanjšala število zaposlenih, 
zato ne bo odpuščanj zaposlenih iz poslovnih razlogov v Policiji 
in MNZ do 1. 1. 2015.

Odpuščanja iz poslovnih razlogov niso predvidena tudi za 
leti 2015 in 2016. Če bodo okoliščine spremenjene, bo MNZ 
v morebitne postopke reorganizacije vključil reprezentativne 
sindikate v skladu z zakonom.

2. Sredstva za plače in druge stroške dela, ki so z dnem 
podpisa tega sporazuma v proračunu MNZ namenjena za delo 
MNZ in Policije za leti 2013 in 2014, se v nobenem primeru ne 
smejo zmanjšati, lahko pa se skladno z Zakonom o izvrševanju 
proračunov za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 
46/2013) povečajo s prerazporeditvijo sredstev v proračunu 
MNZ in Policije ali s povečanjem proračunskih sredstev za 
Policijo.

3. Če bosta imela MNZ in Policija zaradi načrtovanih ali 
nenačrtovanih nalog višje stroške dela od načrtovanih, bodo na 
proračunskih postavkah MNZ in Policije v celoti zagotovljena 
sredstva za plačilo vseh stroškov dela.

4. MNZ in PSS ugotavljata, da je Vlada RS realizirala 
prenos sredstev, odobrenih s sklepom Vlade RS št. 22300-
5/2012/3 z dne 20. 12. 2012, v proračun Policije v višini 600.000 
EUR, pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2013 pa je upo-
števala sklep Vlade RS št. 22300-5/2012/6 z dne 13. 3. 2013.

5. Višino sredstev, potrebnih za izplačilo povečanega 
obsega dela v Policiji, je na podlagi odobrenega projekta do-
ločila Vlada RS na predlog MNZ. Višina sredstev, določena s 
sklepoma Vlade RS št. 22300-5/2012/3 z dne 20. 12. 2012 in 
št. 22300-5/2012/6 z dne 13. 3. 2013 za proračunsko obdobje 
2013 in 2014, se poveča za 1.800.000 € na letni ravni za leto 
2014 in za sorazmerni del v letu 2013.

Letna sredstva za povečani obseg dela se praviloma iz-
plačujejo v enakih mesečnih zneskih, pri čemer se pri plači za 
november tekočega leta, izplačani v decembru, izplačajo vsa 
preostala sredstva, namenjena za plačilo povečanega obsega 
dela iz naslova posebnega projekta za tekoče leto.

Podrobnejša merila za plačilo delovne uspešnosti iz na-
slova povečanega obsega dela pri izvajanju projekta uskladijo 
Policija in reprezentativna sindikata v Policiji s posebnim aktom 
v 30 dneh od podpisa tega sporazuma. Podpisniki lahko akt 
po potrebi soglasno spreminjajo ali dopolnjujejo. Če uskladitev 
meril med reprezentativnima sindikatoma in Policijo ne bo do-
sežena, potem merila za delitev sredstev iz prvega odstavka 
te točke uskladita PSS in Policija.

6. Vlada RS bo zagotavljala izplačilo delovne uspešnosti 
iz naslova povečanega obsega dela zaposlenim v MNZ, pri 
čemer se za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečane-
ga obsega dela v MNZ porabi zakonsko dopustni maksimum 
obsega finančnih sredstev.

Višina zneska za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela iz prejšnjega odstavka te točke se 
začne izplačevati pri plači za avgust 2013.

Razpoložljiva sredstva za plačilo povečanega obsega dela 
se delijo glede na delež skupnih sredstev za plače, in sicer tako, 
da se oblikujeta delež sredstev za uradnike in delež sredstev za 
strokovno-tehnične delavce. O delitvi sredstev po posameznih 
organizacijskih enotah se mesečno pisno seznanja PSS.

7. Vlada RS bo skladno z 12. točko stavkovnega spora-
zuma, sklenjenega z reprezentativnima sindikatoma Policijskim 
sindikatom Slovenije in Sindikatom Policistov Slovenije z dne 
30. 5. 2012, začela postopek ugotavljanja in odprave sistem-
skih nepravilnosti plačnega sistema ter anomalij pri vrednotenju 
delovnih mest in nazivov v javnem sektorju, vključno z anomali-
jami pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v Policiji in MNZ, 
in jih najpozneje oktobra 2013 predstavila reprezentativnim 
sindikatom javnega sektorja. Pri tem bo Vlada RS upoštevala 
tudi ugotovljeno razmerje med plačami policistov in povpreč-
no plačo v državi, kot je doseženo v povprečju držav EU na 
podlagi pridobljenih podatkov Delovne skupine Vlade RS za 
revizijo uvrstitve delovnih mest in nazivov, s končnim poročilom 
katere se je seznanila Vlada RS (sklep št. 00405-2/2012/12 z 
dne 13. 9. 2012). Vlada RS o vseh ugotovljenih anomalijah in 
predlogih za odpravo navedenih anomalij sproti obvešča PSS v 
okviru obveščanja reprezentativnih sindikatov javnega sektorja.

8. Vlada RS, MNZ in Policija ugotavljajo, da ni uresničena 
zaveza iz 10. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in 
policijskima sindikatoma (Uradni list RS, št. 42/12) – Pravilnik 
o poklicnih boleznih. Pristojnost za pripravo pravilnika je bila s 
sprejetjem ZPIZ-2 prenesena na Ministrstvo za zdravje.

V skladu z novim ZPIZ-2, ki ureja poklicne bolezni, bo Mi-
nistrstvo za zdravje pripravilo nov pravilnik o seznamu poklicnih 
boleznih in postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja, 
pri čemer se bodo ob neposrednem sodelovanju policijskih 
sindikatov upoštevala delovna mesta policistov glede na vplive 
zahtevanih delovnih procesov in delovnih pogojev policistov.

9. Vlada RS, MNZ in Policija se zavezujejo, da se v treh 
mesecih od podpisa tega sporazuma ustanovi delovna podsku-
pina, ki pripravi kadrovsko prilagoditev za delovanje Policije po 
vstopu Hrvaške v schengensko območje. V delovno podskupi-
no se vključi po en predstavnik iz vsakega reprezentativnega 
sindikata v Policiji. Delovna podskupina pripravi ukrepe za 
postopen prehod zaposlenih s schengenske meje na druge 
naloge, tako da nihče od zaposlenih s pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen ali določen čas, tako v času pred vstopom Hrvaške 
v schengensko območje, kot tudi po njenem vstopu v schen-
gensko območje ne bo izgubil svoje zaposlitve pri Policiji, kar s 
podpisom tega sporazuma jamči Vlada RS. Število zaposlenih 
se bo zmanjševalo le z naravnim odlivom zaposlenih.

10. Vlada RS in MNZ soglašata, da se do 15. 12. 2013 
v Kolektivni pogodbi za policiste (v nadaljevanju: KPP) uredi 
specifična vprašanja letnih dopustov za posebne delovne raz-
mere in posebnosti, povezane z opravljanjem policijskega dela.

V ta namen se Vlada RS zavezuje, da bo v 30 dneh po 
podpisu sporazuma predlagala spremembo KPP v zvezi z do-
ločitvijo dodatnega števila dni letnega dopusta za policiste, ki 
opravljajo delo v posebnih delovnih razmerah.

11. Vlada RS, MNZ in PSS ugotavljajo, da je bil podpi-
san Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja 
(Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013), s katerim so se 
podpisniki zavezali k spoštovanju že sklenjenih sporazumov in 
dogovorov z Vlado RS, med drugim v četrti alineji 2. točke tudi 
Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in PSS z dne 4. 11. 
2010, pri čemer se bodo vsa vprašanja, ki se nanašajo na eno-
tni plačni sistem javnega sektorja, urejala na ravni celotnega 
javnega sektorja, dogovori o njih pa bodo potekali z reprezenta-
tivnimi sindikati javnega sektorja. Pobudo za reševanje odprtih 
vprašanj iz Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in PSS 
z dne 4. 11. 2010 da Vlada RS reprezentativnim sindikatom 
javnega sektorja najpozneje do 31. 12. 2013.
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V zvezi z možnostjo izplačila dodatkov nad omejitvijo 
iz 31. člena ZSPJS se MNZ zavezuje, da bo najpozneje do 
30. 10. 2013 v predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS vključil 
črtanje te omejitve.

12. Vlada RS in MNZ dajeta soglasje k dodatni 7. točki 
17. člena KPP, ki se glasi:

(1) Policist ima pravico do seznanitve s pripravljenostjo za 
najmanj sedem dni vnaprej po razporedu dela.

(2) Če število opravljenih ur rednega dela in ur, opra-
vljenih v času pripravljenosti, presega število ur policistove 
mesečne delovne obveznosti, se razlika ur šteje kot delo prek 
polnega delovnega časa.

(3) Delo, opravljeno v času pripravljenosti na dan, ko je 
policist že opravil dnevno delovno obveznost na podlagi razpo-
reda dela, se šteje kot delo po posebnem razporedu.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se ure, opravljene v 
času pripravljenosti, ki so odrejene na podlagi 73. člena Zakona 
o organiziranosti in delu v policiji za dokončanje začete naloge, 
štejejo kot delo preko polnega časa.

(5) Pripravljenost se lahko odredi tudi najmanj 24 ur pred 
njenim začetkom, pri čemer se opravljene ure štejejo kot delo 
po posebnem razporedu. Izjemoma se lahko pripravljenost 
odredi tudi v manj kot 24 urah pred začetkom, pri čemer se 
opravljene ure štejejo kot delo prek polnega delovnega časa.

13. Določitev standarda varne poti za prevoz na delo in z 
dela za uslužbence Policije in MNZ:

a. Podpisniki sporazuma nesporno soglašajo, da se pri 
obračunu kilometrine upošteva varna pot.

b. Varna pot je tista, ki je urejena, redno vzdrževana in 
prevozna skozi celo leto. Med varne poti ne spadajo gozdne 
ceste, vinske ceste, makadamske ceste, poti, ki vodijo čez 
travnike in njive, pešpoti, neprevozne in druge neprimerne poti, 
ki so kot take določene v skladu s kriteriji pristojnega organa 
oziroma so kot takšne nedvoumno izkazane s strani delavca. 
Pri izračunu se ne upoštevajo poti, ki vodijo preko drugih držav, 
razen kadar gre za prevoz na delovno mesto v tujino ali če 
uslužbenec policije to sam zahteva.

c. Kadar ima uslužbenec Policije ali MNZ možnost pre-
voza po avtocesti lahko za izračun najkrajše varne poti v 
digitalnem merilniku razdalje, označi prevoz po avtocesti (npr. 
»najraje po avtocesti«).

d. Podpisniki sporazuma se dogovorijo, da MNZ pripravi 
za Policijo in MNZ pisno usmeritev oziroma navodilo, ki vse-
buje vse zgoraj navedene možnosti. Pisno usmeritev oziroma 
navodilo izda minister.

e. Podpisniki sporazuma soglašajo, da pisna usmeritev 
oziroma navodilo iz prejšnje točke velja do sklenitve sporazuma 
o enotni ureditvi prevoznih stroškov na ravni celotnega javnega 
sektorja.

14. Vlada RS se zavezuje, da bo najpozneje do konca leta 
2013 za vse zaposlene v Policiji, ki izpolnjujejo pogoje za prido-
bitev dodatka za dvojezičnost in opravljajo delo na dvojezičnih 
območjih, na delovnih mestih, za katera je na podlagi zakona 
potrebno znanje jezika narodne skupnosti, uredila njihov status 
tako, da bodo glede na izpolnjevanje pogojev prejemali doda-
tek za dvojezičnost v višini, za katerega izpolnjujejo pogoje.

15. Če ima uslužbenec, ki ima neenakomerno razporejen 
delovni čas oziroma začasno prerazporejen delovni čas, v 
posameznem referenčnem obdobju presežek ur glede na pov-
prečno delovno obveznost v tem obdobju, mu mora delodajalec 
ta presežek obračunati kot delo prek polnega delovnega časa.

Uslužbenec in delodajalec se lahko v 10 dneh po poteku 
referenčnega obdobja dogovorita, da uslužbenec v dveh me-
secih po poteku referenčnega obdobja izkoristi presežek ur iz 
prejšnjega odstavka. V tem primeru se za presežek ur obraču-
na dodatek za delo prek polnega delovnega časa.

16. Policija bo v Pravilih policije uredila, da patruljiranje 
opravljata praviloma dva policista skupaj, pri čemer morata biti v 
nočnem času v patruljo razporejena najmanj dva policista skupaj.

17. Vlada RS, MNZ in Policija se zavezujejo, da bodo ta 
sporazum izvajali pravilno in pravočasno oziroma da ne bodo 
ovirali ali preprečevali njegovega izvajanja.

18. Stavka zaposlenih v MNZ in Policiji preneha ob podpi-
su sporazuma. Če Vlada RS, MNZ ali Policija katere koli točke 
tega stavkovnega sporazuma ne bo izpolnila, se stavka napove 
in je plačana za vse zaposlene v Policiji in MNZ.

19. Sporazum se v 15 dneh po podpisu objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-411/2013/1
Ljubljana, dne 30. julija 2013
EVA 2013-1711-0063

Policijski sindikat Slovenije
Radivoj Uroševič l.r.

Vodja pogajalske skupine 
Vlade RS

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

Policija
Stanislav Veniger l.r.

Generalni direktor policije
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CELJE

2626. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih 
prostorov

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

OBČINA CELJE

obračun po merilcih brez 
DDV z DDV

variabilni del cene 0,0577 0,0704 €/KWh

priključna moč – fiksni del 
cene 1,6973 2,0707 €/KW/mes.

števnina za toplotne štev-
ce (za stanovanjski odjem) 0,0094 0,0115 €/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Ob-
čini Celje za variabilni del cene, velja od 1. 8. 2013, za priključ-
no moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.

OBČINA ŠTORE

obračun po merilcih brez 
DDV z DDV

variabilni del cene 0,0760 0,0927 €/KWh

priključna moč – fiksni del 
cene 1,7093 2,0853 €/KW/mes.

števnina za toplotne 
števce (za stanovanjski 
odjem) 

0,0094 0,0115 €/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Ob-
čini Štore za variabilni del cene, velja od 1. 8. 2013, za priključ-
no moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.

Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stano-
vanjski odjem so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju 
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene 
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, 
št. 33/13), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike 
Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.

Skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energi-
je pri končnih odjemalcih se ob ceni ogrevanja zaračunava 
tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti, v višini 
0,05 EURc/kWh.

Skladno z ZDDV je v cenah z DDV vključen 22 % davek 
na dodano vrednost.

Celje, dne 1. avgusta 2013

ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.

mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor

CERKLJE NA GORENJSKEM

2627. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja 
javnega zavoda v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo ZSPJS-UPB13 ter št. 13/10, 59/10, 85/10, 

107/10, 35/11, 42/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314 in 46/13) ter 
prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 
77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 
61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 
10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12 in 24/13) izdajam 
v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače 
direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Cerklje, katerega 
ustanoviteljica je Občina Cerklje na Gorenjskem, naslednji

S K L E P

I.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem 

Cerklje se za določitev osnovne plače uvrsti v 35. plačni razred.

II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 014-02/2012-16
Cerklje na Gorenjskem, dne 23. julija 2013

Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem

Franc Čebulj l.r.

ČRNOMELJ

2628. Sklep o uporabi manjše notranje igralne 
površine na otroka v vrtcih na območju Občine 
Črnomelj

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni 
list RS, št. 83/11) in 22. člena Pravilnika o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 
prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/13) je Občinski svet 
Občine Črnomelj na 21. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o uporabi manjše notranje igralne površine  

na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj

1. člen
S tem sklepom se za obdobje od 1. 9. 2013 do 31. 8. 

2015 določa začasna uporaba manjše notranje igralne površine 
na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj, kot to določa 
19. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih 
za prostor in opremo vrtca, ki pa ne sme biti manjša od:

– 3 m² na otroka za otroke do drugega leta starosti,
– 2,6 m² na otroka za otroke od drugega do tretjega leta 

starosti in
– 1,75 m² na otroka za otroke od tretjega leta starosti do 

vstopa v šolo.

2. člen
Ta sklep velja ob izdanem soglasju Ministrstva za šolstvo 

in šport in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 602-49/2013-22
Črnomelj, dne 27. junija 2013

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

OBČINE
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DOBREPOLJE

2629. Sklep o začasnem prenehanju delovanja 
Podružnične šole Ponikve

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, Uradni list RS, št. 12/96 
(23/96 – popr.), s spremembami: Uradni list RS, št. 101/99 
Odl. US: U-I-215/96, 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 Odl. US: 
U-I-68/98-42, 108/02, 14/03 – UPB1, 34/03, 55/03 – UPB2, 
79/03, 115/03 – UPB3, 65/05, 98/05 – UPB4, 117/05 Odl. 
US: U-I-240/04-11, 129/06, 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. 
US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: 
U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 
Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 
20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23, 40/12  – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 14.a člena Pravilnika o pogojih za ustanavlja-
nje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami ter javnih glasbenih šol, Uradni list RS, št. 16/98, 
s spremembami: Uradni list RS, št. 82/03, 61/05, Uredbe 
o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne 
mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mre-
že glasbenih šol, Uradni list RS, št. 16/98, s spremembami 
Uradni list RS, št. 27/99, 134/03 in 14. člena Statuta Občine 
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine 
Dobrepolje na 18. redni seji dne 9. 7. 2013 sprejel

S K L E P
o začasnem prenehanju delovanja Podružnične 

šole Ponikve

1. člen
(1) Občina Dobrepolje, ustanovitelj JVIZ OŠ Dobrepolje, 

v okviru organizacijskih sprememb sprejme sklep o začasnem 
prenehanju delovanja Podružnične šole v Ponikvah, za obdobje 
dveh let.

(2) Sklep se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani 
Občine Dobrepolje in skrajšano obvestilo v glasilu Naš Kraj.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 600-0003/2013
Videm, dne 9. julija 2013

Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

IVANČNA GORICA

2630. Sklep o potrditvi sestave skupne liste 
kandidatov za člane Razvojnega sveta 
Ljubljanske urbane regije za mandatno 
obdobje 2014–2020

Občinski svet Občine Ivančna Gorica je na podlagi 
11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvo-
ja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12), sklepa Sveta Ljubljanske 
urbane regije 6.1 z dne 4. 4. 2013 o sprejemu skupne liste kan-
didatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije 
in Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11), 
na 27. seji Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica dne 4. 7. 
2013 na predlog Sveta Ljubljanske urbane regije sprejel

S K L E P
o potrditvi sestave skupne liste kandidatov  

za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane 
regije za mandatno obdobje 2014–2020

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 012-0012/2012-4
Ivančna Gorica, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

KRIŽEVCI

2631. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca 
Križevci

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Ura-
dni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A in 40/12 – ZUJF), 
določil Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list 
RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS in 40/11), 
17., 18., 20.a in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter Statuta Občine Križevci (Uradni list 
RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 
19. redni seji dne 16. 7. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci

1. člen
Cena dnevnega programa v vrtcu Križevci znaša meseč-

no po otroku od 1. 9. 2013 dalje:
– v prvi starostni skupini -------------------------395,80 EUR
– v drugi starostni skupini ----------------------- 312,99 EUR.

2. člen
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o meto-

dologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo, bo Občina Križevci v odobrenih oddelkih zagotavljala 
finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število 
otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v 
oddelku in maksimalnim normativnim številom.

3. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) 

se zniža cena za stroške neporabljenih živil – ta mesečno 
znašajo 28,24 EUR. Tako znižana cena je osnova za plačilo 
staršev in razliko v ceni, ki jo krije Občina Križevci.

4. člen
V času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad 15 de-

lovnih dni) ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil in na osnovi 
vloge, se staršem zaračuna 50 % z odločbo o plačilu vrtca določe-
nega prispevka (zmanjšano za stroške neporabljenih živil).

5. člen
V času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, 

se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni zne-
sek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, 
morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred 
nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času 
odsotnosti otrok, zagotavlja Občina Križevci na podlagi izdanih 
računov Vrtca. (Določilo pod 4. in 5. členom velja samo za star-
še s stalnim bivališčem v Občini Križevci. Starši, ki imajo v vrtec 
hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljajo dodatna 
znižanja le za najstarejšega otroka).
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6. člen
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada 

staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, 
razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo 
pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najka-
sneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica 
do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep 

Občinskega sveta Občine Križevci št. 032-01/13-87 z dne 
23. 7. 2012.

8. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se 

začne uporabljati od 1. 9. 2013.

Št. 032-01-19/13-131
Križevci, dne 16. julija 2013

Župan
Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.

LJUBLJANA

2632. Sklep o manjši notranji igralni površini 
v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana 
za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015

Na podlagi 10. člena Pravilnika o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih 
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10 in 47/13) 
ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 8. 7. 2013 sprejel

S K L E P
o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih 
Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2013/2014 

in 2014/2015
1. člen

V javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana: Vrtec Ciciban, 
Vrtec Črnuče, Vrtec dr. France Prešeren, Vrtec Galjevica, Vrtec 
Hansa Christiana Andersena, Vrtec Jarše, Vrtec Jelka, Vrtec 

Kolezija, Vrtec Ledina, Vrtec Miškolin, Vrtec Mladi rod, Vrtec 
Mojca, Vrtec Najdihojca, Vrtec Otona Župančiča, Vrtec Pedenj-
ped, Vrtec Pod gradom, Vrtec Šentvid, Vrtec Trnovo, Vrtec Viški 
gaj, Vrtec Vodmat, Vrtec Vrhovci, Vrtec Zelena jama in Vrtec 
Viški vrtci znašajo notranje igralne površine, ki se zagotovijo v 
šolskih letih 2013/2014 in 2014/2015: 3 m2 na otroka za otroke 
do drugega leta starosti, 2,6 m2 na otroka za otroke od druge-
ga do tretjega leta starosti in 1,75 m2 na otroka za otroke od 
tretjega leta starosti do vstopa v šolo.

2. člen
Ta sklep se objavi, ko nanj da soglasje minister, pristojen 

za področje predšolske vzgoje, in začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-77/2013-2
Ljubljana, dne 8. julija 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

LOG - DRAGOMER

2633. Sklep o spremembi načrta razvojnih 
programov Občine Log - Dragomer za obdobje 
2013–2016

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 14/13 – popr. in 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS 1314), Odloka o proračunu Občine Log - Drago-
mer za leto 2013 (Uradni list RS, št. 107/12) in 16. člena Statuta 
Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet 
Občine Log - Dragomer na 10. izredni seji dne 31. 7. 2013 sprejel 

S K L E P
o spremembi načrta razvojnih programov 

Občine Log - Dragomer za obdobje 2013–2016
1.

Načrt razvojnih programov Občine Log - Dragomer za 
obdobje 2013–2016 se spremeni tako, da se v okviru podpro-
grama 1603 – Komunalna dejavnost, projekt OB208-09-0003 
Ureditev visoke cone v naselju Lukovica) preimenuje v

»številka projekta v NRP: OB208-09-0003 – Oskrba s 
pitno vodo v porečju Ljubljanice – Projekt 2. – Ureditev visoke 
cone v naselju Lukovica, in znaša:

16039001 Oskrba s pitno vodo do 2013 2013 2014 2015
OB208-09-0003 Oskrba s pitno vodo v porečju 

Ljubljanice – Projekt 2. – Ureditev 
visoke cone v naselju Lukovica

21.194,00 
(brez DDV)

43.371,00 
(brez DDV)

378.073,00 
(brez DDV)

174.494,00 
(brez DDV)

PV00  Lastna proračunska sredstva 21.194,00 5.509 48.023,00 22.164,00
 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 13.894,00 2.000,00 0,00 0,00
420600 Nakup zemljišč 7.300,00 0 0,00 0,00
420401 Novogradnja 0,00 3.509,00 37.523,00 17.439,00
420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 10.500,00 4.725,00

PV01  Transfer državnega proračuna 0,00 6.644,00 57.921,00 26.733,00
 420401 Novogradnja 0,00 6.644,00 57.921,00 26.733,00
PV02  Evropska sredstva – kohezija 0,00 31.218,00 272.129,00 125.597,00
 420401 Novogradnje 0,00 31.218,00 272.129,00 125.597,00

Projekt št. 2 Log - Dragomer Skupaj 2013 2014 2015 Delež  
v %

Upravičeni stroški 595.938,00 43.371,00 378.073,00 174.494,00 100,00 %
Kohezijski sklad 428.944,25 31.217,58 272.129,38 125.597,29 71,98 %
Državni proračun 91.297,70 6.644,44 57.920,78 26.732,48 15,32 %
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Projekt št. 2 Log - Dragomer Skupaj 2013 2014 2015 Delež  
v %

Občinski proračun 75.696,05 5.508,98 48.022,84 22.164,23 12,70 %
Neupravičeni stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
Občinski proračun 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
Skupaj brez DDV 595.938,00 43.371,00 378.073,00 174.494,00 100,00 %
Kohezijski sklad 428.944,25 31.217,58 272.129,38 125.597,29 71,98 %
Državni proračun 91.297,70 6.644,44 57.920,78 26.732,48 15,32 %
Občinski proračun 75.696,05 5.508,98 48.022,84 22.164,23 12,70 %
DDV 130.821,00 9.256,00 83.176,00 38.389,00 100,00 %
Občinski proračun 130.821,00 9.256,00 83.176,00 38.389,00 100,00 %

«

V primerih, ko na noben način ni mogoče izpolniti določb 
tega pravilnika, pripravi projektant ali izvajalec del predlog v 
obliki tehničnega elaborata, soglasje na predloženo tehnično 
rešitev, pa poda izvajalec javne službe ali sam predpiše drugo 
ustrezno tehnično rešitev.

Tehnični pravilnik za kanalizacijo velja na območju Občine 
Ribnica.

2. DEFINICIJE KANALIZACIJSKIH SISTEMOV PO NAMENU 
UPORABE IN PO SESTAVNIH DELIH

3. člen
Javna kanalizacija so medsebojno funkcionalno poveza-

ne naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda uporabnikov. Naprave in objekti javne kanali-
zacije so:

– kanalizacijsko omrežje z revizijskimi in priključnimi jaški,
– razbremenilniki visokih voda,
– zadrževalni bazeni padavinskih voda,
– črpališča odpadnih voda,
– čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda,
– drugi objekti in naprave, ki so namenjeni za pravilno in 

nemoteno odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

4. člen
Interna kanalizacija so naprave in objekti, ki so name-

njeni za odvajanje in čiščenje odpadnih voda samo enemu 
uporabniku in ki je priključena na javno kanalizacijo. Interna 
kanalizacija je praviloma priključena na javno kanalizacijo po 
spojnem kanalu v najbližji revizijski jašek na javni kanalizaciji. 
V predelih, kjer je zgrajeno ločeno kanalizacijsko omrežje za 
zbiranja odpadne in padavinske vode, mora biti interna ka-
nalizacija zgrajena tako, da se padavinske vode odvajajo po 
ločenem priključnem kanalu.

Za interno kanalizacijo se štejejo:
– vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu,
– naprave za akumulacijo, prečrpavanje in nevtralizacijo 

odpadnih voda,
– priključek stavbe,
– kontrolni jašek oziroma mersko mesto na spojnem ka-

nalu,
– čistilna naprava za pred čiščenje.

5. člen
Glede na vrsto komunalne rabe se delijo kanalizacijski 

sistemi na:
– javne kanalizacijske sisteme,
– interne kanalizacijske sisteme.
Glede na namen odvajanja odpadne vode je lahko javni 

kanalizacijski sistem:
– mešan: če po kanalizacijskem sistemu odvajamo komu-

nalno odpadno in padavinsko vodo skupaj,
– ločen: če v en kanalizacijski sistem odvajamo padavin-

sko vodo, v drugega pa komunalno odpadno vodo.

2.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.

3.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-8/2012-77
Log, dne 31. julija 2013

Župan
Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

RIBNICA

2634. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih 
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda 
v Občini Ribnica

Na podlagi 1. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komu-
nalne odpadne vode na območju Občine Ribnica (Uradni list 
RS, št. 86/12), 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list 
RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 16. redni seji 
dne 18. 7. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov  
in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih 

komunalnih ter padavinskih voda  
v Občini Ribnica

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom (v nadaljnjem besedilu: tehnični pravil-

nik za kanalizacijo) se podrobneje urejata tehnična izvedba in 
uporaba javnega kanalizacijskega omrežja ter kanalizacijskih 
objektov in naprav v Občini Ribnica.

Ob določilih tega pravilnika je treba obvezno upoštevati 
tudi veljavne zakone in podzakonske akte, standarde, predpise, 
odloke in pravilnike za tovrstno dejavnost.

2. člen
Tehnični pravilnik za kanalizacijo so dolžni upoštevati vsi 

sodelujoči pri upravnem postopku, planiranju, projektiranju, 
izvajanju (gradnji in rekonstrukciji), komunalnem opremljanju, 
upravljanju in uporabi kanalizacijskega omrežja, objektov in 
naprav in drugih komunalnih vodov, ki vplivajo na javno kanali-
zacijo, izvajalec gospodarske javne službe in uporabniki javne 
kanalizacije.
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V predelih, kjer je zgrajeno ločeno kanalizacijsko omrežje 
za zbiranje odpadnih in padavinskih voda, mora biti notranja 
kanalizacija zgrajena tako, da se padavinske vode odvajajo po 
ločenem spojnem kanalu.

6. člen
Javno kanalizacijsko omrežje in naprave se po svojem na-

menu in funkciji delijo na sekundarne, primarne in magistralne.
a) Sekundarno omrežje in naprave so:
– kanalizacija mešanega in ločenega omrežja za nepo-

sredno priključevanje porabnikov na posameznem območju 
(stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manjših naselij),

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode 
na sekundarnem omrežju,

– naprave za čiščenje odpadne vode na posameznem 
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manjših 
naselij).

b) Primarno omrežje in naprave:
– kanalski cevovodi za odvajanje odpadnih in padavin-

skih voda iz dveh ali več stanovanjskih ali drugih območjih v 
ureditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih 
območjih, manjših naseljih),

– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda 
iz več stanovanjskih območij in drugih območij v ureditvenem 
območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, 
manjših naselij),

– naprave za čiščenje odpadnih voda iz več stanovanjskih 
ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (industrijskih 
območjih, turističnih območjih, manjših naseljih).

c) Magistralno omrežje je sestavljeno iz dveh ali več pri-
marnih kanalizacijskih omrežij, povezuje dve ali več naselij in 
se zaključi v skupni čistilni napravi.

7. člen
Drugi izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– kanal je cevovod za odvajanje odpadnih voda,
– priključek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski vod in 

je del interne kanalizacije, ki je v lasti uporabnika in poteka od 
mesta priključitve na javno kanalizacijo do prvega revizijskega 
jaška ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni 
možno postaviti,

– kontrolni jašek je jašek na spojnem kanalu za meritve 
in odvzem vzorcev,

– revizijski jašek je jašek na notranji ali javni kanalizaciji 
za opravljanje nadzora in izvajanje vzdrževalnih del,

– priključni jašek je jašek na javnem kanalu, v katerega 
se izvede priključitev kanalizacije uporabnika,

– podslapje je vertikalni cevovod ob revizijskem jašku za 
premostitev višinske razlike v kanalu ali na priključku,

– kaskada je prelivna stopnica v kanalu,
– zadrževalni bazen je bazen za akumulacijo padavinskih 

voda,
– razbremenilnik visokih voda je jašek za regulacijo vtoka 

padavinskih voda v javno kanalizacijo,
– peskolov je jašek za izločanje peska iz odpadnih voda,
– črpališče je objekt za prečrpavanje odpadnih voda,
– obstoječa greznica je greznica v skladu s predpisom, ki 

ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komu-
nalnih čistilnih naprav,

– nepretočna greznica je greznica v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih ko-
munalnih čistilnih naprav,

– čistilna naprava je objekt za primarno, sekundarno in 
terciarno čiščenje odpadnih voda,

– čistilna naprava za pred čiščenje je naprava v lasti 
uporabnika, ki je zgrajena z namenom, da se iz odpadnih voda 
popolnoma ali delno izločijo tiste škodljive snovi, ki bi poslabša-
le lastnosti odpadne vode v javni kanalizaciji in je nameščena 
praviloma pred priključkom na javno kanalizacijo.

3. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE

8. člen
(zavezujoča osnovna izhodišča)

Pri načrtovanju javne kanalizacije se morajo upoštevati 
določila tega pravilnika in smernice, ki jih opredeljujejo izvaja-
lec javne službe, državni standardi SIST in Evropski standardi 
EN 1610. Pri projektiranju in izgradnji kanalizacije je potrebno 
zagotoviti takšno izvedbo, da je na vsakem mestu možen 
dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe obratovanja in 
vzdrževanja javne kanalizacije in naprav.

Kanalizacijski sistem mora biti projektiran in grajen tako, 
da zagotavlja optimalno odvajanje in čiščenje odpadne in pa-
davinske vode ob najmanjših stroških izgradnje, vzdrževanja in 
obratovanja. Pri načrtovanju, gradnji in obnovi kanalizacijskih 
sistemov se mora zagotavljati zaščito zdravja ljudi in obra-
tujočega osebja, zaščito odvodnika in čistilne naprave pred 
hidravlično in okoljsko preobremenitvijo, ne ogroža obstoječih 
objektov, ki mejijo na oskrbovalne naprave, zaščito podtalnice, 
zagotovitev primerne zmogljivosti kanalizacije in naprav za 
čiščenje, zagotovitev varnih delovnih pogojev, trajnost, pravil-
no delovanje in vzdrževanje ter nadzorovanje, preprečevanje 
nastajanja smradu in strupenih snovi, statično in dinamično 
nosilnost kanalizacije, vodotesnost ter omejitev pogostosti pre-
plavitve na predpisano vrednost.

9. člen
(izbira vrste sistema)

Izbira vrste sistema za odvod komunalne odpadne in 
padavinske vode po namenu odvajanja je odvisna od vrste 
sistema, ki na določeni aglomeraciji že obstaja, od zmogljivo-
sti in kakovosti naravnega odvodnika, vrste dotokov v sistem, 
potrebe po čiščenju, topografije zemljišča, obstoječih čistilnih 
naprav ter drugih lokalnih pogojev.

10. člen
(geomehanske raziskave)

V fazi projektiranja je potrebno z geomehanskimi raziska-
vami pridobiti podatke o obtežbah kanalov in objektov na njih, 
nevarnosti drsin, posedanju, toku in gladini podtalnice, obre-
menitvah bližnjih objektov in cest, poprejšnji uporabi zemljišča 
(vključujoč rudarstvo) ter na podlagi izsledkov določiti možnost 
gradnje z alternativnimi vrstami gradnje, uporabe posameznih 
vrst cevi, možnost uporabe peščene posteljice cevi ter načine 
stabilizacije brežin jarkov in zasipa gradbenih jarkov. Od pri-
stojnih vodnogospodarskih služb je potrebno pridobiti podatke 
o nivojih in pogostostih poplav ter biološkem in hidrološkem 
stanju vodotoka.

Pri presoji, ali so zahteve sistema za odvod vode izpolnje-
ne, je treba upoštevati vse razpoložljive podatke o poplavah, 
zamašitvah, porušitvah kanalov, boleznih, poškodbah, smrtnih 
primerih vzdrževalnega osebja, poškodbah kanalov, upošte-
vanju pogojev na vtokih in izpustih v sistem za odvod vode in 
iz njega, pregledih kanalov s TV kamero, pritožbah o širjenju 
smradu, hidravličnih preverbah, delovanju mehanskih in elek-
tričnih naprav, rezultatih tlačnih preizkusov, preobremenitvah in 
delovanju in stanju regulacijskih naprav.

Če postavljene zahteve iz tega člena niso izpolnjene, je 
potrebno izvesti ukrepe za izboljšanje stanja.

Načrti in karte katastra kanalizacijskega sistema so osno-
va za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo kanalizacij-
skega sistema.

Cevi

11. člen
(globine cevi)

Vse vgrajene kanalizacijske cevi morajo imeti ateste za 
predpisano temensko trdnost, ki je določena glede na vrsto 
prometne obremenitve in morajo ustrezati namenu, za katerega 
se uporabljajo.
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Najmanjša začetna globina kanalov za odpadno vodo 
mora omogočati priključitev odtokov iz pritličja bližnjih objektov 
za gravitacijsko odvajanje in znaša 1,20 m. Najmanjša začetna 
globina kanalov za padavinsko vodo mora omogočati priklju-
čitev cestnih požiralnikov in dvorišč bližnjih objektov in znaša 
0,80 m. Pri projektiranju je potrebno slediti naravnemu padcu 
terena. Najmanjši padci javne kanalizacije so določeni z upo-
števanjem najmanjših dovoljenih hitrosti in morajo preprečevati 
odlaganje in zastajanje trdnih delcev. Če to ni mogoče, je treba 
predvideti ukrepe za stalno čiščenje kanalov.

12. člen
(premeri cevi)

Premeri cevovodov javne kanalizacije se označujejo v 
mm (DN) in znašajo: 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1800, 2100 in 2400. Pre-
mere cevi kanalizacije se določi na podlagi hidravličnih zahtev, 
pogojev glede vzdrževanja in najmanjše možnosti zamašitve. 
Najmanjši premer cevi javne kanalizacije znaša 160 mm. Naj-
manjši premer cevi tlačnih vodov iz črpališč znaša 80 mm. 
Ustreznost dimenzij cevi kanalizacije je treba dokazati s hidra-
vličnim računom, pri katerem se za največje vrednosti polnitev 
upoštevajo naslednje vrednosti:

– kanal za odpadno vodo – do 50 % polnitev pri največjem 
sušnem odtoku,

– kanal za padavinsko vodo – do 70 % polnitev pri pro-
jektiranem nalivu,

– kanal mešanega tipa – do 70 % polnitev pri projektira-
nem nalivu in maksimalnem sušnem odtoku.

Najmanjši dovoljeni notranji premer gravitacijskega ka-
nala javne kanalizacije je DN 160 mm, najmanjši dovoljeni no-
tranji premer spojnega kanala je DN 160 mm, če odvaja samo 
odpadno, če pa odvaja tudi padavinsko ali samo padavinsko 
pa DN 250 mm. Najmanjši dovoljeni notranji premer tlačnega 
kanala javne kanalizacije je DN 80 mm.

Najmanjši dovoljeni padec kanala javne kanalizacije se 
določi tako, da hitrost v kanalu pri srednjem dnevnem pretoku 
ni manjša od 0,5 m/s.

13. člen
(mehanski vplivi na cevi)

Kanalizacijske cevi morajo biti vgrajene tako, da so zašči-
tene pred mehanskimi vplivi, kot so obtežbe, vibracije, poseda-
nje tal. Kanalizacija za odpadne vode šteje za najbolj globoko 
zakopani komunalni vod, zato morajo biti cevi kanalizacije 
lokacijsko vgrajene po principu prioritete tako, da je v primeru 
okvare možen strojni izkop s strojem z orodjem za izkop, s širi-
no najmanj 30 cm. Na mestih, kjer zaradi objektivnih razlogov ni 
možna poznejša intervencija z izkopom, morajo biti cevi kana-
lizacije položene v prehodnih kolektorjih ali kinetah. Odločitev 
o obbetoniranju kanala mora bazirati na statični presoji kanala. 
S statičnim izračunom je treba dokazati stopnjo varnosti pred 
porušitvijo po veljavnih standardih. Najmanjša nazivna obodna 
togost ostenja cevi mora znašati SN 8 kN/m2. Cevi morajo biti 
izdelane po standardu EN 1401-1.

Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na 
peščeno posteljico debeline 10 cm, v območju talne vode pa 
na betonsko podlago ali enozrnato grazmozno frakcije 4–8 mm.

14. člen
(dostopnost in varovanje)

Objekti in naprave javnega kanalizacijskega omrežja mo-
rajo biti projektirani in izvedeni tako, da v normalnih pogojih ni 
možen pristop ali kakršnokoli delovanje nepooblaščenih oseb 
in živali. Fizično ali tehnično se varujejo vsa črpališča in čistilne 
naprave. Vse naprave in objekti na omrežju se varujejo teh-
nično in samo v posebnih primerih tudi fizično, kar se posebej 
določi v tehnični dokumentaciji.

15. člen
(vgrajeni materiali)

Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporablja-
jo naslednje vrste cevi:

– za gravitacijski odvod odpadne, padavinske vode in me-
šano kanalizacijo: betonske, armirani poliester, duktilna litina, 
keramika, jeklo, polivinil klorid in polietilen,

– za tlačno kanalizacijo: PEHD, armirani poliester, duktil-
na litina in jeklo.

Material, iz katerega je izdelano ostenje cevovodov, mora 
zagotavljati vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemij-
skim in drugim vplivom (npr. pri čiščenju kanalov). Materiali, iz 
katerih so izdelani elementi kanala, vključno s tesnili, ki pridejo 
v stik z vodo, glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških 
lastnosti, ne smejo spreminjati kakovosti vode. Material, iz 
katerega so izdelane cevi, se izbere glede na namen, obtežbo, 
hidravlične zahteve in pričakovano življenjsko dobo kanala, ki 
mora znašati najmanj 50 let.

V primeru, da se kanal betonira na mestu ali montira iz 
elementov, morajo biti stene kanala zglajene do čistega sijaja.

16. člen
(hitrosti odpadne vode v cevi)

Najmanjša dovoljena hitrost odpadne vode v kanalu je 
0,4 m/s pri sušnem pretoku. Največja dovoljena hitrost odpa-
dne vode je 3 m/s. Občasno je ta hitrost lahko tudi višja (do 
6 m/s), če izbrani material to omogoča brez poškodb ostenja.

Revizijski jaški

17. člen
(namen)

Revizijski jaški se gradijo na mestih, kjer se menja smer, 
naklon ali prečni profil kanala, in na mestih združitve dveh ali 
več kanalov. Največje dovoljene razdalje med RJ znašajo za 
kanale DN 160 do DN 300 – 40,0 m, za kanale DN 400 do 
DN 500 – 60,0 m, za kanale DN 600 do DN 1400 – 80,0 m in 
za kanale nad DN 1500 – 100,0 m.

V primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega in 
iztočnega kanala večja od 0,50 m, je treba predvideti kaskadni 
revizijski jašek. V kaskadnem RJ se izvede stopnjo iz kolena, 
ravnega dela cevi in iz odcepnega kosa. Stopnja se izvede 
iz istega materiala ali iz materiala z boljšimi lastnostmi, kot je 
osnovni kanal. V primeru, ko hitrosti odpadne vode v kanalu 
prekoračijo 6 m/s, je na vertikalnih lomih treba izvesti umirje-
valne elemente. Z umirjevalnimi elementi se zmanjša energija 
curka na stene RJ.

Kanalizacijski jaški se morajo zasipati z nevezanim ma-
terialom v taki debelini, da je jašek zaščiten pred mehanskimi 
poškodbami in zmrzovanjem. V primeru, da jaški ne bi prenesli 
temenske obremenitve, jih je potrebno zaščititi z betonsko 
oblogo v debelini, ki se določi na podlagi statičnega izračuna. 
Pri vgrajevanju in zasipu je potrebno upoštevati navodila pro-
izvajalca.

18. člen
Revizijski jaški morajo biti dostopni za potrebe kontrole, 

čiščenja in vzdrževanja s stroji.
Revizijski jaški naj bodo izdelani v skladu s SIST EN 

1401-1 in SIST EN 13476-1 notranjega premera 625, 800 in 
1000 mm.

Revizijski jaški naj bodo premera:
– do globine 1,5 m minimalno DN 625 mm,
– do globine 3 m minimalno DN 800 mm,
– pri globini večji od 3 m minimalno DN 1000 mm.
V revizijske jaške, globine večje od 5 m, je treba vgraditi 

vstopne lestve iz nerjavečega jekla.
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Jašek sestavljajo naslednji elementi, ki se lahko medse-
bojno sestavljajo s tesnili, se varijo ali so izdelani v enem kosu 
(kompaktna izvedba).

– Dno jaška z muldo z enim iztokom in tremi vtoki pod 
kotom 135°, 180° in 225° glede na iztok ali

– Dno jaška z muldo z enim iztokom in vtokom pod kotom 
180° glede na iztok. Višina mulde v jašku je enaka premeru 
največje dimenzije možne priključne cevi na jašku.

Dno jaška se določi po potrebi glede na potrebno število 
vtokov.

– Obroči (segmenti) za telo jaška potrebne višine.
– Konus jaška z vstopno odprtino DN 625 mm. Izdelan 

mora biti tako, da je možno zmanjševanje ali povišanje konusa 
za 250 mm na samem gradbišču.

Vstopni priključki v dno jaška in dodatni priključki v telo 
jaška se izdelajo po enakem sistemu. Jaški morajo imeti mo-
žnost izdelave dodatnega priključka v muldo jaška ali v telo 
jaška na samem gradbišču ne glede na izbrano vrsto cevi. Vsi 
elementi jaška morajo imeti enako debelino stene in so izdelani 
iz enakega materiala. Način spajanja delov jaškov med seboj 
in izdelava vstopnih in iztopnih priključkov mora zagotavljati 
trajno vodotesnost.

19. člen
(pokrovi)

Pokrovi na revizijskih jaških naj bodo litoželezni, dimenzije 
60 x 60 cm ali Ø 600 mm in dimenzionirani ob upoštevanju 
veljavnega standarda EN124. Na pokrovu mora biti napis KA-
NALIZACIJA, s črkami velikosti min. 5 cm.

Pri uporabi prefabriciranih jaškov je potrebno na mestih, 
kjer se zahteva nosilnost pokrovov do 12,5 kN (razred B), 
predvideti jaške, ki omogočajo vgradnjo pokrovov razreda B 
direktno na jašek, brez dodatnih del. Za pokrove razreda D (do 
40 kN) se zahteva vgradnja plavajočih pokrovov na betonski 
sidrni obroč, s prenosom obtežbe v podlago cestišča okrog 
jaška. Obvezno je potrebno predvideti uporabo izravnalnih 
obročev med betonskimi sidrnimi obroči ter pokrovi jaškov.

Na poplavnem območju mora biti pokrov jaška vodotesen 
ali pa mora biti dvignjen za 0,50 m nad višinsko koto stoletne 
vode.

Razbremenilniki

20. člen
Razbremenilniki so objekti na kanalski mreži in služijo 

za odvod padavinske vode. Grajeni so z namenom, da v času 
močnejših padavin del padavinske vode odvajamo neposredno 
v odvodnik in s tem znižamo maksimalne pretoke v odvodnih 
kanalih.

21. člen
(dimenzioniranje)

Pri dimenzioniranju razbremenilnikov, ki so znotraj cen-
tralnega sistema kanalizacije, je treba upoštevati:

– pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode, 
predvsem prvi močno onesnaženi val, je treba zadržati v siste-
mu in ga odvajati na čistilno napravo.

Pri projektiranju bazena je treba upoštevati parametre 
(količina zadržane vode, višina zajezitve, maksimalni iztok iz 
bazena), ki jih določi upravljavec javnega kanalizacijskega 
sistema.

Pri projektiranju in dimenzioniranju razbremenilnikov na 
lokalnih kanalskih sistemih je treba navedena določila smiselno 
upoštevati.

22. člen
(deli razbremenilnika)

Razbremenilniki so praviloma sestavljeni iz naslednjih 
enot:

– dotočni kanal,
– razbremenilna komora s prelivno steno,

– dušilna komora z vgrajeno dušilko (dušilna zapornica, 
težnostna dušilka ipd.),

– iztočni kanal iz dušilne komore,
– iztočni kanal za odvod prelite vode iz razbremenilne 

komore v odvodnik.
V razbremenilne objekte se po potrebi vgrajuje naslednja 

oprema:
– dušilke, zapornice, regulacijske prelivne stene ipd.,
– instalacije.
V primeru vgradnje določenih tipov navedene opreme 

je treba objekt razbremenilnika oskrbeti z nizkonapetostnim 
elektro priključkom z možnostjo rezervnega napajanja iz mo-
bilnega agregata.

Zadrževalni bazeni

23. člen
Zadrževalni bazeni so objekti na kanalski mreži za odvod 

padavinske vode. Grajeni so z namenom, da del padavinskega 
odtoka začasno zadržijo. Z izgradnjo zadrževalnih bazenov se 
praviloma doseže:

– zmanjšanje maksimalnega padavinskega odtoka in zato 
potrebne manjše profile dovodnih kanalov,

– zadržanje in delno čiščenje prvega vala močno onesna-
žene padavinske vode.

Pri dimenzioniranju zadrževalnih bazenov je potrebno:
– pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode, 

predvsem pa prvi močno onesnaženi val, zadržati v sistemu in 
ga odvajati na čistilno napravo,

– predvideti iztok padavinske vode v odvodnik na razbre-
menilnih objektih,

– poleg izgradnje zadrževalnih bazenov izkoristiti tudi 
zadrževalno kapaciteto obstoječe kanalske mreže.

Pri projektiranju bazena je potrebno upoštevati parametre 
(količina zadržane vode, višina zajezitve, maksimalni iztok iz 
bazena), ki jih določi upravljavec javnega kanalizacijskega 
sistema.

Pri dimenzioniranju zadrževalnih bazenov na lokalnih 
kanalskih sistemih je potrebno navedena določila smiselno 
upoštevati, bazene pa dimenzionirati na podlagi ustreznih tujih 
predpisov (predvsem ATV 128).

24. člen
(deli zadrževalnega bazena)

Zadrževalni bazeni so praviloma sestavljeni iz naslednjih 
enot:

– enote na dotoku v bazen (dotočni kanal, dotočna komora),
– akumulacija (pokrita/nepokrita, peskolov, korito za sušni 

pretok, akumulacijski prostor, prelivna stena, potopljene stene 
in drugo),

– enote na iztoku iz bazena (iztočni kanal, kanal za prelito 
vodo z iztokom v odvodnik in drugo).

V bazene je po potrebi treba vgraditi naslednjo opremo:
– čistilni elementi (avtomatske grablje, naprava za kom-

paktiranje odpadkov s kontejnerjem, prekucniki za izpiranje dna 
akumulacije, črpalke in mešala za usedline ter drugo),

– regulacijski elementi (senzorji za merjenje pretoka in 
nivoja, dušilke, zapornice in drugo).

Vgraditi je treba tudi nekatere inštalacije:
– tlačni sistem za izpiranje sten bazena,
– vodovodni priključek iz javnega vodovoda,
– nizkonapetostni elektropriključek iz omrežja, z možno-

stjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata,
– pri pokritih akumulacijah sistem za prisilno prezračeva-

nje akumulacijskega prostora.
Kjer obstaja možnost, da bi zaradi okvar ali drugih vzro-

kov lahko odtekla v javno kanalizacijo taka odpadna voda, ki bi 
lahko povzročila okvaro javne kanalizacije ali porušila režim na 
čistilni napravi, mora biti interna kanalizacija zgrajena tako, da 
je možno odvod v javno kanalizacijo prekiniti oziroma zadržati.
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Črpališča

25. člen
(namen)

Črpališča gradimo povsod tam, kjer vode ni mogoče od-
vajati gravitacijsko (težnostno) in je potrebno prečrpavanje za 
dvig vode na višji nivo. Gradijo se na zemljiščih, ki morajo biti 
dostopna mehanizaciji za vzdrževanje in čiščenje. Pokrov mora 
biti nad poplavnim nivojem.

26. člen
(dimenzioniranje)

Treba je upoštevati naslednje pogoje:
– akumulacijski bazen mora biti primeren za sprejemanje 

odpadne vode tudi pri minimalnem in maksimalnem dotoku. 
Pri izračunu minimalne črpalne prostornine akumulacijskega 
bazena se mora upoštevati največje dovoljeno število vklopov 
črpalk na uro glede na karakteristike črpalk,

– premer tlačnega voda mora biti minimalno DN 80 mm,
– minimalne potrebne hitrosti v tlačnih kanalih pri nomi-

nalni kapaciteti črpalke:
– vertikalni vodi: v = 1 m/s,
– horizontalni vodi: v = 0,8 m/s,
– maksimalne hitrosti v tlačnem vodu pri delovanju obeh 

črpalk paralelno:
premer kanala DN 100 mm – v(max)= 2,0 m/s
premer kanala DN 150 mm – v(max)= 2,2 m/s
premer kanala DN 200 mm – v(max)= 2,4 m/s,
– izbor opreme črpališča (grablje, kompaktor …) je od-

visen od načina črpanja in izbire tipa črpališča (zaprt, odprt 
sistem),

– zmogljivost črpalk se določa na podlagi maksimalnega 
dotoka v akumulacijski bazen,

– črpališče z rezervnimi črpalkami mora biti krmiljeno 
tako, da se rezervne črpalke izmenjujejo z aktivnimi,

– izbrani hidravlični deli črpalk, morajo obdržati visok 
nivo zmogljivosti črpanja in zmanjšati možnost zamašitve na 
minimum.

Pri dimenzioniranju tlačnih sistemov je potrebno upošte-
vati naslednje pogoje:

– minimalna nazivna dimenzija cevi DN 75.
– Minimalna hitrost v ceveh je 0,7m/s. Pri maksimalnih 

hitrostih se upoštevajo hitrosti iz dimenzioniranja klasičnih tlač-
nih vodov.

Zmogljivost črpališč se določa na podlagi maksimalnega 
dotoka v akumulacijski bazen. Tlačni vod se polaga pod cono 
zmrzovanja. Delovanje črpališče z rezervnimi kompresorji mora 
biti krmiljeno tako, da se rezervni kompresorji izmenjujejo z 
aktivnimi.

27. člen
(opis črpališča)

Črpališče se izvede klasične vodnjaške oblike (okroglo), 
premera najmanj 200 cm. Gradnja nadzemnega objekta je 
potrebna pri črpališčih z grabljami, sicer pa se pokrije le s 
pokrovom z zaklepanjem. Objekt črpališča mora biti opremljen 
s sistemom prisilnega prezračevanja. Električna omarica z in-
štrumenti in opremo za kontrolo delovanja in napajanja objekta 
mora biti postavljena v neposredni bližini črpalnega bazena, na 
betonski podstavek, izveden po predpisih oziroma zahtevah 
dobavitelja električne energije. Akumulacijski bazen mora biti 
primeren za sprejemanje odpadne vode tudi pri najmanjšem in 
največjem dotoku, čas akumuliranja med vklopoma črpalke je 
največ 2 uri. Pri izračunu najmanjše črpalne prostornine aku-
mulacijskega bazena se mora upoštevati največje dovoljeno 
število vklopov črpalk na uro glede na karakteristike črpalk. 
Premer tlačnega voda mora biti najmanj DN 80 mm. Najmanjše 
potrebne hitrosti v tlačnih kanalih pri predvideni zmogljivosti 
črpalke znašajo za vertikalne vode v = 1 m/s, in za horizontalne 
vode: v = 0,7 m/s. Največja hitrost v tlačnem vodu pri delovanju 

obeh črpalk hkrati znaša: vmax = 2 m/s. Avtomatske grablje 
je treba nameščati pri črpališčih z dotokom, večjim od 30 l/s, 
medtem ko se stiskalnice odpadkov namešča le izjemoma, 
pri večjih črpališčih. Zmogljivost črpalk se določi na podlagi 
največjega dotoka v akumulacijski bazen. Črpališče z rezerv-
nimi črpalkami mora biti krmiljeno tako, da se rezervne črpalke 
izmenjujejo z aktivnimi (alternirajoče). Oprema za krmiljenje, 
nadzor in prenos podatkov mora vključevati števec obratovalnih 
ur (ali števec števila vklopov) za vsako črpalko. V primeru, da 
se podatki ne prenašajo preko GSM je potrebno ob objektu po-
staviti antene za prenos podatkov o meritvah, stanjih in alarmih 
v nadzorni center. Krmiljenje prezračevalnega sistema se izve-
de preko krmilnika tehnologije, signal delovanja pa se prenaša 
preko sistema daljinskega prenosa podatkov v nadzorni center 
vzdrževalne službe. Če je dolžina tlačnega voda večja od 20 m, 
je treba na dostopnem mestu na polovici trase predvideti jašek 
s čistilnim kosom za nujne primere čiščenja. Globina vkopa 
tlačne cevi znaša najmanj 0,8 m. Zaradi ustavljanja in zaga-
njanja črpalk morajo biti s hidravličnim izračunom ugotovljena 
tlačna nihanja za vsak vod, daljši od 20 m, in predviden način 
varovanja tlačnega voda pred vodnim udarom.

Pri pnevmatskih črpališčih se oblika prilagodi stanju teh-
nike.

28. člen
(tlačni vod)

Izvedbo tlačnega voda in izbiro materiala narekujejo te-
renske razmere in dejanske možnosti izvedbe. V primeru iz-
vedbe tlačnega voda daljšega od 200 m je treba na dostopnem 
mestu na polovici trase predvideti jašek s čistilnim kosom ali 
K- kosom za nujne primere čiščenja v obe smeri tlačnega voda.

V tlačni vod pri pnevmatskem sistem se vgrajujejo čistilni 
kosi glede na konfiguracijo terena oziroma stanje tehnike.

Globina vkopa tlačne cevi naj bo minimalno 0,8 m oziro-
ma pod cono zmrzovanja.

Zaradi ustavljanja in zaganjanja črpalk morajo biti s hi-
dravličnim izračunom ugotovljena tlačna nihanja za vsak vod, 
daljši od 50 m, in predviden način varovanja tlačnega voda pred 
vodnim udarom.

Objekti za izpiranje kanalske mreže (prekucniki)

29. člen
(namen)

Pri ločenih sistemih, pa tudi pri nekaterih mešanih siste-
mih, se na začetnih odsekih gradijo jaški za izpiranje kanalske 
mreže.

Če se kanalska mreža sama po sebi ne izpira dovolj 
(hitrosti pri srednjem dnevnem pretoku so manjše od 0,4 m/s), 
je na neprehodnih kanalih treba izvesti dodatne ukrepe za sa-
moizpiranje – jašek s prekucnikom. Delovanje prekucnika mora 
omogočiti, da v kanalu pride večkrat na dan do kratkotrajnih 
čistilnih pretokov s hitrostjo, višjo kot 0,7 m/s.

30. člen
(tehnične zahteve)

Objekt, v katerega je postavljen prekucnik, je praviloma 
zgrajen iz armiranega betona oziroma iz drugega ustreznega 
materiala. Prenesti mora vse predvidene obtežbe (zemeljski 
pritisk, prometna obtežba, hidrostatični pritisk in drugo) in mora 
biti vodotesen. Imeti mora vstopno odprtino pokrito s primer-
nim pokrovom. Tla v objektu morajo biti nagnjena proti vtoku v 
kanal, ki se izpira.

V objekt se namesti posoda – prekucnik. Velikost in geo-
metrijske karakteristike prekucnika, ki mora akumulirati ustre-
zno količino vode, pogojujejo dimenzije objekta.

Prekucnik je posoda, ki se permanentno polni in prazni. 
Predvidoma se polni z vodo iz vodovoda, kjer to ni mogoče, pa 
z odpadno vodo. Princip delovanja je zasnovan na spremembi 
težišča polne posode glede na težišče prazne. Pri polni po-
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sodi se skupno težišče posode in akumulirane vode postavi v 
točko, v kateri je omogočena prevrnitev posode. Močan vodni 
tok izplakne usedline v kanalu. Tečaji prekucnika morajo biti iz 
primernega materiala, ki v odpadni vodi ne oksidira.

Peskolovi, lovilci olj in lovilci maščob

31. člen
(peskolovi)

Na priključku za odvod padavinskih voda z utrjenih po-
vršin v javno kanalizacijo mora biti zgrajen peskolov ki mora 
biti dimenzioniran tako, da je največja hitrost pretoka skozi 
peskolov 0,2 m/s.

Peskolovi se vgrajujejo v kanalizacijsko omrežje povsod 
tam, kjer je treba preprečiti vnašanje peska in drugih hitro 
usedljivih snovi v sistem. Vgrajeni morajo biti tudi na vtoku v 
objekte (črpališča, razbremenilniki, deževni bazeni, čistilne na-
prave) na mešanem ali padavinskem sistemu kanalizacije kot 
samostojne enote ali v kombinaciji z izločevalniki lahkih tekočin 
ali maščob. Dimenzionirajo se tako, da izločajo hitro usedljive 
snovi pri največjem dovoljenem pretoku. Biti morajo dostopni 
za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja 
usedlin. Peskolovi, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, 
morajo imeti ustrezen certifikat.

Lovilci lahkih tekočin se vgrajujejo v mešano in ločeno 
kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je potrebno iz odpa-
dne vode izločiti lahke tekočine s specifično težo, manjšo od 
0,95 kg/l, ki jih po predpisih ni dovoljeno spuščati v kanalizacijo 
in v padavinsko kanalizacijsko omrežje pred izpustom v vodo-
nosnik, če se odvaja padavinska voda s površin, kjer obstaja 
možnost razlitja lahkih tekočin. Izdelani in dimenzionirani mora-
jo biti v skladu s standardom SIST EN 858. Biti morajo dostopni 
za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja 
izločenih lahkih tekočin. Če so vgrajeni v interno kanalizacijo 
in jih vzdržuje ter skrbi za odstranjevanje izločenih snovi upo-
rabnik, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne 
službe. Lovilci lahkih tekočin, ki se vgrajujejo kot predfabricirani 
izdelki, morajo imeti ustrezen certifikat.

32. člen
(lovilci olj)

Gradnja lovilcev olj je obvezna:
– na varstvenih pasovih vodnih virov in na območjih, ki 

ležijo na vplivnih območjih vodarn, v primeru, ko se padavinska 
voda odvaja v ponikovalnico,

– v garažah in na pralnih ploščadih,
– na parkiriščih za tovorna vozila in avtobuse,
– na parkiriščih za poslovne in javne stavbe,
– na dvoriščih, kjer so predvidena več kot tri parkirna 

mesta,
– na dvoriščih dvo- ali več stanovanjskih stavbah.
Lovilci olj se vgrajujejo v mešano in ločeno kanalizacijsko 

omrežje povsod tam, kjer je potrebno iz odpadne vode izločiti 
olje, ki jih po predpisih ni dovoljeno izpustiti v kanalizacijo. 
Izdelani in dimenzionirani morajo biti po veljavnih standardih. 
Biti morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden 
način odstranjevanja izločenih olj. Vzdrževanje ter skrb za od-
stranjevanje izločenih olj ima uporabnik, mora biti omogočen 
nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne službe. Lovilci olj, ki se 
vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti spričevalo 
o ustreznosti. Vgradnja lovilcev olj je obvezna v gostinskih 
lokalih.

Izvedba merilnega mesta, parametri onesnaženosti ter 
obseg in metode izvajanja meritev morajo biti v skladu z ve-
ljavno zakonodajo.

33. člen
(lovilci maščob)

Se vgrajujejo v mešano in ločeno kanalizacijsko omrežje 
povsod tam, kjer je treba iz odpadne vode izločiti maščobe, ki 

jih po predpisih ni dovoljeno izpustiti v kanalizacijo. Izdelani 
in dimenzionirani morajo biti po veljavnih standardih. Biti mo-
rajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način 
odstranjevanja izločenih maščob. Če so vgrajeni v kanalski 
priključek in jih vzdržuje ter skrbi za odstranjevanje izločenih 
maščob uporabnik, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja 
upravljavec javne kanalizacije. Lovilci maščob morajo imeti iz-
javo o skladnosti s standardi in opravljen tipski preskus o ustre-
znosti. Vgradnja lovilcev maščob v objektih za pripravo hrane 
je obvezna (šole, vrtci, domovi za ostarele, gostinski objekti).

Cestni požiralniki

34. člen
(namen)

Cestni požiralniki so del opreme cestišča in se uporabljajo 
za odvod vode s cestišča.

35. člen
(vrste)

Glede na funkcijo poznamo:
– požiralnik notranjega premera minimalno DN 400 mm 

z mrežo,
– požiralnik notranjega premera minimalno DN 400 mm 

pod pločnikom. Izstopni priključek na požiralnik se izvede na 
gradbišču z vodotesnim tesnilom.

Greznice

36. člen
Greznice so objekti za čiščenje komunalne odpadne 

vode. Uporabljajo se pri vseh objektih in stavbah, kjer nasta-
jajo takšne vode, in kjer ni na voljo javnega kanalizacijskega 
omrežja s čistilno napravo. Greznica je gradbeni objekt za 
anaeorobno obdelavo komunalne odpadne vode, v katerem 
se komunalna odpadna voda pretaka iz usedalnega prekata 
v enega ali več prekatov za anaeorobno obdelavo odpadne 
vode, obdelana odpadna voda pa se na iztoku iz tega objekta 
odvaja v okolje običajno z infiltracijo v zemljo. Nepretočna 
greznica je nepretočna greznica iz predpisa, ki ureja emisijo 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo, in je zgrajena kot nepropusten zbiralnik za komu-
nalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža komunalna odpa-
dna voda v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno 
napravo. Usedalnik je gradbeni proizvod, namenjen izločanju 
usedljivih snovi zaradi predčiščenja komunalne odpadne vode 
v mali komunalni čistilni napravi.

Greznica mora biti postavljena na takšnem mestu, da 
lahko izvajalec javne službe s posebnim vozilom za praznjenje 
grezničnih muljev do nje dostopa in prazni vsebino usedalni-
ka. Od stojnega mesta vozila ne sme biti oddaljena več kot 
20 metrov. Z greznico upravlja uporabnik, greznične mulje pa 
redno, in najmanj enkrat na tri leta, na čiščenje na ČN odvaža 
izvajalec javne službe. Stroške odvzema, prevoza in čiščenja 
se plačuje v skladu z veljavnim cenikom, ki ga potrdi pristojni 
občinski organ v skladu z veljavno zakonodajo.

Čistilne naprave

37. člen
(komunalne čistilne naprave)

Čistilna naprava (v nadaljnjem besedilu: ČN) za preči-
ščevanje odpadne vode mora zadostiti naslednjim zahtevam:

– upoštevani morajo biti veljavni predpisi in standardi za 
to področje,

– ne sme biti preobremenjena,
– ne sme predstavljati nevarnost za zdravje in življenje 

ljudi,
– naprava ne sme povzročati prekomernenega smradu, 

hrupa in emisij,
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– nevarnosti za osebje na objektih in napravah morajo biti 
zmanjšane na najmanjšo možno mero,

– projektirana uporabna doba objektov in naprav je 30 let 
za gradbene objekte in 10 let za elektrostrojno opremo,

– dosežena mora biti predpisana vodotesnost bazenov in 
drugih podobnih objektov,

– načrtovani morajo biti pogoji za učinkovito vzdrževanje,
– možno mora biti povečanje oziroma spreminjanje pro-

cesov na objektih in napravah,
– dosežena mora biti s projektom predvidena zanesljivost 

procesa, možnost slabega delovanja mora biti zmanjšana na 
minimum,

– poraba energije mora biti zmanjšana na najmanjšo 
možno mero.

V projektu mora biti predvideno varno in ekonomično 
odstranjevanje zgoščin, trdnih odpadkov in odvečnega blata.

Pri zasnovi ČN se mora upoštevati naslednje podatke:
– podatki o sestavi odpadne vode, iz katerih je razvidna 

tudi prisotnost agresivnih in korozivnih snovi,
– podatke o klimatskih razmerah in značilnostih lokacije, 

kot so temperatura, vlažnost, vetrovi ipd.,
– zahteve, ki se nanašajo na hrup, smrad, prah, pene, 

vibracije, elektromagnetna sevanja ipd.,
– posebne zahteve, ki se nanašajo na zasnovo ČN in so 

praviloma določene v razpisni dokumentaciji oziroma v projek-
tni nalogi za objekte in naprave na ČN,

– posebne zahteve, ki se nanašajo na vzdrževanje.

38. člen
(male komunalne čistilne naprave)

Mala komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje 
komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo 
od 2000 populacijskih ekvivalentov, v kateri se komunalna 
odpadna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko 
razgradnjo na naslednji način:

– s prezračevanjem v naravnih ali prezračevanih lagunah 
v skladu s standardom SIST EN 12255-5,

– v bioloških reaktorjih s postopkom z aktivnim blatom v 
skladu s standardom SIST EN 12255-6,

– v bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso v skladu s 
standardom SIST EN 12255-7,

– z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin v rastlin-
ski čistilni napravi z vertikalnim tokom.

Za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo či-
ščenja do 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljnjem besedilu: 
mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo čiščenja do 
50 PE) se šteje tudi naprava za čiščenje komunalne odpadne 
vode, ki je izdelana v skladu s standardi od SIST EN 12566-1 
do SIST EN 12566-5, in iz katere se v skladu s temi standardi 
odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo 
preko filtrirne naprave za prej očiščeno komunalno odpadno 
vodo ali posredno v podzemno vodo preko sistema za infiltra-
cijo v tla.

Prve meritve, obratovalni monitoring, oceno obratovaja 
in evidence izvaja izvajalec javne službe, kot je to določeno 
v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih 
komunalnih čistilnih naprav. Stroške prvih meritev, obratovalni 
monitoring in oceno obratovanja se plačuje v skladu z veljav-
nim cenikom, ki ga potrdi pristojni občinski organ v skladu z 
veljavno zakonodajo.

Odpadki iz naprav za čiščenje odpadne vode se morajo 
odstranjevati v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje 
ravnanja z odpadki.

39. člen
(zahteve za projektiranje)

Pri projektiranju ČN je treba upoštevati več osnovnih 
zahtev:

– vse ČN se načrtujejo in gradijo tako, da omogočajo 
predpisane učinke glede odstranjevanja ogljikovih, dušikovih in 

fosforjevih spojin, varno in ekonomično odstranjevanje odveč-
nega blata in drugih odpadkov v skladu s predpisi,

– za ČN s kapaciteto nad 5000 PE je treba pravilnost 
dimenzioniranja dokazati z računalniško simulacijo,

– vse naprave, ki se lahko pokvarijo, morajo biti insta-
lirane tako, da je dosežena zadostna varnost obratovanja in 
čiščenja, tudi če ne delujejo vedno z največjim izkoristkom 
oziroma če je del vgrajenih naprav pokvarjen,

– kjer je možno in smiselno, je treba predvideti obtoke v 
primeru rekonstrukcije in vzdrževanja,

– v primerih, ko je oskrba z energijo lahko pogosto mote-
na, je treba predvideti ustrezno rezervno napajanje elementov 
in naprav,

– proces na ČN mora biti zasnovan tako, da se po kon-
čani motnji vzpostavi normalno operativno stanje v najkrajšem 
možnem času,

– ČN mora biti zasnovana tako, da je možno vzorčenje 
odpadne vode na dotoku in na iztoku iz naprave oziroma iz ka-
teregakoli elementa ČN na mestih, ki so pomembna za kontrolo 
procesa in emisij,

– vse informacije o kvaliteti in kvantiteti snovi in elementov 
na ČN, ki so pomembne za efektivno delovanje ČN, morajo 
biti dostopne (pretoki, nivoji, tlaki, temperature, koncentracija 
snovi, pH vrednost),

– omogočeno mora biti varno in preprosto čiščenje, vzdr-
ževanje in popravila objektov in naprav na ČN.

40. člen
(konstrukcijske zahteve)

Konstrukcijske zahteve za objekte so:
– konstrukcija objektov na ČN mora delovati skupaj z 

vgrajenimi napravami kot funkcionalna celota,
– natančnost pri dimenzioniranju mora biti takšna, da 

omogoči pravilno inštalacijo in operativnost vgrajenih naprav,
– dosežena mora biti zanesljivost za prenašanje obreme-

nitev (npr. tlak, statične in dinamične obtežbe) v času delovanja 
in servisiranja naprave,

– dosežena mora biti odpornost proti kemičnim in biolo-
škim obremenitvam snovi iz vode, blata, atmosfere, plinov ter 
proti temperaturi oziroma temperaturnim spremembam,

– dosežena mora biti varnost proti vzgonu, ko so objekti 
prazni,

– dosežena mora biti vodotesnost.
Posebne pozornosti morajo biti deležni elementi:
– prehodi med objekti in napravami,
– zveze med strojnimi in elektroelementi in napravami,
– dostopi k objektom in napravam,
– ventilacija in temperatura v objektih,
– oskrba z vodo,
– možnost za hitro praznjenje objektov,
– naprave za dvigovanje,
– skladišča za delovna sredstva in za nevarne snovi,
– betonski in zemeljski bazeni,
– korozijska odpornost betonskih objektov.

41. člen
(zahteve za strojne in elektro naprave, opremo in inštalacije)

Pri zasnovi, delovanju, vzdrževanju in pri rekonstrukciji 
je posebno pozornost treba posvetiti naslednjim elementom:

– podatki, ki so pomembni za statično in strojno dimen-
zioniranje elementov in naprav, kot so npr. obtežba, nosilnost, 
torzija, uporabnost, staranje itd.,

– poti, stopnice in podesti,
– grablje s kompaktorjem,
– pokrovi, montažne odprtine, odprtine za čiščenje,
– premikajoči deli (kolesa ipd.),
– črpalke in kanali,
– vpihovala in kompresorji,
– merilna in kontrolna oprema,
– elektrooprema,
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– zaščita materialov proti koroziji,
– kakovosti varjenja.
Pri zasnovi, gradnji in delovanju čistilne naprave je treba 

določiti in zasledovati:
– vplive na okolje,
– varnost objektov in naprav oziroma posameznih ele-

mentov,
– delovanje in vzdrževanje,
– rezervne dele in posebna orodja.

42. člen
(nadzorni sistem)

Nadzorni sistem naj omogoča operaterju nadzor in upra-
vljanje dislociranih enot preko nadzornega računalnika name-
ščenega v centru vodenja.

Nadzorni računalnik v centru vodenja mora omogočati 
povezavo v kabelsko in brezžično omrežje za komunikacijo 
z dislociranimi objekti in napravami, ter povezavo s centrom 
vodenja na sedežu podjetja.

Objekti, ki se na novo povezujejo v nadzorni sistem, 
morajo omogočati kompatibilnost z že obstoječo tehnologijo.

Nadzor in vodenje dislociranih enot se opravlja na samo-
stojnem nadzornem sistemu.

Način komunikacije ter kontrola delovanja naprav in 
objektov se določi smiselno glede na vrsto, velikost in opre-
mljenost posameznega objekta ali naprave.

Glede na način komunikacije, ki je lahko avtomatsko alar-
miranje (sms komunikacija) oziroma neprekinjena komunikacija 
(UKV-komunikacija), se mora omogočiti prenos naslednjih po-
datkov in signalov:

Avtomatsko alarmiranje (SMS komunaikacija):
– nadzor vstopa v objekte (zaprto/odprto),
– dnevno sporočanje stanja (obratovalne ure, trenutni 

nivo, status črpalk in ostalih pogonov),
– sporočanje stanja na zahtevo,
– signali napak na elektro in strojni opremi (vdor vode v 

črpalke, pretokovne, prenapetostne in termične zaščite, signali 
delovanja momentnih zaščit),

– signali delovanja nivojskih zaščitnih stikal,
– kontrola napajanja.
Neprekinjena komunikacija (UKV):
– nadzor vstopa v objekte (zaprto/odprto),
– sporočanje stanja (obratovalne ure, trenutni nivo, status 

črpalk in ostalih pogonov),
– signali napak na elektro in strojni opremi (vdor vode v 

črpalke, pretokovne, prenapetostne in termične zaščite, signali 
delovanja momentnih zaščit),

– signali delovanja nivojskih zaščitnih stikal,
– kontrola napajanja,
– položajna signalizacija močnostnih in krmilnih elemen-

tov ter položaj loput in zapornic,
– meritev trenutnega nivoja, pretoka in kumulativne vre-

dnosti pretoka,
– kontrola napajanja,
– meritev tehnoloških parametrov (temperatura, pH, kisik),
– nadzor vstopa v objekte (zaprto/odprto),
– signali napak na elektro in strojni opremi (vdor vode v 

črpalke, pretokovne, prenapetostne in termične zaščite, signali 
delovanja momentnih zaščit),

– nastavitve parametrov delovanja,
– daljinsko upravljanje.
Elektronapajanje, upravljanje in kontrola delovanja naprav 

so izvedeni v prosto stoječem ali stenskem elektrorazdelilcu 
z ustrezno antikorozijsko zaščito in najmanj IP 54 mehansko 
zaščito, lociranem v nadzemnem delu ali na betonskem pod-
stavku ob objektu oziroma v objektu.

Rezervno napajanje ob izpadih električne energije mora 
biti zagotovljeno iz stacionarnega ali mobilnega agregata.

Elektrorazdelilci objektov, pri katerih se ob izpadih ele-
ktrične energije zagotavlja napajanje iz mobilnega agregata, 
morajo biti opremljeni z opremo in napravami, ki omogočajo 
varno in enostavno priključitev mobilnega agregata.

Odvod vode iz čistilnih naprav

43. člen
Zmogljivost sistemov za odvod vode je potrebno preiz-

kušati in presojati med gradnjo, pri rekonstrukciji in obnovi, po 
zaključku posamezne gradbene faze, pa tudi med celotnim 
obdobjem uporabe.

Preskusi in presoje obsegajo:
– preizkus tesnosti z vodo po standardu SIST EN 1610,
– preizkus tesnosti z zrakom po standardu SIST EN 1610,
– preizkus infiltracije,
– preizkus s pregledom pohodnih kanalov,
– pregled s TV kamero,
– določitev sušnega odtoka,
– nadzor dotokov v sistem,
– nadzor nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na 

izpustnih mestih v odvodnik,
– nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo plinov (me-

šanic plinov z zrakom) v sistemu,
– nadzor nad dotokom na ČN.
Izbira vrste preizkusov in presoj je odvisna od tega, ali gre 

za nov ali že obstoječ sistem za odvod vode.
Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, 

ki ga podpišeta nadzorni organ in vodja gradbišča. Zapisnik o 
uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni del inve-
sticijsko-tehnične dokumentacije.

44. člen
Preizkus se mora izvajati po določilih poglavja 10 (Pre-

izkušanje kanalov) standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033.
Pri tlačnem preizkusu po SIST EN 1610 z zrakom se 

uporablja preizkusni postopek LC.

Križanje in prečkanje kanalov z drugimi podzemnimi 
napeljavami, napravami in objekti

45. člen
(splošno)

Pri križanju kanalizacije z drugimi podzemnimi inštalaci-
jami kanalizacija načeloma poteka horizontalno in brez verti-
kalnih lomov. Križanja morajo načeloma potekati pravokotno, 
izjemoma je kot prečkanja osi kanalizacije in druge podzemne 
inštalacije lahko maksimalno 45°.

Ker se mora pri gradnji kanalizacije zagotavljati padec, 
ima njena lega glede na druge komunalne instalacije prednost, 
zato se morajo drugi vodi prilagajati kanalizaciji.

Praviloma naj kanalizacija poteka pod drugimi komunalni-
mi vodi, obvezno pa to velja za vodovodno napeljavo.

46. člen
(vertikalni svetli odmiki)

Vertikalni odmiki med kanalizacijo s spremljajočimi objekti 
in drugimi podzemnimi instalacijami (merjeno od medsebojno 
najbližjih sten kanalizacije in drugih kanalov) ne morejo biti 
manjši od odmikov pogojevanih v naslednjih točkah.

V primerih križanja, ko je:
a) vodovod pod kanalizacijo, morajo biti izpolnjene še 

naslednje zahteve:
– vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,
– ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje 

stene cevi kanalizacije, najmanj 2 m na vsako stran,
– v izjemnih primerih je vodovod lahko zaščiten, po do-

govoru z upravljavcem, tudi drugače (PVC folija, glinen naboj),
– vertikalni odmik je najmanj 0,3 m;
b) kanalizacija pod toplovodom, morajo biti izpolnjene 

naslednje zahteve:
– kanalizacija mora biti vgrajena v zaščitni cevi,
– ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje 

stene cevi toplovoda, najmanj 1 m na vsako stran,
– vertikalni odmik (od temena zaščitne cevi do spodnjega 

dela telesa toplovodne napeljave) je najmanj 0,3 m;
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Komunalni vod Globina kom. voda 
glede na kanal Odmik

Toplovod Večja ali enaka 0,8 m
Vodovod (sanitarni in mešani 
kanal) Manjša 1,5 m
Vodovod (padavinska kanali-
zacija) Manjša 1,0 m
Plinovodi, elektrokabli, kabli 
javne razsvetljave ali PTT  
napeljave Manjša 1,0 m
Toplovod Manjša 0,5 m

Horizontalni odmiki so, v posebnih primerih in v soglasju z 
upravljavci posameznih komunalnih vodov, lahko tudi drugačni, 
vendar ne manjši, kot jih določa standard PSIS prEN 805 v 
točki 9.3.1, in sicer:

– horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih 
naprav naj ne bodo manjši od 0,40 m,

– horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) podzemnih 
napeljav naj ne bodo manjši od 0,40 m,

– v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav 
velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,20 m.

Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi 
stabilnost prisotnih naprav in podzemnih napeljav.

48. člen
(nadzemno prečkanje)

Nadzemno prečkanje se lahko izvede:
– s pomočjo samostojne mostne konstrukcije, ki poleg 

urbanističnih pogojev in statike upošteva tudi pogoje, določene 
v drugih točkah tega pravilnika,

– s pomočjo cestne mostne konstrukcije ob upoštevanju 
pogojev, določenih v drugih točkah tega pravilnika.

Kanal je lahko vidno obešen na mostno konstrukcijo, lah-
ko pa je vgrajen v kineti. V primeru, ko je kanal vgrajen v kineti, 
mora imeti montažne pokrove po celi dolžini.

V obeh primerih je treba upoštevati dilatacije mostne 
konstrukcije in kanala ter temu primerno izbrati način pritrditve 
kanala, kompenzacijo dilatacij ter toplotno izolacijo cevovodov 
z zaščito pred UV žarki.

49. člen
(podzemno prečkanje vodotoka)

Pri podzemnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo v 
primerno izkopane jarke v dnu vodotoka. Način izkopa, polaga-
nje kanala in zasip so odvisni od vrste vodotoka (širina, globina, 
pretok itd.) ter od oblike in vrste terena brežin (strm, položen, 
raščen, plazovit teren itd.).

Vsako podzemno prečkanje vodotoka je treba načrtovati 
posebej. Pri tem je treba upoštevati navodila soglasodajalcev, 
proizvajalcev cevi in izkušnje podjetij, ki ta dela opravljajo.

50. člen
(podzemno prečkanje železnice)

Pri podzemnem prečkanju železnice je potrebno poleg po-
gojev, določenih v prejšnjih točkah izpolniti še naslednje zahteve:

– prečkanje železnice mora biti izvedeno v zaščitni cevi,
– ustji zaščitne cevi morata biti izven gradbenega telesa 

železniškega tira,
– na obeh koncih zaščitne cevi morata biti izdelan revi-

zijski jašek.

51. člen
(podzemno prečkanje cest)

Podzemno prečkanje cest se praviloma izvaja brez upora-
be zaščitnih cevi, če je kanal vgrajen v globini, ki jo predpisuje 

c) kanalizacija pod plinovodom, PTT kabli ali elektrokabli, 
morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

– plinovod, PTT kabli in elektrokabli morajo biti vgrajeni 
v zaščitni cevi,

– ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni, od zunanje 
stene cevi kanalizacije, najmanj 2 m na vsako stran,

– vertikalni odmik je najmanj 0,5 m, s soglasjem upravljav-
ca pa lahko 0,3 m;

d) vodovod nad kanalizacijo, na območju vodopropustne-
ga zemljišča, morajo biti izpolnjene še naslednje zahteve:

– vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,
– ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje 

stene kanalizacije, najmanj 1,5 m na vsako stran,
– vertikalni odmik je najmanj 0,3 m;
e) vodovod nad kanalizacijo, na območju vodonepropu-

stnega zemljišča,
– vertikalni odmik je najmanj 0,3 m;
f) kanalizacija nad toplovodom, morajo biti izpolnjene 

naslednje zahteve:
– toplovod mora biti toplotno izoliran, debelina izolacije 

mora zadostiti zahtevam, navedenim v drugih poglavjih tega 
pravilnika,

– vertikalni odmik je najmanj 0,4 m;
g) kanalizacija nad plinovodom, PTT kabli ali elektrokabli, 

mora biti izpolnjena še naslednja zahteva:
– vertikalni odmik je najmanj 0,5 m, s soglasjem upravljav-

ca pa lahko 0,3 m.

47. člen
(horizontalni svetli odmiki)

Minimalni odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev 
ali podzemnih objektov ne sme biti manjši od 1,50 m, merjeno 
po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 
30 cm pod dnom kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki 
se konča na robu temelja ali objekta, kot 35°.

 

Minimalni odmik Odmik
od dreves 2,0 m
od okrasnega grmičevja 1,0 m

Odmiki napeljav (svetli), ki potekajo vzporedno z kana-
lizacijo:

Komunalni vod Globina kom. voda 
glede na kanal Odmik

Vodovod (sanitarni in mešani 
kanal) Večja ali enaka 3,0 m
Vodovod (padavinska kanali-
zacija) Večja ali enaka 1,5 m
Plinovodi, elektrokabli, kabli 
javne razsvetljave ali telekomu-
nikacijskimi napeljavami Večja ali enaka 1,0 m
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proizvajalec cevi. Podzemno prečkanje avtocest se izvaja ena-
ko kot podzemno prečkanje železnic.

4. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA KANALIZACIJE,  
KI JE V LASTI UPORABNIKOV

52. člen
(splošno)

Kanalski priključek (spojni kanal s pripadajočimi objekti) 
je del objekta, ki je v lasti uporabnika in je namenjen odvajanju 
odpadne vode do javnega kanalizacijskega omrežja. Uporab-
nik se praviloma priključi na javno kanalizacijo z enim spojnim 
kanalom, ki je priključen v priključni jašek.

Za izvedbo in projektiranje kanalskih priključkov smiselno 
veljajo vsa druga določila tega pravilnika, ki v tem poglavju niso 
posebej navedena.

Za vsak kanalski priključek se izdela projektna dokumen-
tacija, ki upošteva potrebe uporabnika in obvezno temelji na 
tehničnih karakteristikah javne kanalizacije.

Kanalski priključki so po namenu:
– stalni, ki so namenjeni stalnemu odvodnjavanju vode,
– začasni, ki so namenjeni začasnim potrebam uporab-

nikov (gradbiščni priključki, priključki za različne prireditve),
– provizorični, ki so namenjeni za odvajanje vode stalnim 

uporabnikom v času vzdrževalnih del na javnem kanalizacij-
skem omrežju,

– skupinski kanalski priključki, ki so namenjeni odvajanju 
vode iz več objektov na ožjem območju (cesta, ulica), kjer ni 
zgrajen oziroma predviden sistem javne kanalizacije.

Tehnični pogoji izvedb priključkov

53. člen
(splošni pogoji)

Kanalizacijski priključek je del stanovanjske stavbe ali 
drugega objekta, ki je v lasti uporabnika in je namenjen od-
vajanju komunalne odpadne in padavinske vode do javnega 
kanalizacijskega omrežja ali naravnega odvodnika. Vsebu-
je priključni spoj na javni in interni cevovod kanalizacije ter 
priključni cevovod. Priključek (spoj na javno kanalizacijo) se 
izvede z vtočnim fazonskim kosom praviloma pod kotom 45° 
v smeri toka vode v javnem kanalu in 45° v vertikalni smeri, in 
sicer praviloma nad niveleto gladine stalnega pretoka v javnem 
kanalu. Vse spremembe smeri kanalskih priključkov v neposre-
dnem območju priključitve na javni kanal se lahko izvajajo le z 
uporabo lokov do največ 45°. Priključni spoj priključne cevi na 
interno kanalizacijo se izvede v revizijskem jašku, praviloma na 
parcelni meji med javnim in zasebnim zemljiščem, oziroma na 
zunanji strani stene stavbe, če revizijskega jaška na kanaliza-
cijskem priključku ni ali ga ni možno izvesti. Revizijski jaški na 
kanalizacijskih priključkih do globine dna priključne cevi 1,5 m 
pod zemljiščem so lahko notranjega premera 625 mm, do 
globine 3 m minimalno DN 800 mm ter pri globini večji od 3 m 
minimalno DN 1000 mm. Najmanjši presek kanalizacijskega 
priključka je DN 160 mm. Priporočljiv najmanjši padec kanali-
zacijskega priključka je 1–2 %.

V primeru, da razmere ne omogočajo izvedbe priporočlji-
vega minimalnega padca, se lahko padci nivelet kanalizacijskih 
priključkov določajo po naslednji metodologiji (kot npr. DIN 
1986):

DN Odpadne vode  
ali mešani sistem

Padavinske vode
ali mešani sistem

160 1:DN (1,5 %) 1:DN
Prek 200 1:DN / 2 1:DN

Polnitev h/d 0,5 0,7

– Padci nivelet kanalskih priključkov ne smejo biti večji 
od 5 %. Pri večjih padcih se izvedejo višinske stope (kaskade).

– Odvod odpadnih voda se lahko izvede neposredno, 
če je kota dna kleti objekta uporabnika, v kateri so ali bodo 

nameščeni sanitarni elementi, najmanj 10 cm nad koto pokrova 
bližjih revizijskih jaškov na javnem kanalu.

– Če je kota dna kleti objekta uporabnika, v kateri so 
ali bodo nameščeni sanitarni elementi, nižja od kote pokrova 
najbližjega revizijskega jaška na javnem kanalu, povišane za 
10 cm, se odpadne vode iz više lociranih prostorov ali objektov 
prek interne kanalizacije vodijo ločeno do zunanjega revizij-
skega jaška na kanalskem priključku. Iz kletnih prostorov pa se 
ločeno odvaja odpadne vode preko ustrezno dimenzioniranega 
internega črpališča do istega zunanjega revizijskega jaška.

– Odsek tlačnega voda iz internega črpališča mora po-
tekati višje od kote pokrova najbližjega revizijskega jaška na 
javnem kanalu. Če to ni možno, mora biti v tlačni vod vgrajena 
nepovratna zaklopka z vsaj dvema med seboj neodvisnima 
zaporama, pri čemer mora zapirati ena zapora samodejno pri 
zajezitvah (povratna loputa), drugo zaporo pa je možno odpreti 
oziroma zapreti.

54. člen
(drugi pogoji)

a) Če je vsebnost odpadnih voda uporabnika drugačna 
(slabša), kot je to določeno za stanovanjske komunalne od-
plake, mora biti na interni kanalizaciji vgrajeno predčiščenje 
oziroma ustrezna čistilna naprava in na kanalskem priključku 
izveden kontrolni jašek v skladu z določili tega pravilnika.

b) Pri ločenem sistemu odvajanja naj se objekt priključen 
na koncu kanala z namenom spiranja kanala, priključi preko 
sifona tudi z meteornimi vodami.

c) Kanalski priključek se lahko izvede le na podlagi pro-
jektne dokumentacije in pisnega soglasja upravljavca javne 
kanalizacije ob obvezni kontroli predstavnika upravljavca.

Pred zasipom kanalskega priključka mora uporabnik pre-
dložiti:

– geodetski načrt za objekte, kjer se v objektu vrši poslov-
na dejavnost in za večstanovanjske objekte,

– izvedbeni načrt za vse individualne stanovanjske objek-
te, ki ga lahko izdela upravljavec javne kanalizacije.

55. člen
(pregledi projektov)

Predvideni posegi ali gradnje, ki bistveno vplivajo na ob-
stoječe ali predvideno obratovanje kanalizacijskega sistema, 
morajo biti projektno obdelani. Vsi projekti morajo biti predlo-
ženi v pregled in odobritev.

Pregled projektne dokumentacije izvrši upravljavec kana-
lizacijskega sistema na stroške investitorja pred izdajo ustre-
znega soglasja.

Preskušanje

56. člen
(splošno)

Sisteme za odvod vode je treba preskušati in presojati 
med gradnjo, pri rekonstrukciji in obnovi, po zaključku posame-
zne gradbene faze, pa tudi med celotnim obdobjem uporabe.

Preskusi in presoje obsegajo:
– preskus tesnosti z vodo; po standardu SIST EN 1610 

in O norm B 25-03;
– preskus tesnosti z zrakom; po standardu SIST EN 1610, 

priporočamo metodo LC;
– preskus infiltracije;
– preskus s pregledom pohodnih kanalov;
– pregled s TV kamero;
– določitev sušnega odtoka;
– nadzor dotokov v sistem;
– nadzor nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na 

izpustnih mestih v odvodnik;
– nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo plinov (me-

šanic plinov z zrakom) v sistemu;
– nadzor nad dotokom na čistilno napravo.
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Izbira vrste preskusov in presoj je odvisna od tega, ali gre 
za nov ali že obstoječ sistem za odvod vode.

Preskus tesnosti se opravi na vsakem novozgrajenem, 
rekonstruiranem ali obnovljenem kanalu. Preskus tesnosti je 
treba opraviti po točno določenem postopku.

5. IZDAJA SOGLASIJ

57. člen
Investitor objekta, predvidenega za priključitev na javno 

kanalizacijo, si mora pred izdajo gradbenega dovoljenja prido-
biti soglasje za priključitev od upravljavca javen kanalizacije.

Soglasje je dokument, s katerim upravljavec javne kana-
lizacije določa pogoje za priključitev na javno kanalizacijo in za 
izgradnjo notranje kanalizacije.

Brez upoštevanja projektnih pogojev in izpolnitve pogojev 
iz soglasja ni mogoča priključitev in uporaba javne kanalizacije.

58. člen
Investitor predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz prej-

šnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo dokumen-
tacijo:

a) za soglasje za priključitev, če ni bilo izdano že v postop-
ku za pridobitev gradbenega dovoljenja:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o 
pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov 
in urejanje prostora,

– katastrski načrt (načrt parcele),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500,
– načrt interne kanalizacije,
– dovoljenje občine oziroma države za prekop cestišča v 

kolikor je prekop cestišča potreben,
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notar-

ju overjeno soglasje lastnikov parcel, če investitor ni lastnik 
parcel, po katerih bo potekal kanalizacijski priključek, oziroma 
sodno odločbo, ki nadomesti soglasje ali pogodbo o zagota-
vljanju odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, 
če je to predpisano.

b) za soglasje za priključitev obstoječih stavb oziroma 
drugih inženirskih objektov:

– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti 
stavbe ali inženirskega objekta,

– projekt kanalizacijskega priključka,
– projekt interne kanalizacije ali potrdilo upravljavca o 

pregledu interne instalacije,
– projekt za izvedbo kanalizacijskega priključka,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivo-

sti in količini organskih snovi ali nevarnih snovi v odpadni vodi, 
v primeru industrijskih odpadnih vod,

– program predpisanih prvih meritev, če gre za industrij-
ske odpadne vode,

– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje industrijske 
odpadne vode,

– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju 
overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal ka-
nalizacijski priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti 
soglasje,

– pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v 
skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne in padavinske vode.

c) za soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razme-

re v omrežju za odvajanje in čiščenje,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
– opis predvidene porabe vode,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gra-

dnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle me-
hansko ali biološko razgraditi,

– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene 
gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena 
gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih 
virov.

d) za soglasje k vlogi za uporabno dovoljenje:
– situacijo izvedenega stanja kanalizacijskega priključka 

v merilu 1:1000 ali 1:500, potrjeno od izvajalca in nadzornega 
gradnje,

– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gra-
dnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle me-
hansko ali biološko razgraditi,

– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene 
gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena 
gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih 
virov.

Za pridobitev soglasja za obstoječe objekte se uporablja 
točka a) tega člena, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se 
predloži, če je bilo izdano.

Izvajalec javne službe lahko z namenom, da racionalizira 
postopke, po lastni strokovni presoji za konkretne primere 
zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz točk a), b) in c) 
tega člena.

e) za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in 

kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali spre-

membi namembnosti stavbe.
f) za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Strokovno institucijo, pooblaščeno za izdajo izjav o vplivu 

predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, 
da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali 
predvidenih vodnih virov, določajo veljavni predpisi o varovanju 
posameznih vodnih virov.

59. člen
Upravljavec javen kanalizacije mora v soglasju opredeliti:
– možnosti in tehnične pogoje priključitve objekta na javno 

kanalizacijo,
– koto priključitve in druge tehnične pogoje priključitve,
– zahteve o ureditvi predčiščenja in izgradnji kontrolnega 

jaška,
– pogoje glede posegov na obstoječo javno kanalizacijo,
– pogoje, ki jih mora investitor izpolniti pred pridobitvijo 

soglasja h gradnji, kadar je pridobitev takega soglasja potrebna,
– pogoje, katerim mora ustrezati odpadna voda za izpust 

v javno kanalizacijo,
– postopek za neposredno priključitev na javno kanali-

zacijo.
Izvajalec javne službe je dolžan izdati ali odkloniti soglasje 

skladno s predpisi o splošnem upravnem postopku.

6. PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO KANALIZACIJO

60. člen
Na podlagi prijave za priključitev in predložene dokumen-

tacije upravljavec javen kanalizacije odobri priključitev na javno 
kanalizacijo s tem, da izvede priključitev ali dopusti izvedbo pod 
neposredno kontrolo izvajalca javne službe.

Smatra se, da je kanalski priključek izveden, ko upravlja-
vec javen kanalizacije pregleda in potrdi ustreznost izvedbe.

V primeru, da kanalski priključek ni zgrajen v skladu z 
izdanim soglasjem in določili tega pravilnika, se priključitev 
odloži oziroma se izvede prekinitev odvajanja odpadnih ter 
padavinskih voda, dokler se pomanjkljivosti ne odpravijo.

61. člen
Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo se iz-

vede v priključni jašek javne kanalizacije.
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Uporabnik javne kanalizacije je po odloku o odvajanju in 
čiščenju odpadne komunalne ter padavinske vode dolžan na 
spojnem kanalu zgraditi kontrolni jašek.

7. VZDRŽEVANJE GREZNIC

62. člen
Na območjih, kjer še ni urejenega odvajanja in čiščenja 

odpadne vode z javno kanalizacijo, je obvezna uporaba malih 
čistilnih naprav ali greznic. Izvajalec javne službe je dolžan 
zagotoviti:

a) prevzem blata iz pretočnih greznic,
b) prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
c) prevzem in čiščenje odpadne vode nepretočnih gre-

znic,
d) evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata 

oziroma odpadnih voda.
Praznjenje greznic in prevzem blata iz KČN se za obstoje-

če pretočne greznice in male KČN izvaja najmanj enkrat na tri 
leta, skladno s pogoji določenimi v Odloka o odvajanju in čišče-
nju komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica in na 
podlagi plana praznjenja greznic, ki ga pripravi izvajalec javne 
službe. Izvajalec javne službe uporabniku storitev o praznjenju 
greznice oziroma o odvozu blata iz male KČN izda potrdilo.

Stroške prevzema in predelave blata ter odplak se plačuje 
v skladu z veljavnim cenikom, ki ga potrdi pristojni občinski 
organ v skladu z veljavno zakonodajo.

8. NORMATIVI O SESTAVI ODPADNIH VODA,  
KI SE ODVAJAJO V JAVNO KANALIZACIJO

Meritve količin in parametrov onesnaženja

63. člen
(namen)

Količina odpadne vode se določi na podlagi količin od-
vzete pitne vode iz javnega ali zasebnega vodovoda ter količin 
odvzete pitne vode iz drugih virov pitne ali tehnološke vode. 
Količina odpadne vode se lahko določi tudi na podlagi nepo-
sredne meritve odvedene vode v javno kanalizacijo na enega 
od predpisanih načinov iz tega pravilnika. Količina padavinske 
vode se določi na podlagi meritve prispevnih tlakovanih površin 
in podatkov o izdatnosti padavin, kot je predpisano v državnih 
predpisih.

Namen meritev je določitev količin in parametrov onesna-
ženosti odpadnih voda iz virov onesnaževanja. Izvajajo se na 
stalnih merskih mestih, ki so locirana na vseh iztokih tehno-
loških odpadnih voda pred vtokom v kanalizacijski sistem, na 
komunalnih čistilnih napravah, na vseh pomembnejših iztokih 
komunalnih voda v odvodnik ter na točkah, ki so pomembne 
za določitev parametrov na samem kanalskem omrežju. Glede 
na količino tehnoloških odpadnih voda in zmogljivosti čiščenja 
komunalne čistilne naprave so meritve lahko trajne ali občasne.

Mejni vrednosti parametrov odpadne vode iz male ko-
munalne ČN naprave sta določeni za parameter KPK (150 mg 
O2/l) in parameter BPK5 (30 mg O2/l).

Prve meritve in obratovalni monitoring kot storitev javne 
službe zagotavlja izvajalec lokalne javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za vsako 
malo komunalno čistilno napravo na območju občine, kjer iz-
vaja javno službo, ne glede na to, ali malo komunalno čistilno 
napravo upravlja sam v okviru izvajanja storitev javne službe 
ali jo upravlja druga oseba.

Za malo komunalno ČN z zmogljivostjo do 50 PE se lahko 
namesto meritev izdela ocena obratovanja male komunalne 
ČN, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje male komu-
nalne ČN skladno z zakonodajo. Oceno obratovanja naprave 
izdela izvajalec javne službe za vsako malo komunalno ČN na 

območju občine, kjer izvaja javno službo, ne glede na to, ali 
malo komunalno ČN upravlja sam v okviru izvajanja storitev 
javne službe ali jo upravlja druga oseba.

Lastnik oziroma upravljavec male komunalne ČN mora 
omogočiti izvajalcu javne službe redno izvajanje obratovalnega 
monitoringa oziroma izdelave ocene o obratovanju male komu-
nalne ČN in mu na njegovo zahtevo predložiti vse podatke za 
izdelavo poročila o izvajanju obratovalnega monitoringa.

Upravljavec male komunalne ČN, katere zmogljivost je 
enaka ali večja od 50 PE, mora zagotoviti vodenje obratoval-
nega dnevnika v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

64. člen
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno vodo 

samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo na naprave za odva-
janje in čiščenje odpadne vode in na njihovo delovanje. Poleg 
tega morajo ustrezati zahtevam, določenim v Odloku o odva-
janju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine 
Ribnica in zahtevam v tem pravilniku.

Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne sme 
redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo. Odpadna voda ne sme 
imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico.

65. člen
Odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, sme 

vsebovati škodljive snovi v mejnih koncentracijah, ki so nave-
dene v 67. členu.

Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode, 
ki se odvajajo v javno kanalizacijo, so določene s predpisi o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov one-
snaževanja oziroma s predpisom o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v javno kanalizacijo.

Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne sme 
redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo. Odpadna voda ne sme 
imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico.

Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode za 
iztok v javno kanalizacijo so:

Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode

66. člen

Naziv: Enota: Vrednost:
Temperatura °C 40
pH – vrednost 6,5–9,5
Neraztopljive snovi mg/l 100
Usedljive snovi mg/l 10
Obarvanost pri 436nm m (na -1) 70
Aluminij mg/l 30
Arzen mg/l 0,1
Baker mg/l 0,5
Barij mg/l 5
Bor mg/l 10
Cink mg/l 2
Kadmij mg/l 0,1
Kobalt mg/l 1,0
Kositer mg/l 2
Celotni krom mg/l 0,5
Krom (VI) mg/l 0,1
Nikelj mg/l 0,5
Srebro mg/l 0,1
Svinec mg/l 0,5
Železo mg/l 20
Živo srebro mg/l 0,01
Vsota tenzidov mg/l 25
Klor – prosti mg/l 0,5
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Naziv: Enota: Vrednost:
Celotni klor mg/l 1,0
Težkohlapne lipofilne snovi mg/l 75
Skupni dušik (kjeldahlovega, 
nitritnega, nitratnega) mg/l 40
Celotni fosfor mg/l 5
Adsorbirani organsko vezani 
halogeni (AOX) mg/l 0,5
Celotni ogljikovodiki 
(mineralna olja) 20
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki 
– BTX 1,0
Adsorbljivi organski halogeni – AOX 0,5
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki 
– LKCH 0,1
Fenoli 10
Celotni cianid mg/l 10
Cianid – prosti mg/l 0,1
Fluorid mg/l 20
Kobalt mg/l 1,0
Sulfat mg/l 250
Sulfid mg/l 1,0
Sulfit mg/l 10
parametre, ki niso navedeni, se uporabijo vrednosti, določene 
v veljavni uredbi o emisijo snovi in toplote iz virov onesnaže-
vanja oziroma predpisi, ki urejajo normative za posamezno 
dejavnost.

67. člen
Odpadna voda iz infekcijskih oddelkov zdravstvenih 

ustanov mora biti pred odvodom v javno kanalizacijo dez-
inficirana.

Analize vzorcev odpadne vode

68. člen
Lastnosti odpadne vode se ugotavljajo z rednimi anali-

zami vzorcev odpadne vode.
Uporabnik mora v okviru obratovalnega monitoringa 

zagotavljati občasne ali trajne meritve parametrov in količi-
ne odpadnih vod. Meritve se za industrijsko in komunalno 
odpadno vodo izvajajo na način in v obsegu, določenima s 
Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje.

69. člen
Odvzem in analiziranje vzorcev lahko opravlja samo 

pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo pristojnega mi-
nistrstva. Pooblaščena pravna ali fizična oseba mora vse 
rezultate analize odpadne vode, ki se izvajajo pri uporabni-
kih, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, s katero 
upravlja izvajalec javne službe, dostaviti izvajalcu javne 
službe istočasno kot uporabniku.

70. člen
Zaradi nadzora lastnosti odpadne vode, ki se odvaja v 

javno kanalizacijo, se opravljajo kontrolne analize odpadne 
vode.

Vzorec odpadne vode za kontrolno analizo se pravilo-
ma vzame v prisotnosti predstavnika uporabnika javne ka-
nalizacije in predstavnika izvajalca javne službe. O odvzemu 
vzorca se napravi zapisnik.

Kadar se s kontrolno analizo ugotovi, da odpadna voda 
vsebuje škodljive snovi nad določenimi mejnimi koncentra-
cijami, mora uporabnik javne kanalizacije takoj pristopiti k 
sanaciji razmer in izvajalcu javne službe povrniti morebitno 
nastalo škodo na objektih javne kanalizacije ter stroške 
kontrolne analize.

71. člen
Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je odločilna ana-

liza reprezentativnega vzorca, za ugotavljanje mejnih koncen-
tracij škodljivih snovi pa meje, določene v 67. členu, oziroma 
normativi, določeni v predpisih o emisijah snovi in toplote.

72. člen
V primeru večjih okvar na napravah posameznega upo-

rabnika javne kanalizacije, ki bi lahko povzročile izpust odpa-
dne vode, ki ne ustreza predpisom v javno kanalizacijo, se 
opravijo izredne analize odpadne vode na stroške uporabnika. 
V takih primerih se takoj obvesti inšpektorat za varstvo okolja.

73. člen
Uporabnik mora izpuščati odpadno vodo v javno kanali-

zacijo tako, da urna maksimalna obremenitev po posameznem 
parametru na presega onesnaženja povprečne dnevne vredno-
sti, kot tudi tako, da ne prihaja do hidravlične preobremenitve 
javne kanalizacije.

74. člen
(tehnične zahteve za postavitev merskega mesta)

Izvedba merskega mesta, parametri onesnaženosti ter 
obseg in metode izvajanja meritev morajo biti v skladu z ve-
ljavnimi zakoni, uredbami in pravilniki.

Merilno mesto mora biti dovolj veliko, dostopno in opre-
mljeno tako, da je meritve mogoče izvajati tehnično ustrezno 
in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilno mesto mora 
biti prilagojeno vrsti dejavnosti onesnaževalca. V primeru spre-
membe dejavnosti je treba ustrezno prilagoditi tudi merilno 
mesto.

Merilno mesto mora biti varno osvetljeno, tako da je delo 
možno tudi ponoči. Ker v kanalizacijskih napravah lahko na-
stajajo strupeni in zdravju škodljivi plini, je potrebno omogočiti 
neovirano (naravno ali prisilno) prezračevanje merilnega mesta 
in pri tem upoštevati ustrezne tehnične predpise in standarde.

Izvajalcu meritev in upravljavcu mora biti omogočen do-
stop do merilnega mesta.

V merskem koritu mora biti preprečen rinjeni in plavajoči 
transport snovi (pesek, krpe ipd.).

V primerni bližini merilnega mesta mora biti posebno var-
no mesto, prirejeno za postavitev avtomatskega vzorčevalnika 
za odpadno vodo, ki ga postavi izvajalec javne službe, kadar 
izvaja kontrolne in raziskovalne meritve na kanalizacijskem 
omrežju in za to potrebuje podatke z določenega merilnega 
mesta.

Gladine vode in oblika profila morajo ustrezati tipu mer-
skega mesta.

Merjenja nivoja naj se izvaja na 3–4 vrednosti H(max) 
gorvodno od preliva.

Dotočno korito kanala naj bo daljše od 2 m oziroma 
10H(max). Pri izdelavi korita je potrebna čim večja dimenzijska 
natančnost.

Dimenzije dotočnega in odtočnega kanala morajo biti 
izvedene tako, da je omogočen laminarni tok vode (npr. neovi-
rano prelivanje pri merskih prelivih).

Padec korita naj omogoča minimalno hitrost pri srednjem 
dnevnem dotoku 0,4 m/s (samoizpiranje).

Širina dotočnega korita naj znaša vsaj 3 širine preliva, 
merjeno pri maksimalni višini.

Zaradi varnosti morajo biti vsi kovinski deli, ki so vgrajeni 
v merskem mestu in služijo dostopu, in varovalne ograje iz 
nerjavečega jekla ali iz drugega obstojnega materiala.

Merilni inštrumenti morajo biti montažni, da jih v primeru 
poškodbe lahko zamenjamo in po uporabi očistimo.

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno vodo 
samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo na naprave za odva-
janje in čiščenje odpadne vode in na njihovo delovanje. Poleg 
tega morajo ustrezati zahtevam, določenim v Odloka o odva-
janju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine 
Ribnica in ter zahtevam v tem pravilniku.
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75. člen
(osnovni načini merjenja)

Merjenje količin in parametrov onesnaženosti odpadnih 
voda iz virov onesnaževanja se izvaja na stalnih merilnih me-
stih, nameščenih na vseh iztokih tehnoloških odpadnih voda 
pred vtokom v kanalizacijski sistem, na komunalnih čistilnih 
napravah, na vseh pomembnejših iztokih komunalnih voda v 
odvodnik ter na mestih, ki so pomembne za določitev parame-
trov na samem kanalskem omrežju. Glede na količino tehnolo-
ških odpadnih voda in zmogljivosti čiščenja komunalne čistilne 
naprave so meritve lahko trajne ali občasne. V kanalizacijskih 
sistemih in na čistilnih napravah se lahko uporabljajo naslednji 
načini merjenja pretoka odpadne vode:

– odprt sistem, kjer je pretok funkcija globine vode, nagi-
ba ter omočenega preseka v merilnem kanalu: Q = f (h, s, A). 
Odprt sistem merjenja uporabljamo v odprtem kanalu, kjer voda 
odteka gravitacijsko;

– zaprt sistem, kjer je pretok funkcija hitrosti vodnega 
toka in preseka cevi Q = f (v, A). Cev, v kateri teče vodni tok, je 
popolnoma zaprta in napolnjena z vodo. Zaprt sistem merjenja 
uporabljamo tam, kjer odpadno vodo črpamo po ceveh.

Merjenje s sledili:
Pretok izračunamo iz znane množine dodanega sledila. 

Za meritev s sledili mora uporabnik pripraviti poseben načrt 
izvajanja meritve. Merjenje pretoka s sledili se izvaja le v po-
sebnih primerih (kalibracija merilnih korit, meritev dotoka na 
čistilne naprave).

Merjenja pretoka odpadne vode se morajo izvajati v skla-
du s standardi in tehničnimi predpisi.

76. člen
Odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, sme 

vsebovati škodljive snovi v mejnih koncentracijah, ki so nave-
dene v 67. členu. Za snovi, katere niso navedene v 67. členu, 
veljajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda iz virov onesnaževanja.

Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne sme 
redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo.

Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja 
za okolico.

77. člen
Odpadna voda iz infekcijskih oddelkov zdravstvenih usta-

nov mora biti pred odvodom v javno kanalizacijo dezinficirana.

78. člen
(elektronske naprave, zajemanje in prenos podatkov)
Meritev je lahko:
– ultrazvočna,
– z vpihovanjem zraka in s posrednim merjenjem tlaka,
– z merjenjem globine vode z neposrednim merjenjem 

tlaka,
– s kombinacijo merjenja globine vode in hitrosti vodnega 

toka.
Upravljavec javne kanalizacije lahko na stroške uporabni-

ka javne kanalizacije preveri ustreznost naprave.

79. člen
(prikazovanje, obdelava in prenos podatkov)

Merilna naprava mora biti izdelana tako, da je mogoče na 
enem ali na več prikazovalnikih neposredno odčitati:

– višino vodne gladine v merilni točki,
– vrednost pretoka, v predpisanih enotah,
– kumulativni pretok.
Možen mora biti kontinuiran zapis s predpisanimi enotami 

v pisni ali digitalni obliki.
Zapisovanje količin mora biti tako pogosto, da je s pri-

merno natančnostjo mogoče izdelati dnevne in letne krivulje 
meritev.

80. člen
(merjenje količin v cevovodu)

Količina odpadne vode se določi na podlagi količin od-
vzete pitne vode iz javnega ali zasebnega vodovoda ter količin 
odvzete pitne vode iz drugih virov pitne ali tehnološke vode. Ko-
ličina odpadne vode se lahko določi tudi na podlagi neposredne 
meritve odvedene vode v javno kanalizacijo na enega od pred-
pisanih načinov iz tega pravilnika. Pavšalnih količin odpadnih 
vod ni dovoljeno določati. Količina padavinske vode se določi 
na podlagi meritve prispevnih tlakovanih površin in podatkov 
o izdatnosti padavin, kot je predpisano v državnih predpisih.

Merjenje količin in parametrov onesnaženosti odpadnih 
voda iz virov onesnaževanja se izvaja na stalnih merilnih me-
stih, nameščenih na vseh iztokih tehnoloških odpadnih voda 
pred vtokom v kanalizacijski sistem, na komunalnih čistilnih 
napravah, na vseh pomembnejših iztokih komunalnih voda v 
odvodnik ter na mestih, ki so pomembne za določitev parame-
trov na samem kanalskem omrežju. Glede na količino tehnolo-
ških odpadnih voda in zmogljivosti čiščenja komunalne čistilne 
naprave so meritve lahko trajne ali občasne. V kanalizacijskih 
sistemih in na čistilnih napravah se lahko uporabljajo naslednji 
načini merjenja pretoka odpadne vode:

– merjenje v odprtem sistemu, kjer je pretok funkcija glo-
bine vode, nagiba ter omočenega preseka v merilnem kanalu: 
Q = f (h, s, A). Odprt sistem merjenja se uporablja v odprtem 
kanalu, kjer voda odteka gravitacijsko;

– merjenje v zaprtem sitemu, kjer je pretok funkcija hitrosti 
vodnega toka in preseka cevi Q = f (v, A). Cev, v kateri teče 
vodni tok, je popolnoma zaprta in napolnjena z vodo. Zaprt 
sistem merjenja se uporablja tam, kjer odpadno vodo črpamo 
po ceveh;

– merjenje s sledili, kjer se pretok izračuna iz znane 
množine dodanega sledila. Za meritev s sledili mora uporabnik 
pripraviti poseben načrt izvajanja meritve. Merjenje pretoka s 
sledili se izvaja le v posebnih primerih (kalibracija merilnih korit, 
meritev dotoka na čistilne naprave).

Merjenje pretoka odpadne vode se mora izvajati v skla-
du s standardi in tehničnimi predpisi. Merilno mesto mora 
biti dovolj veliko, dostopno in opremljeno tako, da je meritve 
mogoče izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za iz-
vajalca meritev. Merilno mesto mora biti prilagojeno vrsti de-
javnosti onesnaževalca. V primeru spremembe dejavnosti je 
treba ustrezno prilagoditi tudi merilno mesto. Izvajalcu meritev 
mora biti omogočen dostop do merilnega mesta. V merskem 
koritu mora biti preprečen rinjeni in plavajoči transport snovi 
(pesek, krpe ipd.). V primerni bližini merilnega mesta mora biti 
posebno varno mesto, prirejeno za postavitev avtomatskega 
vzorčevalnika za odpadno vodo, ki ga postavi izvajalec javne 
službe, kadar izvaja kontrolne in raziskovalne meritve na ka-
nalizacijskem omrežju in za to potrebuje podatke z določenega 
merilnega mesta.

Merilno mesto mora biti varno osvetljeno, tako da je delo 
možno tudi ponoči. Ker v kanalizacijskih napravah lahko na-
stajajo strupeni in zdravju škodljivi plini, je potrebno omogočiti 
neovirano (naravno ali prisilno) prezračevanje merilnega mesta 
in pri tem upoštevati ustrezne tehnične predpise in standarde.

Meritev je lahko ultrazvočna, z vpihovanjem zraka in s 
posrednim merjenjem tlaka, z merjenjem globine vode z nepo-
srednim merjenjem tlaka, s kombinacijo merjenja globine vode 
in hitrosti vodnega toka. Upravljavec javne kanalizacije lahko 
na stroške uporabnika javne kanalizacije preveri ustreznost 
naprave.

Merilna naprava mora biti izdelana tako, da je mogoče na 
enem ali na večjih prikazovalnikih neposredno odčitati višino 
vodne gladine v merilni točki, vrednost pretoka, v predpisanih 
enotah, ter kumulativni pretok. Možen mora biti kontinuiran 
zapis vrednosti pretoka, v predpisanih enotah na posebnem 
tiskalniku (registratorju), ali zapis na tiskalniku nadzornega 
sistema (računalnika). Zapisovanje količine pretoka mora biti 
tako pogosto, da je s primerno natančnostjo mogoče izdelati 
dnevne in letne krivulje pretoka.
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Gladine vode in oblika profila morata ustrezati tipu meril-
nega mesta. Merjenje nivoja se izvaja na 3-4 vrednosti Hmax 
gor vodno od preliva. Dotočno korito mora biti daljše od 2 m 
oziroma 10 Hmax. Pri izdelavi korita je potrebna čim večja 
dimenzijska natančnost. Dimenzije dotočnega in odtočnega 
kanala morajo biti izvedene tako, da je omogočen neoviran 
tok vode (npr. neovirano prelivanje pri merskih prelivih). Padec 
korita mora omogočati najmanjšo hitrost pri srednjem dnevnem 
dotoku 0,4 m/s (samodejno izpiranje). Širina dotočnega korita 
mora znašati vsaj 3 širine preliva, merjeno pri največji višini. 
Zaradi varnosti morajo biti vsi kovinski deli, ki so vgrajeni v 
merilnem mestu in služijo dostopu, ter varovalne ograje iz 
nerjavečega jekla ali iz drugega obstojnega materiala. Merilni 
inštrumenti morajo biti montažni, da se v primeru poškodbe 
zamenjajo in po uporabi očistijo.

81. člen
(preizkušanje kanalizacije)

Preizkusi in presoje kanalizacijskega omrežja obsegajo 
preizkuse tesnosti cevovodov in revizijskih jaškov z vodo po 
standardu SIST EN 1610 – poglavje 10 ali DIN 4033, preizkuse 
tesnosti cevovodov in revizijskih jaškov z zrakom po standardu 
SIST EN 1610 – preizkusni postopek LC, preizkus infiltracije, 
preizkus s pregledom pohodnih kanalov, pregled s TV kamero, 
določitev sušnega odtoka, nadzor dotokov v sistem, nadzor 
nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na izpustnih 
mestih v odvodnik, nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo 
plinov (mešanic plinov z zrakom) v sistemu, nadzor nad do-
tokom na čistilno napravo. Izbira vrste preizkusov in presoj je 
odvisna od stanja in starosti kanalizacije. Preizkus tesnosti se 
opravi na vsakem novozgrajenem, rekonstruiranem ali obno-
vljenem kanalu. Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi 
zapisnik, ki ga podpišeta nadzorni organ in vodja gradbišča. 
Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni 
del investicijsko-tehnične dokumentacije.

82. člen
(lastnosti komunalne odpadne vode)

Lastnosti industrijske odpadne vode, način meritve odve-
denih količin in faktorja onesnaženosti ter ceno storitve opre-
delita izvajalec javne službe in uporabnik s posebno pogodbo. 
Kolikor pogodba ni sklenjena, lahko izvajalec javne službe 
onemogoči uporabniku odvajanje industrijske odpadne vode 
v javno kanalizacijo. Za uporabnike s komunalno odpadno 
vodo se neposredno uporabljata odlok in pravilnik in se zato 
pogodbe ne sklepajo.

Parametri onesnaženja odpadne vode morajo ustrezati 
določilom uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda iz virov onesnaževanja, ki določa najvišje dopustne 
koncentracije snovi, ki jih je dovoljeno izpustiti v javno kanaliza-
cijo. Za posamezne industrijske onesnaževalce veljajo določila 
posebnih panožnih uredb in pravilnikov. V primeru, da odpadne 
vode na uporabnikovem priključku ne ustrezajo navedenim 
zahtevam, mora uporabnik s predhodnim čiščenjem, s spre-
membo tehnologije ali z drugimi ukrepi doseči izpolnjevanje 
kriterijev za zadostitev najvišjih dopustnih koncentracij za izpust 
v javno kanalizacijo.

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno vodo 
samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo na naprave za odvaja-
nje in čiščenje odpadne vode in na njihovo delovanje. Odpadna 
voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, sme vsebovati škodljive 
snovi le v mejnih koncentracijah, navedenih v državnih predpi-
sih o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode 
in javno kanalizacijo. Za ostale snovi veljajo predpisi o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesna-
ževanja. Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne 
sme redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo. Odpadna voda ne 
sme imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico. Odpadna voda 
iz infekcijskih oddelkov zdravstvenih ustanov mora biti pred 
odvodom v javno kanalizacijo dezinficirana.

83. člen
(ugotavljanje stopnje onesnaženosti odpadne vode)
Za komunalne odpadne vode velja faktor onesnaženja 

f=1. Lastnosti industrijske odpadne vode se ugotavljajo z re-
dnimi analizami vzorcev industrijske odpadne vode. Uporabniki 
javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo pri opravljanju svoje de-
javnosti v tehnološkem postopku ali uporabljajo večje količine 
čistilnih sredstev, odpadnih kuhinjskih olj in maščob ali drugih 
nevarnih snovi, morajo najmanj 1x letno izvajati preiskave 
fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti svojih industrijskih 
odpadnih voda. Ti uporabniki morajo en izvod vsake analize 
dostaviti izvajalcu javne službe v osmih dneh po prejemu rezul-
tatov analiz. Analize morajo biti izvajane na kriterije, opisane v 
šestem odstavku tega člena, tako da se na podlagi njih lahko 
izračuna oziroma določi faktor onesnaženosti. Izračunani faktor 
služi izvajalcu javne službe za določitev cene storitve in velja 
najmanj pol leta oziroma do naslednje opravljene analize. Če 
uporabniki analiz industrijskih odpadnih vod ne izvedejo, mu 
upravljavec določi faktor onesnaženosti na podlagi izredne 
analize oziroma v višini najmanj 3-kratnika faktorja za komu-
nalne odpadne vode.

Odvzem in analiziranje vzorcev lahko opravlja samo prav-
na ali fizična oseba, ki ima pooblastilo pristojnega ministrstva. 
Pooblaščena pravna ali fizična oseba mora vse rezultate ana-
lize industrijske odpadne vode, ki se izvajajo pri uporabnikih, ki 
odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, s katero upravlja 
izvajalec javne službe, dostaviti izvajalcu javne službe istoča-
sno kot uporabniku.

Pogostost ugotavljanja lastnosti industrijske odpadne 
vode se določa glede na letno porabo vode. Pri porabi vode 
večji od 4000 m3/leto se ugotavljajo lastnosti industrijske od-
padne vode dvakrat letno, pri porabi, manjši od 4000 m3, pa 
enkrat letno. Upravljavec lahko na osnovi rezultatov analiz 
zaradi ugotovitve nejasnosti oziroma odprave nepravilnosti pri 
analiziranju vzorcev odredi zmanjšanje ali povečanje število 
ugotavljanj lastnosti industrijske odpadne vode pri posame-
znem onesnaževalcu.

Zaradi nadzora vsebnosti škodljivih snovi v industrijski 
odpadni vodi, ki se odvaja v javno kanalizacijo, izvajalec jav-
ne službe odvzema kontrolne analize odpadne vode. Vzorec 
odpadne vode za kontrolno analizo se praviloma vzame v 
prisotnosti predstavnika uporabnika javne kanalizacije in pred-
stavnika izvajalca javne službe. O odvzemu vzorca se napravi 
zapisnik. Kadar se s kontrolno analizo ugotovi, da odpadna 
voda vsebuje škodljive snovi nad določenimi mejnimi koncen-
tracijami, mora uporabnik javne kanalizacije takoj pristopiti k 
sanaciji razmer in izvajalcu javne službe povrniti morebitno 
nastalo škodo na objektih javne kanalizacije ter stroške kon-
trolne analize. Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je odlo-
čilna analiza reprezentativnega vzorca, za ugotavljanje mejnih 
koncentracij škodljivih snovi, pa meje, določene v predpisih o 
emisijah snovi in toplote.

V primeru večjih okvar na napravah posameznega upo-
rabnika javne kanalizacije, ki bi lahko povzročile izpust od-
padne vode, ki po predpisih ne sodi v javno kanalizacijo, se 
opravijo izredne analize odpadne vode na stroške uporabnika. 
V takih primerih se takoj obvesti inšpektorat za varstvo okolja.

Onesnaženost odpadne vode se ugotavlja po njenih fi-
zikalnih, kemijskih in biokemijskih lastnostih. Onesnaženost 
odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, se ugotavlja 
po naslednjih kriterijih:

– usedljivost (U) po Imhoffu v ml/l v 120 minutah,
– kemijska potreba po kisiku (KPK) s K-bikromatom 

(K2 Cr2 O7),
– strupenost (S) za bakterije kot faktor potrebne razredče-

nosti odpadne vode, da ta ne delujejo več zaviralno na razvoj 
bakterij,

– vsebnost težkih kovin (K) in drugih snovi, ki presegajo 
mejne vrednosti v državnih predpisih o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
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Pri uporabnikih javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo pri 
opravljanju gospodarske dejavnosti, se ugotavlja faktor one-
snaženosti industrijske odpadne vode. Faktor onesnaženosti 
(F) je razmerje med onesnaženostjo odpadne vode (i) uporab-
nika in onesnaženostjo komunalne odpadne vode (f).

Faktor onesnaženosti je eno od meril za določitev prispev-
ka za čiščenje odpadne vode.

Za izračun faktorja onesnaženosti se uporablja naslednja 
formula:

F = 0,40 x Ui/ Uf + 0,60 x KPKi/ KPKf + 0,15 x Si/Sf  
+ 0,15x Ki/ Kf.

V formuli uporabljeni izrazi pomenijo:
– F = faktor onesnaženosti
– Ui = usedljivost industrijske odpadne vode po Imhoffu 

v 120 minutah
– Uf = usedljivost komunalne odpadne vode po Imhoffu v 

120 minutah, ki je določena kot konstanta 5 ml/l
– KPKi = izmerjena kemijska potreba po kisiku izmerjene 

odpadne vode s K-bikarbonatom
– KPKf = kemijska potreba po kisiku komunalne odpadne 

vode s K-bikromatom, ki je določena kot konstanta 250 mg O2/l
– Si = strupenost industrijske odpadne vode kot faktor 

razredčenosti, da odpadna voda ne deluje več zaviralno za 
razvoj bakterij (test po Offhausovi metodi)

– Sf = strupenost komunalne odpadne vode kot faktor 
razredčenosti, da odpadna voda ne deluje več zaviralno za 
razvoj bakterij (test po Offhausovi metodi)

– Ki = vsebnost težkih kovin in snovi, ki presegajo mejne 
vrednosti določene v državnih predpisih o emisiji snovi in to-
plote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo

– Kf = mejne koncentracije težkih kovin in snovi, ki so 
določene v državnih predpisih o emisiji snovi in toplote pri od-
vajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

Kadar je onesnaženost odpadne vode (i) po posameznih 
kriterijih manjša, kot je določena za komunalno odpadno vodo 
(f), se v števcu uporabi konstanta, določena za komunalno 
odpadno vodo. Kriterija S in K se prištevata samo, kadar je 
količnik ulomka večji od ena. Za izračun faktorja onesnaženosti 
se uporabljajo podatki iz analiz reprezentativnih vzorcev. Za 
kontrolno analizo se lahko uporabi tudi trenutni vzorec, vendar 
se faktor onesnaženosti uporabi samo za mesec, v katerem 
je bil vzorec odvzet. Kadar se faktor ugotovi z analizo repre-
zentativnega vzorca, se tako izračunan faktor onesnaženosti 
uporablja do naslednjega rednega odvzema takega vzorca. 
Podatki iz kontrolne analize se uporabijo samo, če so ugotovlje-
ne koncentracije višje kot pri analizi reprezentativnega vzorca. 
Faktor onesnaženosti se uporablja za izračun cene za čiščenje 
industrijske odpadne vode.

Pri določanju količin odpadne vode, mejnih koncentracij 
škodljivih snovi ali potrebnih učinkov predčiščenja lahko izva-
jalec javne službe za določenega uporabnika predpiše name-
sto najvišjih dopustnih koncentracij škodljivih snovi najvišjo 
dovoljeno dnevno količino onesnaženja, strožje pogoje, kot so 
predpisani, ter določi izjemne pogoje za izpuščanje odpadnih 
voda v skladu s predpisi.

9. ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA, VZDRŽEVANJA  
IN NADZORA JAVNE IN NOTRANJE KANALIZACIJE

84. člen
Obnova kanalizacijskih vodov predstavlja redno in inve-

sticijsko vzdrževanje.
Pred začetkom obnove mora biti izdelana ocena stanja, 

ki naj vsebuje:
– ugotovitve poškodb in pomanjkljivosti (na podlagi pre-

gleda s TV kamero, meritev pretokov in preskusov tesnosti, evi-
dence popravil, evidence motenj kot so preplavitve, zamašitve, 
porušitve, posedanja itd.),

– analizo vzrokov za ugotovljene poškodbe in pomanj-
kljivosti,

– hidravlično presojo dimenzij in padcev,
– stanje obremenitev in obstoječih pogojev vgradnje,
– analizo lastnosti odpadne vode,
– določitev stopnje ogroženosti okolja (podtalnice, vodo-

tokov, objektov v bližini),
– določitev stopnje ogroženosti kanala glede na druge 

inštalacije,
– pričakovane spremembe prostorskega urejanja,
– omejitve pri možnih gradbenih posegih (promet, dosto-

pnost do objektov),
– oceno stroškov.
Na podlagi ocene stanja in določitve ciljev in prioritet se 

izbere postopek obnove. Po potrebi se mora za obnovo izdelati 
projekt oziroma elaborat. Vsebovati mora tudi parametre, ki jih 
je po opravljeni obnovi možno kontrolirati. Upoštevati se morajo 
določila standarda EN 752-5 in po potrebi v dodatku A k temu 
standardu naveden standard držav članic Evropske unije.

85. člen
(dostopanje do kanalizacije)

Upravljavec javen kanalizacije ima po predhodnem ob-
vestilu lastnika zemljišča ob vsakem času pravico dostopa do 
vseh javnih kanalizacijskih objektov in naprav zaradi njihovega 
vzdrževanja, meritev ali snemanj, zaznamovanj in drugih de-
javnosti. Pri tem mora skrbeti, da lastniku ne povzroča škode. 
Če škoda nastane, jo mora oceniti in lastniku zemljišča izplačati 
odškodnino.

86. člen
(škodni primeri)

Vsakdo, ki namenoma ali iz malomarnosti povzroči mate-
rialno škodo na kanalizacijskem omrežju, objektih in napravah 
oziroma povzroči škodo zaradi škodljivosti in neustreznosti 
odpadnih voda, mora to škodo izvajalcu povrniti na podlagi 
cenitve.

Vsakemu, ki mu zaradi malomarnosti upravljavec javen 
kanalizacije povzroči škodo, mora upravljavec javen kanaliza-
cije škodo povrniti na podlagi cenitve.

87. člen
(vzdrževanje kanalizacije)

Upravljavec javen kanalizacije mora skrbeti za nemoteno 
obratovanje, vzdrževanje ter nadzor delovanja in uporabe javne 
kanalizacije. O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov 
javne kanalizacije mora voditi predpisane evidence. Pri vzdr-
ževanju javne kanalizacije mora upravljavec javen kanalizacije 
zagotavljati tekoči nadzor stanja na objektih javne in interne 
kanalizacije, ki obsega sistematične letne preglede revizijskih 
jaškov, kontrolo iztokov in priključkov, zasledovanje in analizi-
ranje podatkov iz kontrolnih instrumentov ter zbiranje predlogov 
in pripomb uporabnikov javne kanalizacije, sistematično čišče-
nje in vzdrževanje objektov javne kanalizacije, letno deratiza-
cijo ter čiščenje in popravilo javne kanalizacije.

Izvajalec javne službe mora redno, najmanj enkrat na tri 
leta, prazniti greznično blato in mulje iz usedalnikov greznic 
uporabnikov oziroma malih čistilnih naprav uporabnikov in jih 
ustrezno očistiti v ČN.

Izvajalec javne službe mora redno odvažati komunalno 
odpadno vodo iz nepretočnih greznic uporabnikov na ustrezno 
čiščenje v ČN.

Izvajalec javne službe mora izvajati meritve ali podajati 
oceno delovanja MČN uporabnikov ter voditi predpisane evi-
dence.

Za redno obratovanje in vzdrževanje črpališč in ČN mora 
upravljavec javen kanalizacije sprejeti poslovnik o obratovanju za 
posamezen objekt, za druge objekte pa letni plan vzdrževanja.

Uporabnik mora skrbeti za nemoteno obratovanje, vzdr-
ževanje ter nadzor delovanja in uporabe zasebne kanalizacije 
in kanalizacijskega priključka. Pri vzdrževanju zasebne kanali-
zacije in kanalizacijskega priključka mora uporabnik zagotavlja-
ti tekoči nadzor stanja, ki obsega občasne preglede revizijskih 
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jaškov, čiščenje priključnih cevi ter popravilo in obnavljanje 
kanalizacijskega priključka in zasebne kanalizacije.

Uporabnik mora vzdrževati objekte za čiščenje komunal-
ne odpadne vode ter dopustiti izvajalcu javne službe praznje-
nje, odvoz in čiščenje blata in gošč iz usedalnikov pretočnih 
greznic in MČN ter redno odvažanje komunalne odpadne vode 
iz nepretočnih greznic. Opravljene storitve mora izvajalcu javne 
službe plačati po veljavni tarifi.

Kataster javne kanalizacije se mora izvajati po predpisu o 
katastru gospodarske javne infrastrukture.

Deratizacija se mora opravljati na objektih čistilnih naprav 
dvakrat letno, na kanalizacijskem omrežju pa enkrat letno v 
skladu s predpisi o deratizaciji.

10. PREDAJA KANALIZACIJE

88. člen
(nadzor)

Nadzor nad gradnjo kanalizacije ali kanalizacijskega pri-
ključka izvaja v okviru gradnje nadzornik investitorja. Upravlja-
vec kanalizacije lahko izvaja dodatni nadzor.

89. člen
(tehnični pregled)

Tehnični pregled v smislu teh določil je preverjanje izpol-
nitve zahtev upravljavca, danih s soglasji in pogoji na podlagi 
tega pravilnika in ga opravi pooblaščeni predstavnik na ogledu, 
razpisanem s strani upravnega organa.

90. člen
(predaja javne kanalizacije občini in izvajalcu javne službe)

Investitor gradnje kanalizacije, ki ima značaj javne kana-
lizacije, mora le-to predati v lastništvo občine. Občina preda 
to kanalizacijo v najem upravljavec javen kanalizacije. Ob 
primopredaji, o kateri se sestavi zapisnik oziroma dogovor, 
mora investitor izročiti občini oziroma izvajalcu javne službe 
naslednjo dokumentacijo:

– projekt z izdanim ustreznim upravnim dovoljenjem,
– geodetski načrt, projekt izvedenih del, navodila za obra-

tovanje in vzdrževanje,
– poročilo o preskusu tesnosti,
– uporabno dovoljenje,
– evidence, računovodske in knjigovodske evidence, listi-

ne o lastništvu in ostale zahtevane poslovne podatke,
– poročilo o snemanju kanalizacije z videokamero.
Na podlagi zapisnika o prevzemu kanalizacije upravljavec 

javen kanalizacije le-to vnese v kataster komunalne infrastrukture.

91. člen
(predaja kanalizacije v upravljanje izvajalcu javne službe)

V primeru, da gre za prevzem v upravljanje javne kana-
lizacije, ki jo je do tedaj upravljala krajevna skupnost, vaški 
odbor ali druge pravne ali fizične osebe, ki ni bil organiziran 
po veljavnih predpisih v smislu ustrezne lokalne javne službe 
za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode, so do-
voljena odstopanja od zahtev. V tem primeru mora imeti javna 
kanalizacija, ki se predaja, vsaj:

1. izdelan grafični prikaz javne kanalizacije v merilu naj-
manj 1:1000,

2. izdelano hidravlično in sanitarno-tehnično analizo 
obstoječega stanja s predlogi morebitnih nujnih kratkoročnih 
ukrepov,

3. predlog sanacijskih ukrepov in oceno potrebnih vlaganj 
(sanacijski program),

4. izdelano strokovno mnenje o splošnem stanju javne 
kanalizacije v smislu zadovoljevanja zahtev odloka o odvajanju 
in čiščenju odpadnih komunalne in padavinske vode ter drugih 
veljavnih standardov in normativov za kanalizacijska omrežja 
za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske 
vode,

5. izdelano strokovno mnenje o vključevanju javne kana-
lizacije v kratkoročni koncept odvajanja in čiščenja odpadne 
komunalne in padavinske vode,

6. knjigovodske podatke za posamezne vrste objektov, če 
pa teh ni, pa je potrebno pridobiti ustrezne vrednostne podatke 
s pomočjo pooblaščenega cenilca,

7. knjigovodsko vrednost prevzete infrastrukture.

11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

92. člen
Uporabniki javne kanalizacije, ki morajo v skladu z Od-

lokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na 
območju Občine Ribnica zgraditi naprave za predčiščenje 
odpadne vode, lovilce olj in maščob ter kontrolne jaške, mo-
rajo to storiti najkasneje v roku dveh let po uveljavitvi tega 
pravilnika.

93. člen
Lastniki pretočnih greznic morajo le-te preurediti v skladu 

s pravilniki in standardi v nepropustne ali zgraditi malo čistilno 
napravo v rokih, navedenih v veljavnem Odloka o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica.

94. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2013
Ribnica, dne 18. julija 2013

Župan
Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

2635. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja 
komunalne odpadne vode na območju Občine 
Ribnica

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, 
št. 86/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 16. seji 18. 7. 
2013 sprejel

S K L E P
o cenah storitev čiščenja in odvajanja 
komunalne odpadne vode na območju  

Občine Ribnica

1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna 

storitve čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, ki jih 
izvaja Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne 
službe), uporabnikom na področju Občine Ribnica.

2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na 

območju Občine Ribnica, ki so ali bodo priključeni na sisteme 
v upravljanju izvajalca javne službe.

3. člen
Cena čiščenja komunalne odpadne vode znaša 

0,5865 €/m3 brez DDV.

4. člen
Omrežnina čiščenja za vodomer DN ≤ 20 znaša 

2,0413 €/mesec brez DDV. Za vodomere drugih dimenzij se 
omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih jav-
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nih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12). Omrežnina 
po posameznih dimenzijah vodomera tako znaša:

Premer vodomera Faktor 
omrežnine

Omrežnina  
na mesec/uporabnik 
brez DDV (v EUR)

DN ≤ 20 1 2,0413
20 < DN < 40 3 6,1239
40 ≤ DN < 50 10 20,4130
50 ≤ DN < 65 15 30,6195
65 ≤ DN < 80 30 61,2390

80 ≤ DN < 100 50 102,0649
100 ≤ DN < 150 100 204,1299

150 ≤ DN 200 408,2597

Občina Ribnica o morebitni subvenciji omrežnine odloči 
s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.

Omrežnino za čiščenje skladno z določili Uredbe o meto-
dologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) 
plačujejo vsi porabniki pitne vode v Občini Ribnica, ne glede 
na to, ali so priključeni na kanalizacijski sistem, ali pa storitev 
čiščenja uporabljajo preko storitev, povezanih z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi či-
stilnimi napravami.

Omrežnina za čiščenje se skladno z določili Uredbe o me-
todologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) za-
računava vsem uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.

V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih 
v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina 
po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.

5. člen
Cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 

0,2064 €/m3 brez DDV.

6. člen
Omrežnina odvajanja za vodomer DN ≤ 20 znaša 1,2399 

€/mesec brez DDV. Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina 
izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12). Omrežnina po posa-
meznih dimenzijah vodomera tako znaša:

Premer vodomera Faktor 
omrežnine

Omrežnina  
na mesec/uporabnik 
brez DDV (v EUR)

DN ≤ 20 1 1,2399
20 < DN < 40 3 3,7198
40 ≤ DN < 50 10 12,3993
50 ≤ DN < 65 15 18,5989
65 ≤ DN < 80 30 37,1978

80 ≤ DN < 100 50 61,9963
100 ≤ DN < 150 100 123,9927

150 ≤ DN 200 247,9854

Občina Ribnica o morebitni subvenciji omrežnine odloči 
s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije. 
Omrežnino za odvajanje plačujejo samo uporabniki, ki so pri-
ključeni na kanalizacijski sistem.

Omrežnina za odvajanje se skladno z določili Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) 
zaračunava uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.

V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih 
v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina 
po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.

7. člen
Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, ob-

stoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi naprava-
mi v Občini Ribnica, znaša 0,1476 €/m3 brez DDV. Storitev se 
zaračunava mesečno glede na količino porabljene pitne vode 
v m3.

Storitev praznjenja greznic in prevzema blata iz malih ko-
munalnih čistilnih naprav se mora skladno z Odlokom o odva-
janju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine 
Ribnica (Uradni list RS, št. 86/12) opraviti enkrat na tri leta.

8. člen
Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim 

vodomerom, se uporabnikom zaračuna količina 0,15 m3 na 
osebo na dan.

V prehodnem obdobju dveh let od uveljavitve tega sklepa 
se vsem odjemalcem v Občini Ribnica, pri katerih se poraba 
pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, obračuna 
0,1125 m3/osebo/dan (oziroma 75 % od 0,15 m3/osebo/dan) 
za zaračunavanje storitev, povezanih z nepretočnimi grezni-
cami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami.

9. člen
Praznjenje pretočne greznice ali male komunalne čistilne 

naprave po naročilu več kot enkrat na tri leta se uporabnikom 
zaračuna po ceni, ki znaša 59,62 €/praznjenje brez DDV (ko-
ličina do 6 m3).

10. člen
V prehodnem obdobju dveh let od uveljavitve tega sklepa 

se vsem odjemalcem, ki imajo vgrajene vodomere večje od 
DN 50, obračunava omrežnina v višini, kot bi imeli vgrajen 
vodomer DN 50.

11. člen
Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 8. 2013 dalje.
Z dnem uveljavitve navedenih postavk po tem sklepu, pre-

nehajo veljati dosedanje cene čiščenja in odvajanja komunalne 
odpadne vode, ki veljajo od 8. 2. 2007, in Sklep o cenah storitev 
čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 106/12).

Št. 354-29/2013
Ribnica, dne 18. julija 2013

Župan
Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

2636. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Ribnica

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Ob-
čine Ribnica (Uradni list RS, št. 56/12) je Občinski svet Občine 
Ribnica na 16. redni seji 18. 7. 2013 sprejel

S K L E P
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo  

na območju Občine Ribnica

1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna 

storitve oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja javno 
podjetje Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne služ-
be), porabnikom na področju Občine Ribnica.
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2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za porabnike na 

območju Občine Ribnica, ki so ali bodo priključeni na sisteme 
v upravljanju izvajalca javne službe.

3. člen
Vodarina, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in je 

za vse vrste porabnikov enaka, znaša:

Vrsta porabe Cena, 
vključno z vodnimi povračili 

in brez DDV EUR/m³

normirana poraba 0,6603

prekomerna poraba 0,9905

4. člen
Omrežnina, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za 

vodomere dimenzije do DN 20 znaša:

Vodomer Faktor omrežnine Znesek na vodomer 
mesečno

DN ≤ 20 1,00 4,9760

Za vodomere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna 
skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja.

5. člen
(prehodna določba)

V prehodnem obdobju 2 let od uveljavitve tega sklepa, 
se vsem odjemalcem, ki imajo vgrajene vodomere večje od 
DN 50, obračunava omrežnina v višini, kot bi imeli vgrajen 
vodomer DN 50.

V primeru, da v prehodnem obdobju pride do spremembe 
faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja, se vsem odjemalcem obračunava omrežnina po novih 
faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.

6. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne na-
slednjega meseca po objavi v Uradnem listu RS.

Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Tarifni 
pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih siste-
mov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini 
Ribnica (Uradni list RS, št. 17/04 in 140/04) ter Sklep o cenah 
storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ribnica (Ura-
dni list RS, št. 86/12).

Št. 355-9/2013
Ribnica, dne 18. julija 2013

Župan
Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

2637. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice 
(Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmar-
ješke Toplice na 21. redni seji dne 26. 3. 2013 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi javnega dobra

I.
Vzpostavi se status javnega dobra na nepremičninah: 

parceli št. 450/1 (ID 2766971), k.o. 1467 – Družinska vas, in 
parcelah št. 853/2 (ID 4135783), 847/2 (ID 4638752), 1100/3 
(ID 1108692), 1006/29 (ID 4302192), 1069/4 (ID 4804326), 
1069/3 (ID 3965591), 1068 (ID 102048), 1029/8 (ID 2453311), 
vse k.o. 1461 – Žaloviče.

II.
Pri nepremičninah iz I. točke tega sklepa se vknjiži lastnin-

ska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 
8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161000, z za-
znambo, da je nepremičnina grajeno javno dobro.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0019/2012
Šmarjeta, dne 16. julija 2013

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

2638. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice 
(Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmar-
ješke Toplice na 14. redni seji dne 24. 4. 2012 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi javnega dobra

I.
Vzpostavi se status javnega dobra na nepremičnini, par-

celi št. 981/10 (ID 4588870), k.o. 1467 – Družinska vas.

II.
Pri nepremičnini iz I. točke tega sklepa se vknjiži lastnin-

ska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 
8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161000, z za-
znambo, da je nepremičnina grajeno javno dobro.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0006/2009
Šmarjeta, dne 1. avgusta 2013

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

TREBNJE

2639. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 
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14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09, 
61/10, 76/10, 20/11 in 57/12) na seji dne 10. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri-

dobi 
parcela št. 281/3, k.o. 1419 – PONIKVE (ID 3348045) – 

cesta v izmeri 1002 m2.
parcela št. 282/3, k.o. 1419 – PONIKVE (ID 2886306) – 

cesta v izmeri 244 m2.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 7113-5/2013
Trebnje, dne 11. julija 2013

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

ŽALEC

2640. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 
južno od železnice v Žalcu

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12; v nadalj-
njem besedilu: ZPNačrt) in 29. člena Statuta Občine Žalec 
(Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 5. 7. 
2013 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN) Spremembe  
in dopolnitve zazidalnega načrta južno  

od železnice v Žalcu

I. Ocena stanja in razlogi
Ocena stanja:
Ureditveno območje OPPN Spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (v nadaljevanju: 
OPPN) se delno nanaša na območje veljavnega zazidalnega 
načrta, predvsem pa na območje, ki leži južneje in je v predlogu 
OPN Občine Žalec opredeljeno kot EUP z oznako ŽA-1/19.

Po veljavnem zazidalnem načrtu je območje namenjeno 
poslovno-trgovsko-servisni dejavnosti, gradnji elektroenerget-
skega objekta in stanovanjski oziroma poslovno-stanovanjski 
dejavnosti, območje OPPN pa je v predlogu OPN Občine Žalec 
opredeljeno kot stavbno zemljišče v območju za proizvodne 
dejavnosti (gospodarske cone). Območje OPPN v naravi pred-
stavlja kmetijska zemljišča.

Razlogi za pripravo OPPN:
– Razlog za spremembe in dopolnitve OPPN je širitev 

investitorjevih obstoječih dejavnosti in uporaba območja OPPN 
za skladiščenje oziroma deponiranje gradbeno vodovodnih iz-
delkov v novih predvidenih objektih in manipulativnih površinah 
na prostem.

Pravna podlaga:
– Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in sre-

dnjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, 

št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 
35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),

– Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu 
(Uradni list RS, št. 78/03),

– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec 
(ki je trenutno v fazi sprejemanja),

– ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za 
izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja 
in ohranjanja narave.

II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in 

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv 
ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave 
OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za prido-
bitev ustreznih dovoljenj.

Predmet OPPN:
– Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se na-

našajo predvsem na določitev urbanističnih, arhitektonskih ter 
ostalih meril in pogojev za umestitev novih objektov za skladi-
ščenje izdelkov ter ureditev novih in širitev obstoječih zunanjih 
manipulativnih površin namenjenih manipulaciji in skladiščenju 
oziroma deponiranju izdelkov na prostem,

– Sprememba namembnosti in lokacije objekta RTP (z 
oznako 5 veljavnega ZN) z ureditvijo zunanjih površin,

– Druge spremembe in dopolnitve prostorskih ureditev 
ter spremembe komunalne infrastrukture v obravnavanem ob-
močju, ki so potrebne zaradi predhodno navedenih sprememb.

Ureditveno območje:
Okvirno zajema obravnavano območje zemljišče parc. 

št. 1011/4, k.o. Žalec. Po potrebi je možno zajeti še ostale bli-
žnje parcele tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno 
in celovito ureditev obravnavanega območja. Okvirna velikost 
obravnavanega območja je 2,0 ha.

III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe ve-

ljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih 
smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag 
ter ob upoštevanju programskih izhodišč.

V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile 
variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno 
primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in eko-
nomskega vidika.

OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z 
določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:

– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni 
list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12),

– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),

– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, 
št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12).

V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v 
nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z 
določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:

– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list 
RS, št. 96/04),

– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, 
št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12),

– Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list 
RS, št. 16/08, 123/08, 8/11),

– Zakon o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 
57/08, 57/12),

– Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 
115/06, 110/07, 106/10),

– Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list 
RS, št. 71/11, 58/12),

– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list 
RS, št. 73/05),

– Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 
72/07, 32/09, 95/11),
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– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov 
in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, 
št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11),

– po potrebi pa tudi z drugimi.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način nji-

hove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upo-

števati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga 
gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega 
razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:

– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 76/04),

– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, 
št. 122/04),

– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ža-
lec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 
76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 
37/99, 98/00 in 94/02),

– Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu 
(Uradni list RS, št. 78/03),

– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec 
(ki je trenutno v fazi sprejemanja),

– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
V. Postopek in roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave 

OPPN.
– Objava sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o 

začetku priprave OPPN v Uradnem listu RS in v svetovnem 
spletu.

Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načr-
tovanje:

– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 15 dni po 
sprejemu sklepa o pripravi OPPN).

– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje (Direktorat za okolje, Sektor za celovito 
presojo vplivov na okolje) ter ga pozove, da v roku 30 dni od 
prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno 
izvesti CPVO.

– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem ure-
janja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po 
prejemu vloge podajo svoje smernice.

Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in 
osnutka OPPN

– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki so navedene 
v IV. točki tega sklepa.

– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja 
prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek 
OPPN v roku 15 dni.

– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju 
dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal 
omenjena dokumenta na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter 
od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega 
poročila (rok za izdajo obvestila je 30 dni od prejetja popolne 
vloge).

Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine 

Žalec bo obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in v primeru iz-
delave CPVO tudi okoljsko poročilo. Župan Občine Žalec sprej-
me sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN (vse 
v roku 20 dni po oddaji gradiva Občini Žalec; v nadaljevanju: 
OŽ) oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega 
poročila s strani pristojnega ministrstva). Sklep o javni razgrnitvi 
se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje 
OŽ (Utrip Savinjske doline) in v spletu na straneh OŽ, najmanj 
7 dni pred začetkom javne razgrnitve.

– MS Žalec (v nadaljevanju: MS) v sodelovanju z OŽ 
najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno 

običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve 
ter o javni obravnavi.

– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in 
na sedežu MS za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa 
o javni razgrnitvi.

– Občina Žalec v sodelovanju z MS organizira javno 
obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega 
poročila) v prostorih Občine Žalec.

– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni 
obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO 
pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).

– Pripravljavec OPPN v sodelovanju z MS evidentira vse 
pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne 
razgrnitve.

– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči 
pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihove-
ga upoštevanja (v roku 10 dni po zaključeni javni razgrnitvi).

– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, 
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga 
stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne za-
deve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (v roku 15 
dni po pripravi predloga stališča).

– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih 
pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju 
OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne 
razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb 
in predlogov).

Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi spre-

jetega stališča župana OŽ do podanih pripomb in predlogov 
iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih 
strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN 
(v roku 15 dni).

– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem ure-
janja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema 
poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane 
smernice.

– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v 
mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje 
s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za varstvo 
okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov 
izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

– V 15 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja 
prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izved-
be OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru izdelave CPVO), 
izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN 
Občini Žalec.

– Župan po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, 
prostor in komunalne zadeve Občine Žalec posreduje usklajen 
predlog v sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec z odlokom 
(vse v roku 20 dni).

– Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS (v roku 
10 dni).

VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki 
sodelujejo pri pripravi OPPN

Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN 
podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:

1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Ljubljana,

2. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, 
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

3. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 
okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,

4. RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat 
za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

5. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11, 1506 Lju-
bljana,

6. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne 
energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
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7. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
8. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ulica Nade 

Cilenšek 5, 3310 Žalec,
9. Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
10. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Kolodvorska 

cesta 2, 6000 Koper,
11. Kabel TV d.o.o. Petrovče, Dobriša vas 3, 3301 Pe-

trovče,
12. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. 

Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
13. Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljana,
14. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
15. MS Žalec,
16. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene 

potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema 

vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, 
le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa 
mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za 
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni 
predpisi.

Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: Zagožen d.o.o., Cesta na 

Lavo 2a, p. Žalec,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in 

gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: RC Planiranje 

d.o.o. Celje.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN 

(vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka 
CPVO, kolikor bo le ta potreben) bo financiral naročnik Zago-
žen d.o.o.

VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj 

lahko po pooblastilu pripravljavca OPPN prevzame načrtovalec 
OPPN.

IX. Prenehanje veljavnosti drugih sklepov
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o za-

četku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno 
od železnice v Žalcu (št. 350-05-0002/2008-2/4, ki ga je dne 
9. 4. 2008 sprejel župan Občine Žalec), objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 41/08.

X. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-0007/2013
Žalec, dne 5. julija 2013

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2641. Sklep o začetku postopka priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve 
Zazidalnega načrta Ferralit

Na podlagi 57. 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, 57/12 – 
ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13) sprejemam

S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb  

in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve 

Zazidalnega načrta Ferralit

1. člen
(splošno)

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in do-
polnitve Zazidalnega načrta Ferralit, (Uradni list RS, št. 94/09).

2. člen
(ocena stanja in razlogi)

Omco Feniks d.o.o. je tržno usmerjena livarna srednje 
velikosti, ki ponuja storitve modelarstva, livarstva, obdelave 
in trgovine. Glavna livarska dejavnost je izdelava ulitkov za 
potrebe steklarske industrije litje preostalih sivih litin in zlitin 
na osnovi bakra. Med cilji družbe je stalna modernizacija proi-
zvodne opreme ob uporabi novih materialov, dopolnjevanje ter 
nadgrajevanje obstoječih proizvodnih programov, intenzivno 
delo na novih proizvodih.

V letu 2009 so bile za območje izdelane spremembe in 
dopolnitev ZN Ferralit (Uradni list RS, št. 94/09), s katerim je 
bila ob obstoječih objektih opredeljena dograditev proizvodnih 
in skladiščnih objektov, deponij ter gradnja novih objektov za 
poslovno, proizvodno in skladiščno dejavnost.

Investitor Omco Feniks Slovenija d.o.o. želi zaradi optimi-
ziranja obstoječe proizvodnje in zaradi povečanja proizvodnje 
ter zaradi izgradnje nove naprave za čiščenje dimnih plinov 
zgraditi prizidek k obstoječemu proizvodnemu objektu. V njem 
bo del nove formarske linije (delno bo nameščena delno v 
obstoječem objektu), priprava peska in naprava za čiščenje 
dimnih plinov. V obstoječem objektu bo vgrajena tudi lončna 
industrijska peč. Zaradi zagotavljanja nemotenega napajanja z 
električno energijo bo zgrajena nova transformatorska postaja.

V predlogu Občinskega prostorskega načrta je območje 
opredeljujejo kot območje stavbnih zemljišč z oznako ŽA 1/8 in 
je namenjeno proizvodnim dejavnostim. Večji del območja je 
realiziran skladno s sprejetim prostorskim izvedbenim načrtom.

3. člen
(predmet in okvirno ureditveno območje)

Predmet izdelave OPPN je izgradnja prizidka k obstoječi 
proizvodnji hali, velikosti ca. 10 x 40 m, višina ca. 17 m na 
vzhodni strani obstoječe hale, nova transformatorska postaja, 
gradnja in prilagoditev gospodarske javne infrastrukture in zu-
nanja ureditev.

Okvirno ureditveno območje OPPN vključuje del zemljišč, 
opredeljenih v »Spremembah in dopolnitev ZN Ferralit« ter 
vključuje parcele št. 1286/6, 1293/7, 1302/2, 1302/6, 1302/7, 
1302/13, 1302/14, 1302/24, 1302/25, 1302/26, 1302/27, 
1306/1, 1306/3, 1306/4, 1306/5, 1324/2, 1326/2. 2054. Vse so 
k.o. Žalec (996). Površina območja znaša ca. 2,98 ha.

Glede na rezultate izdelanih strokovnih podlag oziroma 
smernic nosilcev urejanja prostora, se lahko območje OPPN 
spremeni.

4. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag  

in način njihove pridobitve)
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe ve-

ljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih 
smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag 
ter ob upoštevanju programskih izhodišč. Izdelane so naslednje 
strokovne podlage, ki jih je potreb no upoštevati pri izdelavi 
OPPN OMCO FENIKS:
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– geodetski načrt območja novega stanja zemljišča za 
objekt Livarna železovih zlitin – rekonstrukcija in dozidava, Geo 
inženiring d.o.o. Žalec, št. 2013/20-06, junij 2013,

– Proizvodnja hala Omco Feniks – Idejna zasnova, Logič-
ni projekti d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, št. LH_102_13, 
maj 2013,

– Transformatorska postaja Omco Feniks in električni 
vodi, Idejna zasnova, Elektro Celje, d.d., št. 164/13, junij 2013,

– Strokovna ocena vplivov na okolje za namen spremem-
be okoljevarstvenega dovoljenja, št. 35407 – 117/06 – podjetja 
Omco Feniks Slovenija, d.o.o., marec 2013,

– OPPN Spremembe in dopolnitve ZN Ferralit, IUP d.o.o. 
Celje, Uradni list RS, št. 94/09,

– Občinski prostorski načrt – OPN Žalec (usklajen pre-
dlog).

Pripravljavec bo pridobil tudi vse dodatne strokovne pod-
lage, preveritve, rešitve in varstvene zahteve nosilcev urejanja 
prostora pridobljenih v smernicah, ki so določene na podlagi 
sprejete zakonodaje.

Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje, bo potrebno za dopolnjeni osnutek 
zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnut-
kom akta poslati pristojnem ministrstvu.

OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z 
določili veljavne prostorske zakonodaje, pripravi in posreduje 
se ga v digitalni obliki, ki omogoča vnos v GIS občine.

5. člen
(roki za pripravo)

V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni 
list RS, št. 108/09, 57/12) se izvede skrajšan postopek priprave 
Sprememb in dopolnitev ZN. Priprava bo potekala v naslednjih 
predvidenih okvirnih rokih:

Sprejem  in objava sklepa o pripravi sprememb  
in dopolnitev ZN  
priprava osnutka 5 dni
pridobitev smernic 15 dni
dopolnjen osnutek 15 dni
javna razgrnitev in obravnava 15 dni
priprava in sprejem stališč do morebitnih pripomb 
v javni razgrnitvi 10 dni
priprava predloga načrta 10 dni
pridobitev mnenj 15 dni
sprejem na občinskem svetu in objava v Uradnem 
listu RS 40 dni

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pri-
pravo Sprememb in dopolnitev ZN in nanj podajo mnenja, so:

1. RS Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za 
okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Ljubljana;

2. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje;

3. RS Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, 
Ljubljana;

4. RS Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
infrastrukturo, Ljubljana;

5. RS MKO, Agencija RS za okolje, Oddelek območja 
Savinje, Celje;

6. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, 
Žalec;

7. Elektro Celje, d.d., Celje;
8. ELES Elektro Slovenija d.o.o.;
9. Telekom Slovenije d.d., Celje;
10. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.;
11. Simbio d.o.o., Celje;
12. Plinovodi d.o.o., Ljubljana;
13. Mestni plinovodi d.o.o., Koper;
14. Mestna skupnost Žalec.
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prosto-

ra, če se v okviru priprave akta ugotovi, da upravljajo ali so 
odgovorni za posamezno področje. Nosilci urejanja prostora v 
skladu s 47. in 51. členom ZPNačrt podajo smernice in mnenje 
k prostorskemu aktu v 15 dneh od prejema vloge.

Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN sodelujejo nasle-
dnji udeleženci:

– Pobudnik: Omco-Feniks d.o.o., Cesta Žalskega tabora 10, 
3310 Žalec

– Pripravljavec: Občina Žalec, Urad za prostor in gospo-
darstvo in

– Izdelovalec OPPN: Razvojni Center Planiranje d.o.o., 
Celje.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta)

Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih 
zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno 
z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor 
bo CPVO potrebna), bo financiral pobudnik sam.

8. člen
(koordinacija z nosilci urejanja prostora)

Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj 
ter odločbe glede izdelave CPVO, prevzame pripravljavec, 
Občina Žalec.

9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-0006/2013
Žalec, dne 23. julija 2013

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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