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Priloga:
Storitve upravljanja:

-

Najvišji obseg ur,
potrebnih za
opravljanje
posamezne storitve
Skupaj 10 ur

načrtovanje in izvajanje upravljanja;

priprava letnega programa upravljanja in vzdrževanja 15 ur za posamezni
za celotno območje iz 5. člena te uredbe;
sistem
urejanje financiranja oziroma pokrivanja stroškov, Skupaj 90 ur
nastalih kot posledica rednega delovanja velikih
namakalnih sistemov (stroški elektrike, vode, zavarovanja
itd);
priprava letnih analiz in poročil za ministrstvo;
8 ur za posamezni
sistem
strokovna pomoč pri ustanovitvi melioracijskih
skupnosti pri novih hidromelioracijskih sistemih ter pri
ponovni vzpostavitvi delovanja melioracijskih skupnosti na
že obstoječih hidromelioracijskih sistemih;
vse potrebno sodelovanje z melioracijsko skupnostjo
in drugimi organizacijami, vključno s pripravo podatkov za
odmero višine nadomestila za kritje stroškov za
vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih;
zagotovitev vpogleda melioracijskim skupnostim v
vso dokumentacijo o delih na hidromelioracijskih sistemih;

Skupaj 30 ur

15 ur za posamezni
sistem

Skupaj 5 ur

nadzor nad delovanjem hidromelioracijskih sistemov 8 ur za posamezni
ter strokovni nadzor pri izvedbi letnih vzdrževalnih del za sistem
te sisteme;
sporočanje sprememb podatkov
melioracijskih sistemov in naprav;

v

evidenco Skupaj 10 ur

strokovna pomoč pri načrtovanju novih 10 ur za posamezni
hidromelioracijskih sistemov in pri posodobitvah sistem
hidromelioracijskih sistemov;
organizacija in zagotavljanje vzdrževanja Skupaj 20 ur
transformatorskih postaj in visokonapetostnih vodov po
pooblaščenih izvajalcih vzdrževanja teh naprav;
priprava in izvedba postopkov za izbiro podizvajalca Skupaj 40 ur
vzdrževalnih del;
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strokovna pomoč pri reševanju pritožb na odmero Skupaj 60 ur
višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na
skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih;
podajanje potrebnih strokovnih pojasnil ministrstvu s Skupaj 15 ur
področja hidromelioracijskih sistemov;
izvajanje vloge soglasodajalca v postopkih poseganja Skupaj 50 ur
v prostor na območjih izgrajenih hidromelioracijskih
sistemov;
sodelovanje s podizvajalci;
2 uri za posamezni
sistem
sodelovanje z izvajalci javne službe na podlagi Skupaj 50 ur
predpisov o vodah;
sodelovanje z lastniki ali zakupniki kmetijskih Skupaj 10 ur
zemljišč na melioriranih zemljiščih in imetniki vodnih
pravic;
druge
naloge
na
področju
upravljanja Skupaj 100 ur
hidromelioracijskih sistemov.
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