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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o orožju (ZOro-1C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o orožju (ZOro-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 16. julija 2021.
Št. 003-02-3/2021-170
Ljubljana, dne 24. julija 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O OROŽJU (ZOro-1C)
1. člen
V Zakonu o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 85/09) se v 1. členu drugi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon določa nabavo, posest, prenos in promet z
orožjem v skladu z Direktivo Sveta 91/477/EGS z dne 18. junija
1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja (UL L št. 256 z
dne 13. 9. 1991, str. 51), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU)
2017/853 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja
2017 o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru
nabave in posedovanja orožja (UL L št. 137 z dne 24. 5. 2017,
str. 22).«.
2. člen
V 2. členu se za besedo »izdelan« dodata vejica in beseda »predelan«.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Razvrstitev in kategorizacija orožja
Orožje po tem zakonu se razvršča v naslednje kategorije:

Leto XXXI

Kategorija A:
1. eksplozivni vojaški izstrelki in lanserji;
2. avtomatsko strelno orožje;
3. strelno orožje, prikrito v druge predmete splošne rabe;
4. strelivo s prebojnim, eksplozivnim ali vnetljivim učinkom
in nedelaborirani izstrelki za tako strelivo;
5. strelivo za pištole in revolverje s kroglo, ki ima razširni
(ekspanzijski) učinek, in krogle za tako strelivo, razen streliva
za lovsko ali športno orožje za osebe, ki imajo pravico do tega
orožja;
6. vojaško orožje;
6.a avtomatsko strelno orožje, ki je bilo predelano v polavtomatsko strelno orožje;
7. polavtomatsko strelno orožje s centralnim vžigom naboja:
7.a kratkocevno strelno orožje, ki omogoča izstrelitev več
kot 21 nabojev brez ponovnega polnjenja z integralnim nabojnikom za več kot 20 nabojev ali se vanj vstavi menjalni nabojnik
ali drug vir nabojev za več kot 20 nabojev,
7.b dolgocevno strelno orožje, ki omogoča izstrelitev več
kot 11 nabojev brez ponovnega polnjenja z integralnim nabojnikom za več kot deset nabojev ali se vanj vstavi menjalni
nabojnik ali drug vir nabojev za več kot deset nabojev;
8.a polavtomatsko dolgocevno strelno orožje s centralnim
vžigom naboja (tj. strelno orožje, prvotno namenjeno za streljanje z rame), ki se lahko z zložljivim ali teleskopskim kopitom ali
kopitom, ki se lahko sname brez uporabe orodja, lahko skrajša
na manj kot 60 centimetrov skupne dolžine, ne da bi izgubilo
funkcionalnost;
9. vsako strelno orožje v tej kategoriji, ki je bilo predelano
za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi
snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično
orožje;
10. posebna oprema za orožje in orožje, na katerem je ta
oprema oziroma je njegov sestavni del;
11. orožje, ki je izdelano ali predelano brez dovoljenja za
promet z orožjem, razen orožja iz 4. in 7. točke kategorije D;
12. orožje, izdelano iz katerega koli bistvenega sestavnega dela orožja, ki izvira iz nedovoljene trgovine;
13. novo izdelano orožje, ki nima predpisanih označb;
14. eksplozivno orožje in njegovi deli.
Kategorija B:
1. repetirno kratkocevno strelno orožje;
2. enostrelno kratkocevno strelno orožje s centralnim
vžigom naboja;
3. enostrelno kratkocevno strelno orožje za strelivo z
robnim vžigom, s skupno dolžino do 28 centimetrov;
4. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom
in ležiščem naboja za skupaj več kot tri naboje, ko gre za strelno orožje z robnim vžigom, in za več kot tri, vendar manj kot 12
nabojev, ko gre za strelno orožje s centralnim vžigom naboja;
5.b polavtomatsko kratkocevno strelno orožje (razen tistega iz 7.a točke kategorije A);
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6.b polavtomatsko dolgocevno strelno orožje iz točke 7.b
kategorije A z napravo za polnjenje in ležiščem naboja za skupno manj kot tri naboje, pri katerem je napravo za polnjenje mogoče odstraniti ali za katero ni gotovo, da ga ne bi bilo mogoče
z običajnim orodjem spremeniti v orožje z napravo za polnjenje
in ležiščem naboja za skupno več kot tri naboje;
7.b repetirno in polavtomatsko dolgocevno strelno orožje
z gladko cevjo skupne dolžine do 60 centimetrov;
8. vsako strelno orožje v tej kategoriji, ki je bilo predelano
za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi
snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično
orožje;
9. polavtomatsko strelno orožje za civilno rabo, ki je podobno avtomatskemu strelnemu orožju, razen tistega iz 6.a,
7. ali 8.a točke kategorije A.
Kategorija C:
1. repetirno dolgocevno strelno orožje z risano cevjo in
repetirno dolgocevno strelno orožje z gladko cevjo skupne dolžine več kot 60 centimetrov, ki ni zajeto v 7.b točki kategorije B;
2. enostrelno dolgocevno strelno orožje z eno ali več
enostrelnimi risanimi cevmi;
3. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z gladko
cevjo, skupne dolžine več kot 60 centimetrov, ki ni zajeto v
kategorijah A in B;
4. enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim
vžigom in s skupno dolžino najmanj 28 centimetrov;
5. vsako strelno orožje v tej kategoriji, ki je bilo predelano
za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi
snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično
orožje;
6. strelno orožje, razvrščeno v kategorijo A, B, C ali D, ki
je bilo onesposobljeno v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) številka 2015/2403 z dne 15. decembra 2015 o določitvi
skupnih smernic o standardih in tehnikah za onesposobitev,
ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost onesposobljenega
strelnega orožja (UL L št. 333 z dne 19. 12. 2015, str. 62), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/337
z dne 5. marca 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU)
2015/2403 o določitvi skupnih smernic o standardih in tehnikah
za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost
onesposobljenega strelnega orožja (UL L št. 65 z dne 8. 3.
2018, str. 1);
7. enostrelno dolgocevno strelno orožje z gladkimi cevmi.
Kategorija D:
2. plinsko orožje;
3. reprodukcije strelnega orožja, pri katerem se ne uporablja enovitega naboja;
4. možnarji;
5.d hladno orožje;
6. zračno orožje;
7. orožje s tetivo;
8. električni paralizatorji;
9. razpršilci.
Orožje iz prejšnjega odstavka se glede pravic in obveznosti posameznikov, pravnih oseb in podjetnikov razvršča:
– iz kategorije A v prepovedano orožje, razen če je z zakonom določeno drugače;
– iz kategorije B in kategorije C (razen orožja iz 6. točke
kategorije C) v dovoljeno orožje, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje;
– iz 6. točke kategorije C v dovoljeno orožje, ki ga je treba
prijaviti;
– iz 2., 3., 4. točke kategorije D in 6. točke kategorije D,
pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali
več, v dovoljeno orožje, ki ga je treba prijaviti;
– iz 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi nižja kot 25 J, do vključno 9. točke
kategorije D, v drugo dovoljeno orožje, za katero ni potrebno
posebno dovoljenje;
– iz 5.d točke kategorije D in električni paralizatorji iz
8. točke kategorije D, ki delujejo na daljavo z izstrelitvijo puščic
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ali drugih podobnih izstrelkov, v orožje, katerega nabava in
posest posameznikom ter pravnim osebam in podjetnikom ni
dovoljena, razen če s tem zakonom ali drugim predpisom ni
določeno drugače.
Ne glede na šesto alinejo prejšnjega odstavka lahko
orožje iz 5.d točke kategorije D nabavljajo in imajo v posesti
ter razstavljajo osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja iz
28. člena in muzeji iz 29. člena tega zakona.
Za orožje se štejejo tudi strelivo, sestavni deli streliva in
bistveni sestavni deli orožja, če ni s tem zakonom določeno
drugače.
Za orožje se po tem zakonu ne šteje:
1. dekorativno orožje;
2. imitacije oziroma replike orožja;
3. starinsko oziroma staro orožje;
4. plašilno-signalno orožje oziroma orožje, ki je izdelano
in namenjeno za alarm, plašenje in signaliziranje, reševanje
življenj, omamljanje in klanje živali, lov s harpuno, v industrijske
ali tehnične namene, če se ima v posesti ali uporablja samo za
navedene namene, in strelivo za tako orožje;
5. strelivo za orožje iz 6. in 7. točke kategorije D, sam
izstrelek (krogle, šibre) in tulec brez netilke.
Ne glede na določbo 4. točke prejšnjega odstavka sme
posameznik nabaviti, imeti v posesti ali uporabljati strelivo za
orožje za alarm, plašenje in signaliziranje, reševanje življenj, v
industrijske ali tehnične namene, če izpolnjuje pogoj iz 1. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona. Strelivo se sme
uporabljati le z orožjem.
Pregled izpolnjevanja tehničnih specifikacij za plašilno in
signalno orožje oziroma orožje, ki je izdelano in namenjeno za
alarm, plašenje in signaliziranje, opravljajo organi za ugotavljanje skladnosti.
Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje določi, razen če ta zakon določi drugače, vrste orožja iz tega
člena ter tehnične specifikacije za plašilno-signalno orožje
oziroma orožje, ki je izdelano in namenjeno za alarm, plašenje
in signaliziranje, postopek ugotavljanja izpolnjevanja tehničnih
specifikacij za plašilno-signalno orožje oziroma orožje, ki je
izdelano in namenjeno za alarm, plašenje in signaliziranje
ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati organ za ugotavljanje
skladnosti.«.
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Pomen izrazov
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. Prepovedano orožje je orožje, katerega promet, nabava in posest posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom
niso dovoljeni, razen če s tem zakonom ni določeno drugače.
2. Dovoljeno orožje je orožje, katerega promet, nabava
in posest posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom je
dovoljena pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
3. Ognjeno strelno orožje je cevno orožje, ki izstreljuje
šibre, krogle, dražljive ali druge aktivne snovi oziroma druge
izstrelke z delovanjem smodnikovih plinov, je namenjeno njihovemu izstreljevanju ali ga je mogoče predelati za njihovo
izstreljevanje in je razvrščeno v kategorije A, B, C in 2., 3., in
4. točko kategorije D. Šteje se, da je predmet mogoče predelati
za izstreljevanje šiber, krogel ali izstrelkov z delovanjem smodnikovih plinov, če:
a) je videti kot strelno orožje in
b) ga je mogoče zaradi njegove konstrukcije ali materiala,
iz katerega je proizvedeno, predelati v strelno orožje.
4. Kratkocevno strelno orožje je orožje, pri katerem cev
ni daljša od 30 centimetrov, ali katerega skupna dolžina ne
presega 60 centimetrov.
5. Dolgocevno strelno orožje je orožje, ki ni kratkocevno
strelno orožje.
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6. Avtomatsko strelno orožje je orožje, ki se po vsakem
strelu avtomatsko napolni in lahko z enkratnim potegom sprožilca izstreli več kot en naboj.
7. Polavtomatsko strelno orožje je orožje, ki se po vsakem
strelu avtomatsko napolni, vendar lahko z enkratnim potegom
na sprožilec izstreli le en naboj.
8. Repetirno strelno orožje je orožje, ki ga je po strelu
mogoče ročno ponovno napolniti z novim nabojem iz nabojnika
ali vrtljivega bobna z repetirnim mehanizmom.
9. Enostrelno orožje je orožje, ki nima nabojnika in se
napolni pred vsakim strelom z ročno vstavitvijo naboja v ležišče
naboja ali v odprtino (nišo) za polnjenje ob zaklepu cevi.
10. Rekvizitno in akustično orožje je strelno orožje, ki
je posebej predelano za streljanje izključno s slepimi naboji,
za uporabo v gledaliških predstavah, pri fotografiranju, pri
snemanju filma in za televizijo, pri uprizarjanju zgodovinskih
dogodkov, na športnih in drugih prireditvah in pri usposabljanju
o ravnanju z orožjem, ipd.
11. Plinsko orožje je orožje, ki je izdelano za streljanje z
dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi in ne ustreza tehničnim
specifikacijam za plašilno-signalno orožje oziroma orožje, ki
je izdelano in namenjeno za alarm, plašenje in signaliziranje.
12. Plašilno-signalno orožje je orožje, ki je izdelano za
streljanje samo s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi
snovmi ali pirotehničnim signalnim strelivom ter ga ni mogoče
predelati tako, da bi se iz njega lahko z delovanjem potisnega
sredstva, smodnikovih plinov, izstreljevale šibre, krogle oziroma
drugi izstrelki.
13. Reprodukcija strelnega orožja je funkcionalna kopija
različnega strelnega orožja, ki se polni skozi cev ali bobnič
posamično s smodnikom in izstrelkom ter ne uporablja enovitega naboja.
14. Vojaško orožje je orožje in strelivo, ki se nabavlja in
uporablja po posebnih predpisih in promet s katerim posameznikom ni dovoljen ali je omejen.
15. Bistveni sestavni deli orožja so zaklep, zaklepišče, ležišče naboja s cevjo ter boben z ležišči naboja in so razvrščeni
v enako kategorijo kot strelno orožje, v katero so vgrajeni ali v
katero se jih namerava vgraditi.
16. Starinsko oziroma staro orožje je ognjeno strelno
orožje, ki je bilo izdelano pred letom 1871 in strelno orožje na
sprednje polnjenje, izdelano pred letom 1893.
17. Zračno orožje je kratko ali dolgocevno orožje, ki pod
pritiskom zraka ali plinov izstreljuje zrna, kroglice ali druge
izstrelke.
18. Orožje s tetivo so loki, samostreli in druge naprave, ki
s pomočjo napete tetive, vzmeti ali drugega potisnega sredstva
izstreljujejo puščice ali druge izstrelke.
19. Možnarji so naprave za pokanje s črnim smodnikom.
20. Strelivo je stvar, ki se uporablja za polnjenje orožja
in streljanje.
21. Enovit naboj je naboj, ki ga sestavlja netilka, pogonski
smodnik in izstrelek (šibre, krogle, dražljive ali druge aktivne
snovi oziroma drugi izstrelki), ki jih združuje tulec.
22. Strelivo s prebojnim učinkom je strelivo, ki je namenjeno za vojaško uporabo, pri katerem je izstrelek praviloma
oplaščen in ima trdo prebojno jedro.
23. Strelivo z eksplozivnim učinkom je strelivo, ki je namenjeno za vojaško uporabo, pri katerem vsebuje izstrelek
polnitev, ki ob udarcu eksplodira.
24. Strelivo z vnetljivim učinkom je strelivo, ki je namenjeno za vojaško uporabo, pri katerem vsebuje izstrelek kemično
zmes, ki se vname pri dotiku z zrakom ali ob udarcu.
25. Strelivo z ekspanzijskim učinkom je strelivo, ki ima
delno oplaščene krogle ali krogle z votlim vrhom.
26. Sestavni deli streliva so tulec z netilko, netilka in pogonski smodnik.
27. Slepo strelivo je strelivo, ki ga sestavlja tulec z netilko,
netilka in pogonski smodnik ter je brez izstrelka (šibre, krogle,
dražljive ali druge aktivne snovi oziroma drugi izstrelki).
28. Pirotehnično strelivo je pirotehnični izdelek, ki se ob
normalni rabi lahko uporablja le z orožjem.
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29. Eksplozivno orožje so vse vrste bomb, min, granat ali
drugih sredstev ali naprav, polnjenih z eksplozivnimi snovmi ali
vžigalnimi sredstvi, pri katerih prihaja z zunanjim ali notranjim
delovanjem do sproščanja energije in eksplozije. Za eksplozivno orožje se štejejo tudi deli eksplozivnega orožja, in sicer
delujoči vžigalniki, eksplozivna polnitev in traserji.
30. Hladno orožje so predmeti, kot so boksarji, hladno
orožje prikrito v druge predmete splošne rabe, kot so bodala
skrita v sprehajalno palico, boksar na držalu noža, britvica
prikrita v kreditno kartico, ipd., ter bodala na vzmet, metuljček
bodala, gumijevke, tonfe in drugi predmeti, ki so prirejeni za
napad.
31. Električni paralizatorji so ročne naprave, ki z visoko
električno napetostjo človeka začasno onesposobijo.
32. Razpršilci so naprave, ki s pomočjo stisnjenega plina
razpršujejo dražljive ali druge aktivne snovi, ki človeka začasno
onesposobijo ali škodujejo njegovemu zdravju ali pa so namenjeni za obrambo pred napadi živali.
33. Onesposobljeno strelno orožje je strelno orožje, ki
je postalo stalno neprimerno za uporabo z onesposobitvijo,
ki zagotavlja, da so vsi bistveni sestavni deli strelnega orožja
trajno neuporabni in jih ni mogoče odstraniti, zamenjati ali prirediti, da bi se kakorkoli omogočila ponovna usposobitev tega
orožja, in je pregledano s strani komisije iz četrtega odstavka
42. člena tega zakona.
34. Posebna oprema za orožje vseh kategorij so cevi z
zunanjim navojem na ustju cevi ali drugimi nastavki, namenjenimi izključno za namestitev vojaške opreme (tromblonski
nastavki ipd.), strelni namerilniki z napravo za elektronsko ojačevanje svetlobe oziroma z infrardečo napravo ali namerilniki s
termičnim (IR) senzorjem, če so izdelani ali predelani tako, da
se pritrdijo na orožje ali so njegov sestavni del. Namestitev naprave za elektronsko ojačevanje svetlobe oziroma z infrardečim
ali termičnim (IR) senzorjem na namerilno strelno napravo, ki
je na orožju, se šteje za sestavni del orožja. Strelni namerilniki
z napravo za elektronsko ojačevanje svetlobe oziroma z infrardečo napravo ali namerilniki s termičnim (IR) senzorjem, če so
izdelani ali predelani tako, da se pritrdijo na orožje ali so njegov
sestavni del, so dovoljeni, če tako določajo predpisi o lovstvu.
35. Dekorativno orožje so predmeti, izdelani v dekorativne
namene, ki jih ni mogoče uporabiti ali predelati v strelno orožje.
36. Imitacije oziroma replike orožja so predmeti iz materialov in sestavnih delov, ki so po zunanjem videzu podobni
ali enaki orožju, vendar jih ni mogoče uporabiti ali predelati v
strelno orožje.
37. Muzej pomeni organizacijo, ki je dostopna javnosti
in nabavlja, ohranja, raziskuje in razstavlja orožje, njegove
pomembne sestavne dele ali strelivo v:
– zgodovinske, kulturne, znanstvene, tehnične, izobraževalne, študijske ali razvedrilne namene, skladno z veljavnimi
predpisi ali
– v namene kulturne dediščine, kot je opredeljena v predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.
38. Zbiratelj pomeni posameznika, pravno osebo ali podjetnika, ki ima dovoljenje za zbiranje orožja ter zbira in ohranja
orožje, njegove bistvene sestavne dele ali strelivo za zgodovinske, kulturne, znanstvene, tehnične ali izobraževalne namene
ali varstva kulturne dediščine.
39. Športni strelski mentor je oseba, ki je član strelske
športne organizacije najmanj 3 leta in je najmanj 3 leta imetnik
orožnega lista za športno orožje ter aktivno vadi za tekmovanja ali tekmuje na strelskih tekmovanjih z orožjem, ki ga daje
v uporabo.«.
5. člen
V 5. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»Lovsko orožje je strelno orožje kategorij B in C, s katerim
se sme loviti divjad po predpisih o lovstvu. Za lovsko orožje
veljajo poleg določb tega zakona tudi določbe predpisov s
področja lovstva.
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Športno orožje je strelno orožje kategorije A, B, C in D, ki
ga pod pogoji, ki jih določa ta zakon, vključno s kalibri, določi
minister, pristojen za notranje zadeve.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»Minister, pristojen za notranje zadeve, določi vrste in
dovoljene kalibre kratkocevnega ali dolgocevnega strelnega
orožja s posamičnim polnjenjem, repetirnim mehanizmom,
polavtomatsko in avtomatsko orožje kategorije A, ki ga je izjemoma dovoljeno zbirati na podlagi drugega stavka prvega
odstavka 28. člena tega zakona.«.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Posest, nošenje in prenašanje orožja ter dajanje orožja
v uporabo in posojanje orožja
Posest orožja pomeni neposredno dejansko oblast nad
orožjem.
Dajanje orožja v uporabo pomeni omogočanje uporabe
orožja pod neposrednim nadzorom odgovorne osebe lovske
organizacije in strelske organizacije, razen če ta zakon določa
drugače.
Posojanje orožja pomeni izročitev orožja v posest in uporabo za določen čas.
Nošenje orožja pomeni, da ima posameznik orožje, pripravljeno za uporabo, pri sebi.
Za nošenje orožja se ne šteje, če ima posameznik orožje
pri sebi v svojih stanovanjskih prostorih oziroma znotraj svojih
ograjenih nepremičnin na način, da ne vznemirja ljudi, če ni s
tem zakonom drugače določeno.
Za prenašanje orožja gre, če orožje ni pripravljeno za
uporabo in je zaprto v embalaži, pri čemer mora biti strelivo ločeno od orožja, prenos pa je potreben iz upravičenih razlogov.
Strelivo je ločeno od orožja, ko je izpraznjen bobnič ali
ležišče naboja v cevi in je prazen nabojnik, v primeru polnega
nabojnika pa je ta izvlečen, strelivo oziroma nabojnik s strelivom pa se fizično ne dotika orožja.
Posameznik sme nositi in prenašati orožje, če ima pri sebi
veljaven orožni list. Posameznik sme orožje prenašati tudi, če
ima pri sebi ustrezno drugo veljavno orožno listino oziroma
potrdilo o prijavi orožja in uraden identifikacijski dokument, ki
ga je izdal državni organ in je opremljen s fotografijo.
Kdor nosi ali prenaša orožje, mora na zahtevo policista
pokazati orožno listino ali potrdilo o prijavi orožja, ki upravičuje
nošenje, prenašanje oziroma posest orožja, ter uraden identifikacijski dokument iz prejšnjega odstavka.«.
7. člen
V 8.a členu se v prvem odstavku za besedo »prebivališče« doda besedilo »oziroma začasno prebivališče, če nima
stalnega,«, beseda »ali« pa se nadomesti z besedo »oziroma«.
8. člen
V 9. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ognjeno strelno orožje ali njegovi bistveni sestavni deli,
ki ga imajo v posesti in uporabi državni organi, morajo biti ob
odsvojitvi posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom v
stalno civilno uporabo opremljeni z enotno oznako, kot je določeno v prvem odstavku 40. člena tega zakona.«.
9. člen
V 11. členu se v prvem odstavku za besedo »prebivališče« doda besedilo »oziroma začasno prebivališče, če nima
stalnega,«.
V četrtem odstavku se za besedo »lovišču« doda besedilo
», skladno s predpisi o lovstvu,«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»Obrazce vlog za izdajo orožnih listin in obrazce orožnih
listin predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, ki določi
tudi ceno obrazcev orožnih listin, ki jo oseba plača pristojnemu
organu. Obrazec orožnega lista, dovoljenja za posest orožja,
orožnega posestnega lista, dovoljenja za zbiranje orožja, pooblastila za nošenje orožja, pooblastila za prenos orožja, potrdila
za prenos in uporabo orožja, priglasitvenega lista, potrdila o
onesposobitvi in evropske orožne prepustnice izdeluje podjetje
ali organizacija, ki jo izbere minister, pristojen za notranje zadeve, v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.«.
Enajsti odstavek se črta.
10. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Pogoji za izdajo in zamenjavo oziroma podaljšanje orožne
listine posamezniku
Posamezniku se izda orožna listina za orožje kategorije
A, B, C in D, razen za orožje iz 6. točke kategorije C, v skladu
s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz orožne listine, ob
upoštevanju pogojev iz tega zakona.
Pristojni organ izda posamezniku dovoljenje za nabavo
orožja, dovoljenje za nabavo streliva, orožni list in dovoljenje
za posest orožja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da je dopolnil 18 let;
2. da ni zadržkov javnega reda;
3. da je zanesljiv;
4. da ima upravičen razlog za izdajo orožne listine;
5. da predloži potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, iz katerega izhaja, da izpolnjuje zdravstvene pogoje za
posest ali nošenje orožja;
6. da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.
Ne glede na prejšnji odstavek se orožna listina ne izda
posamezniku, ki je uveljavil pravico do ugovora vesti po posebnih predpisih.
Pristojni organ izda posamezniku, ki ima v orožnem listu
ali dovoljenju za posest orožja že registrirano lovsko, športno
ali varnostno orožje, istovrstno orožno listino za največ šest
kosov lovskega, športnega ali varnostnega orožja brez preverjanja pogojev iz drugega odstavka tega člena.
Pristojni organ potrdi posamezniku pooblastilo za nošenje
orožja, če so izpolnjeni pogoji iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega
odstavka tega člena. Pri podaljšanju pooblastila za nošenje
orožja pristojni organ preveri pogoje iz 2. in 3. točke drugega
odstavka tega člena.
Pristojni organ potrdi posamezniku pooblastilo za prenos
orožja, če so izpolnjeni pogoji iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka tega člena. Pri podaljšanju pooblastila za prenos
orožja pristojni organ preveri pogoje iz 2. in 3. točke drugega
odstavka tega člena.
Pristojni organ izda posamezniku dovoljenje za zbiranje
orožja, če so izpolnjeni pogoji iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega
odstavka tega člena ter pogoji za hrambo orožja po tretjem
odstavku 25. člena tega zakona.
Pristojni organ izda posamezniku, ki v tujini nabavi orožje
iz 2., 3. in 4. točke kategorije D ter 6. točke kategorije D, pri
katerem je kinetična energija na ustju izstrelka cevi 25 J ali več
priglasitveni list, če je dopolnil starost 21 let in izpolnjuje pogoje
iz 2. in 6. točke drugega odstavka tega člena.
Pri podaljšanju veljavnosti oziroma zamenjavi orožnega
lista pristojni organ preveri izpolnjevanje pogojev iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena.
Pristojni organ po uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje
pogojev iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena pri imetnikih orožnega lista, dovoljenja za posest orožja in dovoljenja
za zbiranje ter pri odgovornih osebah imetnikov orožnega
posestnega lista in dovoljenja za zbiranje najmanj vsakih pet
let. Pri imetnikih priglasitvenega lista pristojni organ po uradni
dolžnosti preveri izpolnjevanje pogoja iz 2. točke drugega odstavka tega člena najmanj vsakih pet let.
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Imetniki pooblastila za nošenje orožja oziroma pooblastila
za prenos orožja, ki nosijo orožje poklicno, lahko ob vlogi za
ponovno potrditev pooblastila oziroma ob vlogi za potrditev dodatnega pooblastila za nošenje oziroma prenos orožja predložijo zadnje veljavno zdravniško spričevalo, ki jim je bilo izdano
v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
Ne glede na prvo alinejo prvega odstavka 17. člena tega
zakona se šteje, da ima posameznik izpolnjen upravičen razlog
za izdajo orožne listine za varnostno orožje, če nosi orožje v
skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih
in če je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da
bi za zagotovitev le te potreboval varnostno orožje tudi zunaj
delovnega časa ali po prenehanju delovnega razmerja. Posameznik mora vlogi za izdajo orožne listine predložiti potrdilo,
ki ga izda predstojnik državnega organa na predlog neposrednega vodje, iz katerega izhaja, da posameznik nosi orožje v
skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih
in da zaradi narave dela potrebuje varnostno orožje tudi zunaj
delovnega časa ali po prenehanju delovnega razmerja.«.
11. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Zadržki javnega reda
Zadržki javnega reda so podani (2. točka drugega odstavka 14. člena tega zakona), če je posameznik pravnomočno
obsojen za naklepno kaznivo dejanje z elementi nasilja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, ali za kaznivo dejanje trgovine z
ljudmi ali neupravičene proizvodnje ali prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu ali predhodnimi
sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.
Če zoper posameznika teče kazenski postopek za kaznivo dejanje iz prejšnjega odstavka, se postopek, v katerem se
v skladu s tem zakonom preverja, ali posameznik izpolnjuje
pogoj iz 2. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona,
prekine do pravnomočne odločitve v kazenskem postopku.«.
12. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Zanesljivost
Posameznik je zanesljiv (3. točka drugega odstavka
14. člena tega zakona), če se na podlagi ugotovljenih dejstev
lahko sklepa, da orožja ne bo zlorabljal ali ga neprevidno,
nestrokovno ter malomarno uporabljal in shranjeval, ali ga
prepuščal osebi, ki nima veljavnega orožnega lista, dovoljenja
za posest orožja, dovoljenja za zbiranje orožja, pooblastila za
nošenje orožja ali pooblastila za prenos orožja ali mladoletni
osebi, razen če zakon določa drugače.
Posameznik v nobenem primeru ni zanesljiv, če:
– je pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje
ali kaznovan za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja in je zaradi tega neprimeren za posedovanje ali rokovanje
z orožjem ali je zaradi tega od njega mogoče pričakovati, da
bo orožje zlorabil;
– ga je sodišče z odločbo postavilo pod skrbništvo in mu
imenovalo skrbnika zaradi motnje v duševnem razvoju ali težav
v duševnem zdravju ali drugega vzroka in je zaradi tega neprimeren za posedovanje ali rokovanje z orožjem ali je zaradi tega
od njega mogoče pričakovati, da bo orožje zlorabil;
– je odvisen od alkohola ali mamil;
– okoliščine, v katerih živi, kažejo, da ni primeren za posedovanje orožja.
Če zoper posameznika teče kazenski postopek ali postopek o prekršku za kaznivo dejanje ali prekršek iz prve alineje
prejšnjega odstavka, se postopek, v katerem se v skladu s tem
zakonom preverja, ali posameznik izpolnjuje pogoj iz 3. točke
drugega odstavka 14. člena tega zakona, prekine do pravno-

Št.

125 / 30. 7. 2021 /

Stran

7735

močne odločitve v kazenskem postopku oziroma postopku o
prekršku.«.
13. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
Upravičen razlog za izdajo orožne listine za orožje
iz 6.a, 7. in 8.a točke kategorije A iz razloga športa
Ne glede na tretjo alinejo prvega odstavka prejšnjega
člena ima posameznik upravičen razlog za nabavo orožja iz
6.a točke kategorije A, 7. točke kategorije A in 8.a točke kategorije A, če:
– posameznik predloži dokazilo, da je član strelske športne organizacije, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije
– Združenja športnih zvez ali mednarodno in uradno priznane
strelske športne zveze ali strelske organizacije, ki ima status
nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe,
– je posameznik v okviru strelske organizacije iz prejšnje
alineje vsaj 12 mesecev pred vložitvijo vloge vključen v proces
športne vadbe,
– posameznik v okviru strelske organizacije iz prve alineje
tega odstavka aktivno vadi za tekmovanja ali tekmuje na strelskih tekmovanjih, na katerih se uporablja orožje iz 6.a točke
kategorije A ali 7. točke kategorije A ali 8.a točke kategorije A,
– strelska tekmovanja iz prejšnje alineje priznava strelska
organizacija iz prve alineje tega odstavka ali mednarodno in
uradno priznana strelska športna zveza in
– orožje iz tretje alineje tega odstavka izpolnjuje pogoje,
določene za strelsko disciplino, ki jo priznava mednarodno in
uradno priznana strelska športna zveza.
Posamezniku iz prejšnjega odstavka se iz razloga športa
za nabavljeno orožje iz 6.a točke kategorije A, 7. točke kategorije A in 8.a točke kategorije A lahko izda orožni list, če predloži
dokazilo, da tekmuje s tem orožjem na strelskih tekmovanjih iz
četrte alineje prejšnjega odstavka.
Posamezniku iz prvega odstavka tega člena, ki ne tekmuje na strelskih tekmovanjih iz četrte alineje prvega odstavka
tega člena, se za orožje iz tega člena lahko izda dovoljenje za
posest orožja.«.
14. člen
V 18. členu se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se
glasi: »Zdravstveni zavod in zasebni zdravnik iz prejšnjega
stavka pošljeta zdravniško spričevalo pristojnemu organu in
osebnemu zdravniku.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»Osebni ali drug zdravnik, ki je seznanjen s spremembo
zdravstvenega stanja ali potekom zdravljenja posameznika, ki
ima v posesti orožje, in ki lahko vpliva na sposobnost posesti
in nošenja orožja, mora o tem obvestiti pristojni organ. Pristojni organ po prejemu obvestila zdravnika uvede postopek
za odvzem orožja ter posameznika pozove, da predloži novo
zdravniško spričevalo o izpolnjevanju pogoja iz 5. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona v treh mesecih od prejema
poziva in ga opozori na posledice, če tega ne stori. Če posameznik v tem roku ne predloži novega spričevala o izpolnjevanju
pogoja iz 5. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona ali
če iz zdravniškega spričevala izhaja, da ni sposoben za posest
ali nošenje orožja, se mu orožje in orožna listina odvzameta v
skladu z 58. členom tega zakona.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek,
se beseda »zdravstvo« obakrat nadomesti z besedo »zdravje«.
15. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
Usposabljanje in preizkus znanja o ravnanju z orožjem
Znanje o ravnanju z orožjem (6. točka drugega odstavka
14. člena tega zakona) se dokazuje s potrdilom o opravljenem
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preizkusu znanja o ravnanju z orožjem. Preizkus znanja o
ravnanju z orožjem se opravi po opravljenem usposabljanju o
ravnanju z orožjem.
Usposabljanje o ravnanju z orožjem izvaja izvajalec usposabljanja, ki ima dovoljenje ministrstva, pristojnega za notranje
zadeve, za izvajanje usposabljanja o ravnanju z orožjem.
Izvajalec usposabljanja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima odgovorno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2. in
3. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona;
– ima prostore in opremo za izvajanje usposabljanja;
– ima zagotovljene izvajalce in druge strokovne delavce,
ki izpolnjujejo posebne kadrovske pogoje;
– ima opredeljen program usposabljanja.
Če se pri nadzoru ugotovi, da izvajalec usposabljanja
ne izpolnjuje več pogojev iz prejšnjega odstavka, inšpektor
iz 80. člena tega zakona določi rok, v katerem mora izvajalec
usposabljanja zagotoviti izpolnjevanje predpisanih pogojev. Če
izvajalec usposabljanja v danem roku ne izpolni predpisanih
pogojev, pristojen inšpektorat poda ministrstvu, pristojnemu
za notranje zadeve, predlog za odvzem dovoljenja iz drugega
odstavka tega člena, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
pa odvzame dovoljenje, če ugotovi, da izvajalec usposabljanja
ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka.
Preizkus znanja o ravnanju z orožjem iz 6. točke drugega
odstavka 14. člena tega zakona se opravi pred Komisijo za
preizkus znanja o ravnanju z orožjem, ki jo imenuje minister,
pristojen za notranje zadeve.
Stroške preizkusa plača posameznik.
Šteje se, da ima opravljen preizkus znanja o ravnanju z
orožjem posameznik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z
orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih
organih, lovski pripravnik, ki je član lovske družine in predloži
potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem
po predpisih o lovstvu, in drugi posamezniki z opravljenim
lovskim izpitom ter varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o
ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju
in o obveznem organiziranju službe varovanja.
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi evidenco
izdanih dovoljenj izvajalcem usposabljanja o ravnanju z orožjem. V evidenci izdanih dovoljenj izvajalcem usposabljanja se
vodijo podatki o matični številki, firmi oziroma imenu, sedežu
oziroma naslovu, datumu izdaje dovoljenja, imenu in priimku,
EMŠO ter prebivališču zastopnika in odgovorne osebe izvajalca usposabljanja ter podatki o spremembah (vrsta, datum) in o
vpisu v evidenco (organ, datum, zaporedna številka).
Izvajalci usposabljanja o ravnanju z orožjem vodijo evidenco o opravljenih preizkusih znanja. V evidenci o opravljenih
preizkusih znanja se vodijo podatki o kandidatu (ime in priimek,
datum in kraj rojstva, prebivališče), datumu opravljanja preizkusa znanja, številki potrdila o preizkusu znanja in vrsti orožja,
s katerim je opravljal preizkus znanja.
Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje določi
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci usposabljanja o ravnanju z orožjem, določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani
komisije za preizkus znanja o ravnanju z orožjem, določi vsebino programa usposabljanja o ravnanju z orožjem ter način in
postopek opravljanja preizkusa znanja o ravnanju z orožjem.«.
16. člen
V 21. členu se v drugem odstavku besedilo »iz 1. do
5. točke kategorije D« nadomesti z besedilom »iz 2. do 4. točke
kategorije D«.
V tretjem odstavku se za besedo »kategorij« doda besedilo »A,«, besedilo »iz 1. do 5. točke kategorije D in» pa se
nadomesti z besedilom »iz 2. do 4. točke kategorije D ter«.
17. člen
V 23. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Lovsko orožje se sme nositi in uporabljati samo v lovišču
v skladu s predpisi o lovstvu in na strelišču, izven lovišča oziroma strelišča pa se mora prenašati v skladu s šestim odstavkom
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8. člena tega zakona. Minister, pristojen za lovstvo, določi, v
katerih primerih se sme lovsko orožje nositi in uporabljati na
nelovni površini lovišča.«.
V četrtem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi
stavek, ki se glasi: »V procesu športne vadbe oziroma na
tekmovanju v športni panogi, v kateri se uporablja orožje in ki
ima evidentiran uradni tekmovalni sistem v Republiki Sloveniji
v skladu z zakonom, ki ureja šport, se sme orožje nositi tudi
izven območja strelišča, če to zahtevajo mednarodna tekmovalna pravila.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zračno orožje, pri katerem je kinetična energija izstrelka
na ustju cevi nižja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi
manjša kot 200 m/s, in orožje s tetivo se lahko nosi in uporablja
na strelišču ali tako zavarovanem kraju, da niso ogroženi ljudje
ali premoženje.«.
18. člen
V 24. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»Prepoved nošenja, uporabe in prenašanja orožja«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Orožja ni dovoljeno nositi, uporabljati ali prenašati, kjer
je to izrecno prepovedano.«.
V tretjem odstavku se za besedo »nositi« doda vejica in
beseda »uporabljati«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Posameznik, ki ima dolgocevno polavtomatsko orožje s
centralnim vžigom naboja, ali polavtomatsko kratkocevno orožje s centralnim vžigom naboja ali repetirno orožje, registrirano
v kategorijo B, in zanj izdan orožni list, dovoljenje za posest,
pooblastilo za prenos ali nošenje orožja ali evropsko orožno
prepustnico, ne sme skupaj z orožjem nositi ali prenašati ali
hraniti snemljivega nabojnika, ki sprejme več kot 20 nabojev
za kratkocevno orožje oziroma več kot deset nabojev za dolgocevno orožje.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko posameznik, ki ima
dolgocevno polavtomatsko orožje s centralnim vžigom naboja,
ali polavtomatsko kratkocevno orožje s centralnim vžigom naboja ali repetirno orožje in zanj izdan orožni list, dovoljenje za
posest, pooblastilo za prenos ali nošenje orožja ali evropsko
orožno prepustnico, skupaj z orožjem nosi ali prenaša ali hrani
snemljiv nabojnik, ki sprejme več kot 20 nabojev za kratkocevno orožje oziroma več kot deset nabojev za dolgocevno orožje,
če je orožna listina izdana iz upravičenega razloga iz prvega
odstavka 17.a člena tega zakona ali če gre za polavtomatsko
orožje iz 6.a, 7. ali 8.a točke kategorije A, ki je bilo razvrščeno
v kategorijo B in vpisano v veljaven orožni list, dovoljenje za
posest ali orožni posestni list pred uveljavitvijo tega zakona.«.
19. člen
V 25. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Posameznik, ki zbira orožje in ima v zbirki orožje ali
strelivo kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati, mora omogočiti
policistu, da preveri, kako hrani orožje. Če zbiratelj odkloni ali
ne omogoči policistu nadzora nad tem orožjem, policist o tem v
osmih dneh obvesti pristojni organ, ki uvede postopek odvzema
orožja in orožne listine v skladu z 58. členom tega zakona. Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše podroben način
in vsebino preverjanja hrambe orožja.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»Posameznik, ki zbira strelivo, mora voditi evidenco o
količini in vrsti streliva, ki ga zbira.«.
20. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
Hramba orožja – druge osebe
Pravne osebe in podjetniki iz 21. člena tega zakona morajo orožje in strelivo hraniti v prostoru, ki je ustrezno tehnično
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zaščiten. Orožje in strelivo se mora hraniti v prostorih, kjer ima
pravna oseba ali podjetnik svoj sedež, ali v svojih poslovnih
enotah. O izpolnjevanju pogojev iz tega odstavka izda pristojni
organ potrdilo, ki ga mora odgovorna oseba pokazati na zahtevo policistu oziroma inšpektorju iz 80. člena tega zakona.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo o orožju in strelivu
voditi evidenco in imenovati odgovorno osebo, ki skrbi za hrambo, nošenje ter prenos orožja in streliva. Osebe iz prejšnjega
odstavka morajo v vsaki poslovni enoti izven sedeža podjetja,
v kateri hranijo orožje, zagotoviti vsaj eno odgovorno osebo.
Odgovorna oseba mora izpolnjevati pogoje iz 1., 2., 3., 5. in
6. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona. Šteje se,
da odgovorna oseba izpolnjuje pogoje, če ima veljaven orožni
list, dovoljenje za posest orožja, dovoljenje za zbiranje orožja,
pooblastilo za nošenje ali prenos orožja. O vsaki spremembi
odgovorne osebe mora biti v osmih dneh po nastali spremembi
obveščen pristojni organ.
Odgovorna oseba mora omogočiti policistu in inšpektorju
iz 80. člena tega zakona, da preveri, kako hrani orožje, in vpogled v evidence. Če odgovorna oseba odkloni ali ne omogoči
policistu oziroma inšpektorju iz 80. člena tega zakona nadzora
nad tem orožjem ali vpogleda v evidence, policist oziroma
inšpektor o tem v osmih dneh obvesti pristojni organ, ki uvede
postopek odvzema orožja in orožne listine v skladu z 58. členom tega zakona.«.
21. člen
V 28. členu se v prvem odstavku v prvem stavku za besedilom »kategorije B, C in D« doda besedilo »ter orožje iz 6.a,
7. in 8.a točke kategorije A«, v drugem stavku se besedilo »ter
hladno orožje« črta, za besedilom »iz kategorije A« pa se doda
besedilo »ter hladno orožje iz točke 5.d kategorije D«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »prvega« nadomesti z besedilom »drugega
stavka prvega odstavka«, beseda »tretjega« pa se nadomesti
z besedo »drugega«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedilom »Orožje kategorije A« doda besedilo »iz
drugega stavka prvega odstavka tega člena«, besedilo », za
katerega je ugotovljeno, da se ne izdeluje več in ga ne uporabljajo obrambne sile ali policija« pa se črta.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek,
se za besedilom »orožje in strelivo kategorije A« doda besedilo
»in hladno orožje iz točke 5.d kategorije D«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko orožje iz prvega, drugega in petega odstavka tega člena tudi razstavljajo v
prostorih, ki so tehnično varovani. Orožje mora biti razstavljeno
tako, da ga ni mogoče odtujiti. Minister, pristojen za notranje
zadeve, predpiše podrobnejše pogoje za razstavljanje orožja.«.
22. člen
V 35. členu se za 5. točko doda nova 5.a) točka, ki se glasi:
»5.a) Posredovanje pri nakupu in prodaji orožja pomeni
pogajanja o transakcijah ali ureditev transakcij za nakup, prodajo ali dobavo ognjenega strelnega orožja, bistvenih sestavnih
delov ognjenega strelnega orožja ali streliva za ognjeno strelno
orožje ali ureditev prenosa ognjenega strelnega orožja, bistvenih sestavnih delov ognjenega strelnega orožja ali streliva za
ognjeno strelno orožje znotraj države članice Evropske unije,
iz ene države članice Evropske unije v drugo državo članico
Evropske unije, iz države članice Evropske unije v tretjo državo
ali iz tretje države v državo članico Evropske unije.«.
V 11. točki se za besedo »njegovih« doda besedilo »bistvenih sestavnih«.
23. člen
V 36. členu se v besedilu člena, ki postane prvi odstavek,
za besedo »podjetniki« doda besedilo »ter tuje pravne osebe«.
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Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Tuja pravna oseba iz prejšnjega odstavka je pravna
oseba s sedežem v državi članici Evropske unije, Evropskega
gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki lahko
pod pogoji, ki so določeni v tem zakonu in predpisih, izdanih
na njegovi podlagi, opravlja dejavnost prometa z orožjem v
Republiki Sloveniji prek ustanovljene podružnice v Republiki
Sloveniji.
Z ugotavljanjem skladnosti iz sedmega odstavka 3. člena
tega zakona se lahko ukvarjajo gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– razpolagajo s strokovno usposobljenim osebjem in potrebno opremo ter prostorom,
– v postopku ugotavljanja skladnosti zagotovijo neodvisnost in nepristranskost do organizacije ali proizvoda, ki ga
ocenjujejo,
– imajo zavarovanje odgovornosti za opravljeno delo,
– hranijo vse zapise opravljenih pregledov orožja in njihovih rezultatov najmanj deset let.
Za pridobitev dovoljenja za izvajanje ugotavljanja skladnosti in za odvzem dovoljenja se smiselno uporabljata določbi 39. in 41. člena, za nadzor nad izvajanjem ugotavljanja
skladnosti pa se smiselno uporabljata določbi 80. in 80.b člena
tega zakona.«.
24. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
Posebne dolžnosti trgovca
Razen orožja iz 4. in 7. točke kategorije D sme trgovec
dajati v promet na novo izdelano, predelano ali uvoženo ognjeno strelno orožje, bistvene sestavne dele orožja in strelivo, ki
so preizkušeni, žigosani in označeni z jasno, trajno in enotno
oznako po predpisih o preizkušanju in žigosanju oziroma o
označevanju ročnega strelnega orožja in streliva. Šteje se,
da je orožje ali bistveni sestavni del orožja označen, če je iz
oznake razvidno ime proizvajalca ali blagovna znamka, država ali kraj proizvodnje, tovarniška številka in leto proizvodnje
ter model, če je to izvedljivo oziroma če je pri strelivu vsaka
posamezna osnovna embalaža vsega streliva označena tako,
da navaja ime proizvajalca, identifikacijsko serijsko številko,
kaliber in vrsto streliva. Oznak ni dovoljeno brisati. Minister,
pristojen za notranje zadeve, podrobneje predpiše način označevanja orožja.
Trgovec lahko orožje, bistvene sestavne dele orožja in
strelivo proda le osebi, ki ima orožno listino za nabavo take vrste orožja, bistvenih sestavnih delov orožja in streliva, ter lahko
sprejme v hrambo le orožje, bistvene sestavne dele orožja in
strelivo, za katero je izdana ustrezna orožna listina.
O prodanem orožju kategorij A, B in C mora trgovec kupcu
izdati posebno potrdilo. O prodanem orožju iz 2. do 4. točke
kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična
energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali več, pa izda priglasitveni
list in o tem takoj, najkasneje pa v roku osmih dni obvesti pristojni organ, kjer ima kupec stalno prebivališče. Obliko in vsebino potrdil ter način obveščanja pristojnega organa predpiše
minister, pristojen za notranje zadeve.
Trgovec mora pri trgovini z orožjem in vodenju evidenc
iz 77. člena tega zakona pravilno evidentirati in kategorizirati
orožje v skladu s 3. členom tega zakona.
Trgovec mora voditi evidence iz prejšnjega odstavka
ažurno in podatke vanje vpisovati sproti oziroma najpozneje v
osmih dneh od dneva nastanka razloga za vpis.
Pri nabavi in prodaji ognjenega strelnega orožja, bistvenih sestavnih delov ognjenega strelnega orožja ali streliva
za ognjeno strelno orožje prek pogodb o prodaji na daljavo
trgovec pred njihovo dostavo kupcu ali najpozneje ob dostavi
preveri istovetnost kupca in veljavnost dovoljenja za nabavo
ognjenega strelnega orožja, bistvenih sestavnih delov ognjenega strelnega orožja ali streliva za ognjeno strelno orožje.
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Kupec mora prevzeti ognjeno strelno orožje, bistvene sestavne
dele ognjenega strelnega orožja ali strelivo za ognjeno strelno
orožje v osmih dneh od prejema obvestila o prispeli pošiljki.«.
25. člen
V 41. členu se drugem odstavku za besedo »zakona«
doda besedilo »ali ki prenaša orožje znotraj Evropske unije,
uvaža ali izvaža orožje brez ustreznega dovoljenja na podlagi
tega zakona«.
26. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
Odsvojitev in onesposobitev orožja
Kdor ima v posesti avtomatsko orožje, ki je bilo predelano v polavtomatsko orožje iz 6.a točke kategorije A, orožje iz
7. in 9. točke kategorije A, orožje iz kategorij B in C ali strelivo
za tako orožje, ga lahko odsvoji osebi, ki ima dovoljenje za
nabavo take vrste orožja ali streliva.
Kdor ima v posesti orožje iz 2. do 4. točke kategorije D in
6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi
200 m/s ali več, ga lahko odsvoji le osebi, ki ima dovoljenje za
nabavo take vrste orožja.
O odsvojitvi orožja iz prvega in drugega odstavka tega
člena mora oseba v roku osmih dni obvestiti pristojni organ in
mu izročiti orožno listino.
Kdor ima v posesti onesposobljeno orožje iz 6. točke kategorije C, ga mora prijaviti pri pristojnem organu. Pristojni organ
prijavljeno orožje evidentira in izda potrdilo o prijavi na podlagi
potrdila o onesposobitvi orožja. Potrdilo o onesposobitvi orožja
izda ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, po pregledu
orožja s strani komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za
notranje zadeve. Podrobnejše pogoje glede onesposobitve in
preverjanja onesposobljenega orožja določi minister, pristojen
za notranje zadeve.
Ne glede na prvi in tretji odstavek tega člena se onesposobljeno orožje iz 6. točke kategorije C lahko odsvoji tudi osebi,
ki nima dovoljenja za nabavo orožja. O odsvojitvi tega orožja
mora obvestiti pristojni organ v osmih dneh od odsvojitve tega
orožja.«.
27. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen
Posojanje orožja in dajanje orožja v uporabo
Posameznik sme lovsko orožje in strelivo za to orožje
posoditi posamezniku, ki ima izdan orožni list iz razloga lova.
Posameznik sme športno orožje in strelivo za to orožje posoditi
posamezniku, ki ima izdan orožni list iz razloga lova oziroma
športa. Posameznik, ki posodi orožje, izda posamezniku, ki si
sposoja orožje, potrdilo. Posameznik sme posoditi orožje in
strelivo za to orožje največ za 30 dni.
Varnostnega orožja se ne sme posojati. Izjemoma lahko
posameznik, ki ima izdan orožni list za varnostno orožje, pod
njegovim nadzorom da v uporabo to orožje drugemu posamezniku za čas, dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na
strelišču.
Osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, lahko iz
svoje zbirke posodijo orožje brez streliva le muzeju in osebam,
ki se ukvarjajo s filmsko ali gledališko dejavnostjo, če imajo za
to dovoljenje pristojnega organa.
Strelske organizacije lahko dajo orožje v uporabo svojim
članom za čas, dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na
strelišču. Za prenos orožja na strelišče oziroma z enega na drugo strelišče izda strelska organizacija svojemu članu, ki ima katerokoli veljavno orožno listino iz tretje, četrte, šeste, sedme ali
osme alineje prvega odstavka 10. člena tega zakona, posebno
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potrdilo za prenos orožja. Članu strelske organizacije, ki nima
ene izmed navedenih orožnih listin, pa strelska organizacija
izda pooblastilo za prenos orožja. Članu strelske organizacije
lahko da v uporabo orožje za čas, dokler trajajo strelske vaje
ali tekmovanje na strelišču tudi njegov športni strelski mentor.
Športni strelski mentor lahko da v uporabo članu iste strelske
organizacije orožje tipa/vrste, ki ga ima registrirnega v orožnem
listu najmanj 3 leta.
Lovske organizacije, ki upravljajo lovišče, lahko dajo posameznikom v uporabo lovsko orožje za čas trajanja lova na
območju tega lovišča in pod njenim nadzorom. Pod pogoji iz
prejšnjega stavka lahko da lovskemu pripravniku v uporabo
lovsko orožje tudi njegov mentor.
Lovska organizacija izda posamezniku iz prejšnjega odstavka posebno potrdilo, ki ga mora imeti pri sebi za čas
trajanja lova.
Kdor nosi ali prenaša izposojeno orožje, mora na zahtevo
policista pokazati orožno listino, ki upravičuje nošenje ali posest orožja, ter potrdilo iz prvega, četrtega ali šestega odstavka
tega člena.
Vsebine in obrazce potrdil iz prvega, četrtega in šestega
odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za notranje
zadeve.«.
28. člen
V 58. členu se v drugem odstavku za besedilom »25. člena« doda besedilo »ali v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena«.
29. člen
V 62. členu se v četrti alineji za besedilom »8. člena«
doda besedilo »ali nosi ali uporablja v nasprotju z določbami
24. člena«.
30. člen
V 67. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljenja iz prvega odstavka tega člena ne potrebujejo
lovci za en kos ali več kosov orožja kategorije C in streliva zanj,
uprizoritelji zgodovinskih dogodkov za en kos ali več kosov
orožja iz 5. točke kategorije C in streliva zanj, in športni strelci
za en kos ali več kosov športnega orožja iz 6.a in 7. točke
kategorije A, kategorij B in C ter streliva zanj, če je to orožje
registrirano v evropski orožni prepustnici in lahko posameznik
dokaže, da je namen njegovega potovanja lovsko ali športno
udejstvovanje ali tekmovanje oziroma uprizarjanje zgodovinskih dogodkov.«.
31. člen
V 69.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Osebe, ki prebivajo ali imajo svoj sedež na območju
Republike Slovenije, smejo nabaviti orožje iz 6.a in 7. točke
kategorije A, orožje kategorije A, določeno v drugem odstavku
28. člena tega zakona, ter orožje kategorij B, C in D, razen
orožja iz točke 5.d kategorije D, ali strelivo za to orožje v eni
izmed držav članic Evropske unije in ga vnesti v Republiko
Slovenijo na podlagi dovoljenja za nabavo orožja ali streliva v
državi članici Evropske unije in po predhodni privolitvi pristojnega organa.«.
32. člen
V 71.a členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji,
četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Posameznik, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji
oziroma državi članici Evropske unije, orožje ali strelivo pa želi
nabaviti v Republiki Sloveniji in izvoziti iz Republike Slovenije v
državo, ki ni članica Evropske unije, vloži vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo in izvoz orožja ali streliva pri upravni enoti, ki je
pristojna za prodajalca. Vlogi mora predložiti dovoljenje za nabavo in uvoz orožja, ki ga je izdal pristojni organ države, v kateri
ima prebivališče, oziroma potrdilo tega organa, da za nabavo
in uvoz orožja v tej državi ne potrebuje dovoljenja. Upravna
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enota sme od posameznika zahtevati tudi dodatne podatke ali
dokumente, če je to potrebno za odločitev o izdaji dovoljenja.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko posameznik vloži
vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo in izvoz orožja ali streliva
pri upravni enoti iz prejšnjega odstavka tudi prek pooblaščenca,
ki izpolnjuje pogoje za prenašanje orožja v Republiki Sloveniji.
Dovoljenje iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se
izda po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, in ministrstva, pristojnega za obrambo. Upravna
enota, ki je pristojna za prodajalca, o izdaji dovoljenja odloča
v skladu z Uredbo (EU) št. 258/2012 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 14. marca 2012 o izvajanju člena 10 Protokola
Združenih narodov o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki
dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranem kriminalu (Protokol ZN o strelnem orožju),
uvedbi izvoznih dovoljenj za strelno orožje, njegove sestavne
dele in strelivo ter ukrepih glede njihovega uvoza in tranzita
(UL L št. 94 z dne 30. 3. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 258/2012/EU). Dovoljenje se izda največ za čas šest
mesecev.«.
33. člen
71.e člen se spremeni tako, da se glasi:
»71.e člen
Promet z orožjem čez državno mejo
Gospodarske družbe in podjetniki iz 36. člena tega zakona, druge organizacije ter tuji prevozniki smejo opravljati
uvoz, izvoz ali tranzit orožja čez državno mejo z dovoljenjem
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
O izdaji dovoljenja za uvoz, izvoz in tranzit orožja odloči
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, in ministrstva,
pristojnega za obrambo. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, in ministrstvo, pristojno za obrambo, pri izdaji predhodnega
mnenja upoštevata, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
pa o izdaji dovoljenja za uvoz, izvoz in tranzit orožja odloči v
skladu z Uredbo 258/2012/EU. Dovoljenje se izda največ za
čas 12 mesecev.
Za potrebe državnih organov se sme uvoziti posebno
opremo za orožje ter prepovedano orožje in strelivo, ki ni vojaško, z dovoljenjem ministrstva, pristojnega za notranje zadeve,
po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za obrambo.
Za uvoz, izvoz in tranzit streliva se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja eksplozive.
Vloga za izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit orožja
vsebuje:
1. ime in sedež pravne osebe ali podjetnika,
2. matično številko pravne osebe ali podjetnika,
3. količino orožja,
4. ime, blagovno znamko, tovarniško številko in kaliber
orožja,
5. ime proizvajalca orožja,
6. kategorizacijo orožja v skladu s 3. členom tega zakona,
7. ime in naslov prodajalca ali pošiljatelja orožja ter ime
in naslov kupca ali
8. prejemnika in končnega uporabnika, če ta ni enak
prejemniku,
9. namen uvoza oziroma izvoza,
10. čas uvoza, izvoza ali tranzita,
11. vstopni oziroma izstopni mejni prehod ter prevozno
pot,
12. uvozno ali tranzitno dovoljenje države, v katero se
orožje izvaža ali skozi katero tranzit poteka.
Ne glede na prejšnji odstavek sme ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve, zahtevati dodatne podatke ali dokumente,
če je to potrebno za odločitev o izdaji dovoljenja.
Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo orožje uvoziti oziroma izvoziti na mejnem prehodu, ki je naveden v dovoljenju, ob prestopu meje pa morajo orožje nemudoma priglasiti
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organu mejne kontrole in mu predložiti specifikacijo, ki omogoča identifikacijo orožja.
Pri izdaji dovoljenj za uvoz, izvoz in tranzit orožja v skladu
s tem zakonom se uporabljajo tudi predpisi Evropske unije in
Republike Slovenije, ki urejajo omejevalne ukrepe.
O zavrnitvi vloge za izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz in
tranzit orožja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, nemudoma obvesti Finančno upravo Republike Slovenije in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.«.
34. člen
V 73. členu se v četrtem odstavku 4. točka spremeni tako,
da se glasi:
»4. tovarniška številka ali enotna oznaka na bistvenih sestavnih delih orožja, če je ta drugačna od oznake na zaklepišču
posameznega strelnega orožja,«.
Za 5. točko se doda nova 5.a) točka, ki se glasi:
»5.a) država proizvajalka orožja oziroma država uvoza
orožja,«.
35. člen
V 78. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»Podatki iz evidenc iz prve alineje prvega odstavka
74. člena, prve in druge alineje prvega odstavka 75. člena in
prvega odstavka 77. člena tega zakona se hranijo še 30 let po
prenehanju razloga za njihovo vodenje.
Podatki iz evidenc iz osmega in devetega odstavka
19. člena, druge, tretje in četrte alineje prvega odstavka 74. člena, tretje in četrte alineje prvega odstavka 75. člena, 76. člena
in drugega odstavka 77. člena tega zakona se hranijo še 20 let
po prenehanju razloga za njihovo vodenje.«.
36. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»80. člen
Pristojnost
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona pri pravnih osebah in podjetnikih opravlja inšpektorat, pristojen za
notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
Nadzor nad izvajanjem določb 3., 4., 8., 10., 23., 24.,
25., 26., 27., 28., 32., 33., 34., 37., 42., 44., 45., 47., 48., 49.,
53., 56, 67., 68., 69., 69.a, 71., 71.a, 71.b, 71.c, 71.d, 71.e in
71.g člena tega zakona opravlja policija, nad določbami 67.,
69., 69.a, 71., 71.a, 71.b, 71.c, 71.d in 71.e člena tega zakona pa tudi organ, pristojen za carino, vsak v skladu s svojimi
pooblastili.
V inšpektoratu opravljajo inšpekcijski nadzor inšpektorji
in inšpektorice (v nadaljnjem besedilu: inšpektor), ki so usposobljeni za varno rokovanje z orožjem v skladu s predpisi, ki
urejajo nošenje orožja v državnih organih.«.
37. člen
80.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»80.b člen
Inšpekcijski ukrepi
Inšpektor ima poleg pooblastil, pristojnosti in ukrepov
določenih v zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, pravico in
dolžnost:
– zahtevati pisna pojasnila v zvezi s predmetom nadzora;
– zahtevati dokumente, ki se nanašajo na opravljanje
dejavnosti prometa z orožjem ali civilnega strelišča ali uporabo
orožja in streliva;
– odrediti odpravo ugotovljenih nepravilnosti v dokumentih, ki se nanašajo na dejavnost, promet ali uporabo orožja in
streliva;
– prepovedati osebi, ki ne izpolnjuje pogojev, predpisanih
s tem zakonom, da opravlja neposredno delo z orožjem;
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– napotiti posameznika, ki izvaja streljanje, ali nosi, prenaša, hrani, posoja orožje v nasprotju z določbami 23., 24.,
25., 26., 44. ali 56. člena tega zakona, na ponovno opravljanje
preizkusa znanja o ravnanju z orožjem ne glede na določbo
sedmega odstavka 19. člena tega zakona;
– napotiti odgovorno osebo, ki dopusti izvajanje streljanja
ali nošenje, prenašanje, hranjenje, posojanje orožja v nasprotju
z določbami 23., 24., 25., 26., 44. ali 56. člena tega zakona, na
ponovno opravljanje preizkusa znanja o ravnanju z orožjem ne
glede na določbo sedmega odstavka 19. člena tega zakona;
– predlagati pristojnemu organu odvzem orožnih listin,
dovoljenja za promet z orožjem, dovoljenja za izvajanje usposabljanja o ravnanju z orožjem oziroma dejavnost strelišča;
– zaseči predmete ali dokumentacijo v zvezi s kršitvami iz
tega zakona, ki so kot dokazi pomembni za odločitev in sprejetje ukrepov inšpektorja;
– prepovedati izvajanje usposabljanja o ravnanju z orožjem do odprave ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti;
– prepovedati opravljanje dejavnosti prometa z orožjem
do odprave ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti;
– prepovedati izvajanje dejavnosti strelišča do odprave
ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti;
– zahtevati prekinitev streljanja ali strelskega tekmovanja
na strelišču do odprave ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti.
Ukrep iz pete ali šeste alineje prejšnjega odstavka lahko
inšpektor izreče osebi, ki ni upoštevala predhodno izrečenega
inšpekcijskega ukrepa za kršitve iz pete ali šeste alineje prejšnjega odstavka ali pa je katero od ugotovljenih kršitev iz pete
ali šeste alineje prejšnjega odstavka ponovila prej kot v dveh
letih od ugotovljene prve kršitve.
Če posameznik iz pete alineje oziroma odgovorna oseba
iz šeste alineje prvega odstavka tega člena v roku, ki ga določi
inšpektor in ki ne sme biti krajši od dveh mesecev, ponovno ne
opravi preizkusa znanja o ravnanju z orožjem, se šteje, da ni
več izpolnjen pogoj iz 6. točke drugega odstavka 14. člena tega
zakona. Inšpektor o tem v osmih dneh obvesti pristojni organ,
ki uvede postopek odvzema orožja in orožne listine v skladu z
58. členom tega zakona.«.
38. člen
V 81. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo
»tretjim odstavkom 8. člena« nadomesti z besedilom »šestim
odstavkom 8. člena«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. nosi ali prenaša orožje brez orožne listine ali potrdila
o prijavi orožja (osmi odstavek 8. člena);«.
Za 2. točko se doda nova 2.a) točka, ki se glasi:
»2.a) nabavlja, ima v posesti ali uporablja strelivo za
plašilno-signalno orožje, ki je izdelano in namenjeno za alarm,
plašenje in signaliziranje, reševanje življenj, v industrijske ali
tehnične namene v nasprotju s šestim odstavkom 3. člena
tega zakona;«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. na zahtevo policista ne pokaže orožne listine ali potrdila o prijavi orožja ali potrdila iz prvega, četrtega ali šestega
odstavka 44. člena tega zakona (deveti odstavek 8. člena in
sedmi odstavek 44. člena);«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. ne upošteva prepovedi nošenja, uporabe in prenašanja orožja (prvi, drugi in tretji odstavek 24. člena);«.
Za 6. točko se doda nova 6.a) točka, ki se glasi:
»6.a) skupaj s polavtomatskim ali repetirnim orožjem nosi
ali prenaša ali hrani snemljiv nabojnik, ki sprejme več kot
20 nabojev za kratkocevno orožje s centralnim vžigom naboja
oziroma več kot deset nabojev za dolgocevno orožje s centralnim vžigom naboja, razen če ima zanj izdano ustrezno orožno
listino (četrti in peti odstavek 24. člena);«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. hrani orožje v nasprotju s pravili o hrambi orožja ali
ne omogoči policistu, da preveri, kako hrani orožje, ali ne vodi
evidence o količini in vrsti streliva (25. člen);«.
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9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. zbira orožje ali strelivo, ki ga ni dovoljeno zbirati
ali razstavlja orožje v nasprotju s pravili razstavljanja orožja
(28. člen);«.
Za 9. točko se doda nova 9.a) točka, ki se glasi:
»9.a) ne prevzame ognjenega strelnega orožja, bistvenih
sestavnih delov in streliva v osmih dneh od prejema obvestila
o prispeli pošiljki (šesti odstavek 40. člena);«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. odsvoji orožje ali strelivo osebi, ki nima dovoljenja za
nabavo take vrste orožja ali streliva (42. člen);«.
20. točka se spremeni tako, da se glasi:
»20. ne prijavi orožja iz 6. točke kategorije C (četrti odstavek 42. člena);«.
Za 20. točko se doda nova 20.a), ki se glasi:
»20.a) nabavlja, ima v posesti ali prodaja na drobno orožje iz točke 5.d kategorije D na slovenskem trgu (šesta alineja
drugega odstavka 3. člena);«.
V 29. točki se pika nadomesti s podpičjem, za 29. točko
pa se doda nova 30. točka, ki se glasi:
»30. prenaša, nosi ali uporablja orožje v nasprotju s četrtim odstavkom 44. člena tega zakona ali da v uporabo orožje
v nasprotju z drugim, četrtim ali petim odstavkom 44. člena
tega zakona.«.
V drugem odstavku se za besedilom »prekrške iz« doda
besedilo »2.a)«, za besedilom »6.« doda besedilo », 6.a)«, za
besedilom »19.« pa se doda besedilo », 20.a)«.
39. člen
V 81.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 3.000 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki nosi orožje kategorije A, B in C, za katerega
nima ustrezne orožne listine ali potrdila o prijavi orožja (deveti
odstavek 8. člena in 10. člen).«.
40. člen
V 82. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. ima v posesti orožje in strelivo brez ustrezne orožne
listine ali potrdila o prijavi orožja (8. in 10. člen);«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. zbira orožje ali strelivo, ki ga ni dovoljeno zbirati
ali razstavlja orožje v nasprotju s pravili razstavljanja orožja
(28. člen);«.
Za 7. točko se doda nova 7.a) točka, ki se glasi:
»7.a) prostorov, namenjenih za promet z orožjem, nima
varovanih v skladu z 38. členom tega zakona;«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. ravna v nasprotju s posebnimi dolžnostmi trgovca ali
ki ne prevzame ognjenega strelnega orožja, bistvenih sestavnih
delov in streliva v osmih dneh od prejema obvestila o prispeli
pošiljki (40. člen);«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. odsvoji orožje ali strelivo osebi, ki nima dovoljenja za
nabavo take vrste orožja ali streliva (42. člen);«.
15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. opravlja dejavnost strelišča brez dovoljenja (prvi
odstavek 51. člena);«.
19. točka se spremeni tako, da se glasi:
»19. ne vodi predpisanih evidenc in jih ne hrani predviden
čas (deveti odstavek 19. člena, 76., 77. in 78. člen);«.
Za 20. točko se doda nova 20.a) točka, ki se glasi:
»20.a) nabavlja, ima v posesti ali prodaja na drobno orožje iz 5.d točke kategorije D na slovenskem trgu (šesta alineja
drugega odstavka 3. člena);«.
21. točka se spremeni tako, da se glasi:
»21. ne prijavi orožja iz 6. točke kategorije C (četrti odstavek 42. člena);«.
V 24. točki se pika nadomesti s podpičjem, za 24. točko
pa se doda nova 25. točka, ki se glasi:
»25. ki ravna v nasprotju s četrtim ali šestim odstavkom
44. člena tega zakona.«.
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V drugem odstavku se besedilo »20. in 22. točke« nadomesti z besedilom »20., 20.a in 22. točke«.
V tretjem odstavku se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. v predpisanem roku ne obvesti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, o statusni spremembi, spremembi odgovorne osebe oziroma spremembah posameznikov, ki
opravljajo neposredna dela z orožjem ali strelivom oziroma z
njim neposredno ravnajo (drugi odstavek 39. in drugi odstavek
51. člena);«.
10. točka se črta.
41. člen
V 83. členu se v prvem odstavku v 1. točka spremeni
tako, da se glasi:
»1. na zahtevo policista ne pokaže orožne listine ali potrdila o prijavi orožja (deveti odstavek 8. člena);«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. zbira orožje ali strelivo, ki ga ni dovoljeno zbirati,
ali razstavlja orožje v nasprotju s pravili razstavljanja orožja
(28. člen);«.
Za 7. točko se doda nova 7.a) točka, ki se glasi:
»7.a) prostorov, namenjenih za promet z orožjem, nima
varovanih v skladu z 38. členom tega zakona;«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. ravna v nasprotju s posebnimi dolžnostmi trgovca ali
ki ne prevzame ognjenega strelnega orožja, bistvenih sestavnih
delov in streliva v osmih dneh od prejema obvestila o prispeli
pošiljki (40. člen);«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. odsvoji orožje ali strelivo osebi, ki nima dovoljenja za
nabavo take vrste orožja ali streliva (42. člen);«.
15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. opravlja dejavnost strelišča brez dovoljenja (prvi
odstavek 51. člena);«.
18. točka spremeni tako, da se glasi:
»18. ne vodi predpisanih evidenc in jih ne hrani predviden
čas (deveti odstavek 19. člena, 76., 77. in 78. člen);«.
Za 19. točko se doda nova 19.a) točka, ki se glasi:
»19.a) nabavlja, ima v posesti ali prodaja na drobno orožje iz 5.d točke kategorije D na slovenskem trgu (šesta alineja
drugega odstavka 3. člena);«.
20. točka se spremeni tako, da se glasi:
»20. ne prijavi orožja iz 6. točke kategorije C (četrti odstavek 42. člena);«.
23. točka se črta.
V drugem odstavku se za besedilom »19.« doda vejica
in besedilo »19.a)«.
V tretjem odstavku se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. v predpisanem roku ne obvesti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, o statusni spremembi, spremembi odgovorne osebe oziroma spremembah posameznikov, ki
opravljajo neposredna dela z orožjem ali strelivom oziroma z
njim neposredno ravnajo (drugi odstavek 39. in drugi odstavek
51. člena);«.
42. člen
V 83.a členu se v prvem odstavku besedilo »23. točke«
nadomesti z besedilom »6.a), 20.a), 23. in 30. točke«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Rok za razvrstitev orožja kategorij A, B, C in D
Imetniki veljavnih orožnih listov, dovoljenj za posest orožja, orožnih posestnih listov, pooblastil za nošenje orožja, pooblastil za prenos orožja, dovoljenj za zbiranje orožja, priglasitvenih listov in evropskih orožnih prepustnic, ki so bili izdani
za orožje, ki je razvrščeno v kategorije A, B, C ali D na podlagi
Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 85/09), njegova kategorija pa se ne ujema z razvrstitvijo v kategorijo v skladu s spremenjenim 3. členom zakona,
morajo pri pristojnem organu vložiti vlogo za razvrstitev orožja
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v kategorije v skladu s spremenjenim 3. členom zakona v petih
letih od uveljavitve tega zakona ter mu predložiti orožno listino,
da vanjo in v evidence vpiše spremembo kategorije.
Ne glede na rok iz prejšnjega odstavka mora biti orožje
iz prejšnjega odstavka razvrščeno v skladu s spremenjenim
3. členom zakona pred dajanjem orožja na trg ali pred prenosom v drugo državo članico Evropske unije oziroma v tretjo
državo.
Če imetnik onesposobljenega orožja, ki mu je bil izdano
potrdilo o onesposobitvi orožja pred uveljavitvijo tega zakona,
to orožje prenaša ali nosi, ga mora pred prenašanjem ali nošenjem prijaviti pri pristojnem organu, ki ga razvrsti v 6. točko
kategorije C.
Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim
odstavkom tega člena.
Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje
pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim
odstavkom tega člena.
Z globo od 1.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje
podjetnik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba podjetnika, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim ali četrtim
odstavkom tega člena.
44. člen
Rok za razvrstitev orožja kategorije A, ki je bilo pred
uveljavitvijo tega zakona razvrščeno v kategorijo B
Ne glede na določbo prejšnjega člena morajo imetniki
veljavnih orožnih listov, dovoljenj za posest orožja, orožnih
posestnih listov, pooblastil za nošenje orožja, pooblastil za prenos orožja in evropskih orožnih prepustnic, ki so bili izdani za
polavtomatsko orožje, ki je v skladu s spremenjenim 3. členom
zakona razvrščeno v 6.a, 7. ali 8.a točko kategorije A in je bilo
pred uveljavitvijo tega zakona razvrščeno v kategorijo B:
– pri pristojnem organu vložiti vlogo za razvrstitev orožja
v kategorije v skladu s spremenjenim 3. členom zakona pred
dajanjem na trg ali prenosom v drugo državo članico Evropske
unije oziroma tretjo državo, v vsakem primeru pa v petih letih
od uveljavitve tega zakona ali
– v petih letih od uveljavitve tega zakona zaprositi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja ali orožje odsvojiti ali pridobiti
potrdilo o onesposobitvi orožja.
Vlogi za razvrstitev orožja iz prejšnjega odstavka v skladu
s spremenjenim 3. členom zakona se ugodi, pristojni organ pa
v orožno listino in v evidence vpiše spremembo kategorije, če je
bil vpis tega orožja v orožne listine iz prejšnjega odstavka opravljen pred uveljavitvijo tega zakona, ali če imetnik izpolnjuje
pogoje iz 17.a člena zakona. Če imetnik ne izpolnjuje pogojev
za razvrstitev orožja iz prejšnjega stavka, lahko ravna v skladu
z drugo alinejo prejšnjega odstavka.
Če orožje iz prvega odstavka tega člena ni razvrščeno
v skladu s spremenjenim 3. členom zakona in imetniku zanj
ni bilo izdano dovoljenje za zbiranje orožja oziroma imetnik
tega orožja ni odsvojil ali zanj pridobil potrdila o onesposobitvi
orožja, se mu orožje in orožna listina odvzameta.
Dokler orožje iz prvega odstavka tega člena ni razvrščeno
v skladu s spremenjenim 3. členom zakona, imetnik tega orožja
ne sme dajati na trg ali prenesti v drugo državo članico Evropske unije oziroma v tretjo državo.
Imetniki veljavnih dovoljenj za zbiranje orožja, ki so bila
izdana za polavtomatsko orožje, ki je v skladu s spremenjenim
3. členom zakona razvrščeno v 6.a, 7. ali 8.a točko kategorije A in je bilo pred uveljavitvijo tega zakona razvrščeno v
kategorijo B, morajo ravnati v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena ter v petih letih od uveljavitve tega zakona izpolniti
pogoje za hrambo orožja kategorije A.
Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, četrtim ali petim
odstavkom tega člena.
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Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje
pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim, četrtim ali petim
odstavkom tega člena.
Z globo od 1.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje
podjetnik, ki ravna v nasprotju s prvim, četrtim ali petim odstavkom tega člena.
Za prekršek iz prvega, drugega, četrtega ali petega odstavka tega člena se izreče tudi stranska sankcija odvzema
orožja. Stranska sankcija se izreče tudi, če orožje ni storilčeva
last.
Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba podjetnika, ki ravna v nasprotju prvim, četrtim ali petim odstavkom
tega člena.
45. člen
Uskladitev poslovanja
Gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe,
ki imajo izdano dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z
orožjem ali dejavnosti civilnega strelišča na podlagi Zakona o
orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 85/09), morajo vložiti vlogo za uskladitev svojega poslovanja s kategorijami orožja v skladu s spremenjenim 3. členom
zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona. Do dokončne
odločitve o izdaji novega dovoljenja za opravljanje dejavnosti
prometa z orožjem in dejavnosti civilnega strelišča veljajo dovoljenja, izdana za opravljanje dejavnosti prometa z orožjem in
dejavnosti civilnega strelišča na podlagi Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09).
Predhodne privolitve za vnos orožja, dovoljenja za iznos
orožja in dovoljenja za uvoz, izvoz in tranzit orožja, ki so bila
izdana trgovcem pred uveljavitvijo tega zakona, ostanejo v
veljavi, razen če so bila izdana za orožje, ki je v skladu s spremenjenim 3. členom zakona razvrščeno v 6.a, 7. ali 8.a točko
kategorije A in je bilo pred uveljavitvijo tega zakona razvrščeno
v kategorijo B. Za vnos, iznos, uvoz, izvoz in tranzit orožja, ki je
v skladu s spremenjenim 3. členom zakona razvrščeno v 6.a,
7. ali 8.a točko kategorije A in je bilo pred začetkom veljavnosti
tega zakona razvrščeno v kategorijo B, morajo trgovci pridobiti
novo dovoljenje za vnos, iznos, uvoz, izvoz ali tranzit orožja v
skladu s kategorijami iz spremenjenega 3. člena zakona ter
pred njegovo izdajo uskladiti poslovanje v skladu s prejšnjim
odstavkom.
Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje
pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
Z globo od 1.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje
podjetnik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom
tega člena.
Za prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena se
izreče tudi stranska sankcija odvzema orožja. Stranska sankcija se izreče tudi, če orožje ni storilčeva last.
Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba
podjetnika, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom
tega člena.
46. člen
Ureditev orožja, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi
naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi
ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje
Osebe, ki imajo v posesti orožje, ki je bilo predelano
za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi
snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično
orožje, ga morajo najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve
tega zakona oziroma pred dajanjem na trg označiti z jasno, trajno in enotno oznako po predpisih o preizkušanju in žigosanju
oziroma o označevanju ročnega strelnega orožja in streliva.
Trgovec mora orožje iz prejšnjega odstavka vpisati v
evidence v skladu s 77. členom zakona najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona oziroma pred dajanjem na trg.
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Posamezniki ter pravne osebe in podjetniki iz 21. člena
zakona, ki posedujejo orožje iz prvega odstavka tega člena,
morajo najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona oziroma pred dajanjem na trg, njegovim prenašanjem,
nošenjem ali uporabo pri pristojnem organu vložiti vlogo za
pridobitev ustrezne orožne listine za to orožje. Orožno listino
izda pristojni organ, če imetnik izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3.,
5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena zakona in če je orožje označeno v skladu s prvim odstavkom tega člena ter ga je
dovoljeno imeti v posesti v skladu z zakonom.
Orožje iz prvega odstavka tega člena se razvrsti v enako kategorijo, kot je bilo razvrščeno pred njegovo predelavo
za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi
snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično
orožje strelno orožje.
Če orožne listine za orožje iz prvega odstavka tega člena
ni mogoče izdati v skladu z zakonom, se orožje kategorije A,
ki ga je dovoljeno zbirati, ter orožje kategorije B in C odvzame,
orožje kategorije A, ki je prepovedano, pa odvzame in pošlje
ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom
tega člena.
Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje
pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim
odstavkom tega člena.
Z globo od 1.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje
podjetnik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
Za prekršek iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena se izreče tudi stranska sankcija odvzema orožja. Stranska sankcija se izreče tudi, če orožje ni storilčeva last.
Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba podjetnika, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom
tega člena.
47. člen
Pristojnost za odločanje o prekrških in izrek globe v razponu
Za odločanje o prekrških iz 43., 44. in 46. člena tega
zakona, ki ga stori posameznik, je pristojna policija. Za odločanje o prekrških iz 43., 44., 45. in 46. člena tega zakona, ki
ga stori pravna oseba, podjetnik ali odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba podjetnika, je pristojen inšpektorat
iz 80. člena zakona.
Ne glede na prejšnji odstavek je za odločanje o prekrških
iz 43., 44. in 46. člena tega zakona pristojen tudi inšpektorat iz
80. člena zakona, če prekršek stori posameznik.
Za prekrške iz 43., 44. in 46. člena tega zakona se sme v
hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje
predpisane globe, določene s tem zakonom.
48. člen
Upravna taksa
Ob zamenjavi orožnih listin iz 43. in 44. člena tega zakona, prijavi orožja iz tretjega odstavka 43. člena tega zakona in
ob uskladitvi poslovanja iz 45. člena tega zakona se upravna
taksa ne plača.
Ob izdaji orožne listine iz 46. člena tega zakona za vso
orožje, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v
rekvizitno ali akustično orožje, pred uveljavitvijo tega zakona se
plača upravna taksa za vlogo in odločbo po 1. in 3. tarifni številki Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J,
32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO).
49. člen
Dovoljenja za nabavo orožja, ki so bila izdana
pred uveljavitvijo tega zakona
Dovoljenja za nabavo orožja, ki so bila izdana pred uveljavitvijo tega zakona, ostanejo v veljavi, pri registraciji naba-
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vljenega orožja pa se upoštevajo določbe spremenjenega in
dopolnjenega zakona.
50. člen
Preverjanje pogojev
Pristojni organ po uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje
pogojev iz 2. in 3. točke drugega odstavka 14. člena zakona
pri imetnikih veljavnega orožnega lista, dovoljenja za posest
orožja in dovoljenja za zbiranje ter pri odgovornih osebah
imetnikov orožnega posestnega lista in dovoljenja za zbiranje, najkasneje v petih letih od uveljavitve tega zakona. Pri
imetnikih veljavnega priglasitvenega lista pristojni organ po
uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje pogoja iz 2. točke drugega odstavka 14. člena zakona najkasneje v petih letih od
uveljavitve tega zakona.
51. člen
Postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona
in rok za legalizacijo orožja
Postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona,
se zaključijo po določbah spremenjenega in dopolnjenega zakona.
Imetnik, ki poseduje orožje brez veljavne listine za posest
ali nošenje orožja, sme v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona pri pristojnem organu podati vlogo za pridobitev ustrezne
orožne listine. Pristojni organ izda ustrezno orožno listino po
zakonu, razen orožnega lista, pod pogojem, da orožje ne izvira
iz kaznivega dejanja, in da imetnik izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3.,
5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena zakona.
Ne glede na prejšnji odstavek se orožnih listin ne izda za
orožje kategorije A, razen če je bilo imetniku orožja iz prejšnjega odstavka izdano veljavno dovoljenje za zbiranje orožja in je
orožje po določbah zakona dovoljeno zbirati.
Če orožne listine ni mogoče izdati, se z orožjem kategorij B in C ravna, kot da gre za odvzeto orožje, orožje
kategorije A pa se pošlje ministrstvu, pristojnemu za notranje
zadeve.
Za izdajo ustrezne orožne listine iz drugega odstavka
tega člena se plača upravna taksa za vlogo in odločbo po
1. in 3. tarifni številki Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS,
št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZeIP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO).
52. člen
Uskladitev glede orožja iz 6. točke kategorije D
Do uskladitve zakona s spremenjeno razvrstitvijo orožja
iz 6. točke kategorije D se glede pravic in obveznosti posameznikov, pravnih oseb in podjetnikov določbe zakona, ki se nanašajo na orožje, pri katerem je kinetična energija izstrelka na
ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s
ali več, uporabljajo tako, da se nanašajo na orožje, pri katerem
je kinetična energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali več, določbe zakona, ki se nanašajo na orožje, pri katerem je kinetična
energija izstrelka na ustju cevi nižja kot 20 J ali hitrost izstrelka
na ustju cevi manjša kot 200 m/s, pa se uporabljajo tako, da se
nanašajo na orožje, pri katerem je kinetična energija izstrelka
na ustju cevi nižja kot 25 J.
53. člen
Uskladitev predpisov
Minister, pristojen za notranje zadeve, uskladi predpise,
izdane na podlagi Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo in 85/09), z določbami spremenjenega in dopolnjenega zakona v enem letu od uveljavitve
tega zakona.
Do uskladitve predpisov iz prejšnjega odstavka, se uporabljajo predpisi, izdani na podlagi Zakona o orožju (Uradni list
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09), kolikor
niso v nasprotju s spremenjenimi in dopolnjenimi določbami
zakona.
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54. člen
Uveljavitev zakona
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 213-05/19-11/76
Ljubljana, dne 16. julija 2021
EPA 851-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Tina Heferle
podpredsednica

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2650.

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

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Kot najstarejša slovenska revija ob stopetindvajsetletnici
izhajanja za pomembno kulturno in strokovno vrednost prejme
PLANINSKI VESTNIK
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-4/20-3
Ljubljana, dne 30. julija 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2651.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za velike zasluge v javnem zdravstvu in preventivni medicini ter še posebej zdravstveni vzgoji prejme
DUŠAN REPOVŠ
MEDALJO ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-11/18-5
Ljubljana, dne 30. julija 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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MINISTRSTVA

shranjevanja ali varovanja, ravnanja z njimi, njihove dostave
ali prestavitve na poti od kraja nastanka v predelavo, med
skladiščenjem ali med odlaganjem. V embalažo so vloženi
radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo neposredno ali že
predhodno embalirani;
2. imetnik radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
je njihov povzročitelj ali oseba, ki ima radioaktivne odpadke
ali izrabljeno gorivo v posesti (v nadaljnjem besedilu: imetnik);
imetnik je lahko tudi izvajalec obvezne državne gospodarske
javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba);
3. kritičnost je stanje snovi, ko v njej poteka stabilna jedrska verižna reakcija, ki se sama vzdržuje;
4. merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali
odlaganje so kakovostno ali količinsko izražena merila v zvezi
z lastnostmi radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva, ki
jih morajo izpolnjevati radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo
zaradi varnosti njihovega skladiščenja ali odlaganja;
5. odlagališče je objekt, katerega osnovni namen je odlaganje radioaktivnih odpadkov;
6. odležavanje je začasno shranjevanje ali zadrževanje
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva za določen čas,
zato da se zmanjša aktivnost radionuklidov ali njihova toplotna
moč;
7. opustitev nadzora je postopek v skladu s predpisom, ki
ureja sevalne dejavnosti, na podlagi katerega se z radioaktivnimi odpadki ne ravna več po predpisih, ki urejajo varstvo pred
ionizirajočimi sevanji;
8. paket je embalaža skupaj z notranjimi pregradami
ali absorpcijskim materialom, radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom. Paket je tudi nepakiran kosovni radioaktivni
odpadek ali nepakirano izrabljeno gorivo;
9. pisni postopki so zapisana navodila, po katerih se ravna z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom;
10. predelava so vsi naslednji postopki obdelave radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva pred skladiščenjem,
prevozom ali odlaganjem:
– postopki predobdelave, s katerimi se radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo pripravi na obdelavo;
– postopki obdelave, s katerimi se spremenijo lastnosti
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva zaradi tehničnih,
ekonomskih ali varnostnih razlogov, ali
– postopki priprave, s katerimi se pripravijo pakirani ali
nepakirani radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo v obliko, ki
ustreza zahtevam za prevoz, skladiščenje ali odlaganje;
11. prehodni radioaktivni odpadki so radioaktivni odpadki,
pri katerih se prej kot v petih letih odležavanja ali skladiščenja
specifična aktivnost vsebovanih radionuklidov zniža na raven,
pri kateri se lahko nad radioaktivnimi odpadki dovoli opustitev
nadzora v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti;
12. premeščanje je interni prevoz radioaktivnih odpadkov
ali izrabljenega goriva na območju objekta, v katerem se izvaja
sevalna dejavnost;
13. shramba je prostor, v katerem povzročitelj ali imetnik
lahko začasno shranjuje radioaktivne odpadke do njihove predaje v skladišče ali izvajalcu javne službe;
14. skladišče je jedrski objekt, v katerem se skladiščijo
radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo;
15. specifična površinska kontaminacija je aktivnost, izražena v Bq na enoto površine;
16. zaostala toplota je toplota, ki nastaja zaradi radioaktivnega razpada v radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu.

Št.

Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom

Na podlagi trinajstega odstavka 121. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list
RS, št. 76/17 in 26/19) minister za okolje in prostor izdaja

PRAVILNIK
o ravnanju z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik ureja:
1. razvrščanje radioaktivnih odpadkov glede na stopnjo in
vrsto radioaktivnosti,
2. pisne postopke, program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom ter načrt ravnanja z
radioaktivnimi odpadki,
3. sortiranje, predelavo in pakiranje, označevanje, shranjevanje, skladiščenje, odležavanje, oddajanje in prevzemanje
ter premeščanje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva,
4. izpuščanje tekočih ali plinastih radioaktivnih odpadkov,
5. odlaganje radioaktivnih odpadkov,
6. merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje in
odlaganje,
7. posebne zahteve za ravnanje z odpadki pri pridobivanju
in predelavi jedrskih mineralnih surovin in z zelo nizkoradioaktivnimi odpadki in
8. evidence imetnikov, centralno evidenco radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega goriva, sporočanje podatkov v centralno evidenco.
(2) S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije
prenašata:
– Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra
2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo
pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1.
2014, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 152 z
dne 11. 6. 2019, str. 128) in
– Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o
vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje
z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki (UL L št. 199 z
dne 2. 8. 2011, str. 48).
2. člen
(uporaba)
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za:
1. radioaktivne materiale v plinasti, tekoči ali trdni obliki,
predmete ali opremo, ki vsebujejo radioaktivne snovi ali so
radioaktivno kontaminirani, tako da presegajo ravni opustitve,
če nastanejo kot odpadek sevalnih dejavnosti ali intervencijskih
ukrepov in zanje ni predvidena nadaljnja uporaba v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred ionizirajočimi sevanji (v nadaljnjem besedilu: radioaktivni odpadki), in
2. izrabljeno gorivo.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. embalaža so izdelki, namenjeni temu, da radioaktivne
odpadke ali izrabljeno gorivo obdajajo ali držijo skupaj zaradi

II. RAZVRŠČANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV
4. člen
(razvrščanje radioaktivnih odpadkov)
(1) Radioaktivni odpadki se glede na agregatno stanje
razvrščajo na trdne, tekoče in plinaste.
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(2) Radioaktivni odpadki v trdni obliki se glede na stopnjo
in vrsto radioaktivnosti razvrščajo v naslednje kategorije:
1. prehodni radioaktivni odpadki;
2. zelo nizkoradioaktivni odpadki so radioaktivni odpadki,
ki ne potrebujejo visoke stopnje zadrževanja in izolacije (v
nadaljnjem besedilu: ZNRAO), za katere lahko organ, pristojen
za jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: uprava), ali organ,
pristojen za varstvo pred sevanji, dovolita opustitev nadzora
nad radioaktivnimi odpadki;
3. nizko- in srednjeradioaktivni odpadki (v nadaljnjem
besedilu: NSRAO), za katere pri ravnanju z njimi ni treba upoštevati njihove toplotne moči, razvrščajo pa se v dve skupini:
3.1 kratkoživi NSRAO, pri katerih je specifična aktivnost
v radioaktivnih odpadkih vsebovanih sevalcev alfa z razpolovnim časom, daljšim kot 30 let, enaka ali nižja od 4000 Bq/g v
posameznem paketu, vendar v povprečju ne več kot 400 Bq/g
v celotni količini NSRAO;
3.2 dolgoživi NSRAO, pri katerih specifična aktivnost sevalcev alfa presega omejitve za kratkožive NSRAO;
4. visokoradioaktivni odpadki (v nadaljnjem besedilu:
VRAO), ki vsebujejo radionuklide, katerih razpad sprošča toliko
toplote, da jo je treba upoštevati pri ravnanju z njimi;
5. radioaktivni odpadki z naravnimi radionuklidi, ki nastajajo pri pridobivanju in predelavi jedrskih mineralnih surovin
ali v drugih industrijskih procesih in niso zaprti vir sevanja v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji
in jedrsko varnost.
III. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA RAVNANJE
Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI ALI IZRABLJENIM GORIVOM
5. člen
(pisni postopki)
(1) Ravnanje z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom se izvaja v skladu s pisnimi postopki, ki jih določi imetnik.
(2) Obseg in vsebina pisnih postopkov sta določena v
Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Če je imetnik upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta, morajo biti pisni postopki iz prvega odstavka tega
člena pripravljeni v skladu z imetnikovim sistemom vodenja
in morajo vsebovati sestavine, ki so določene v Prilogi 1 tega
pravilnika.
6. člen
(program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki
ali izrabljenim gorivom)
(1) Imetnik, ki je upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta, mora zagotoviti, da se z radioaktivnimi odpadki ali
izrabljenim gorivom ravna v skladu s programom gospodarjenja
z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom (v nadaljnjem
besedilu: program), ki mora biti izdelan v skladu z nacionalnim
programom ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim
gorivom.
(2) Program je samostojen dokument, katerega vsebina
mora biti v skladu z vsebino varnostnega poročila in ki je izdelan v skladu s Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika,
in imetnikovim sistemom vodenja, ter mora vsebovati najmanj
podatke o:
1. organizaciji dejavnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom, vključno z opredelitvijo odgovornosti
in navedbo usposobljenosti odgovornih oseb v skladu s predpisom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo za varnost pomembna dela v jedrskih in sevalnih objektih;
2. pisnih postopkih iz prejšnjega člena, standardih in drugih dokumentih, v skladu s katerimi se ravna z radioaktivnimi
odpadki ali izrabljenim gorivom;
3. načinu nastajanja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ter o kategorijah, vrstah, količinah in predvidenih
količinah njihovega nastajanja po letih;
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4. načinih ravnanja z radioaktivnimi odpadki oziroma izrabljenim gorivom v času nastanka programa in predvidenih načinih ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;
5. tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepih za zmanjševanje nastajanja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
in preprečitev škodljivih vplivov na zdravje ljudi in radioaktivne
kontaminacije življenjskega okolja v času priprave programa in
o predvidenih tovrstnih ukrepih v prihodnosti, vključno z optimizacijo ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom;
6. predvidenem ravnanju v zvezi s predajo radioaktivnih
odpadkov ali izrabljenega goriva izvajalcu javne službe, njihovim odlaganjem, njihovem izvozom oziroma iznosom v druge
države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU),
opustitvijo nadzora, in drugem ravnanju v zvezi z vodenjem
evidence radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva;
7. zmogljivostih ter stopnjah zasedenosti zmogljivosti za
vsa ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom
v času priprave programa in o predvidenih zmogljivostih ter
stopnjah zasedenosti v prihodnosti za ta ravnanja;
8. uporabi, izbiri in načrtovanju ravnanja z radioaktivnimi
odpadki ali izrabljenim gorivom, pri čemer mora biti ravnanje
zasnovano tako, da so upoštevane medsebojne odvisnosti
vseh korakov ravnanja od nastanka do odlaganja radioaktivnih
odpadkov ali izrabljenega goriva; in
9. načinu vodenja evidence skladiščenih oziroma odloženih radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva in načinu
poročanja v centralno evidenco radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva.
(3) Zavezanec iz prvega odstavka tega člena mora pregledati program najmanj vsaki dve leti. Če iz rezultata pregleda
izhaja, da je treba program posodobiti, se sprememba izvede
po postopku, določenem za odobritev sprememb v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko
varnost.
7. člen
(načrt ravnanja z radioaktivnimi odpadki)
(1) Imetnik, ki ni upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta, mora izdelati načrt ravnanja z radioaktivnimi odpadki
(v nadaljnjem besedilu: načrt).
(2) V načrtu iz prejšnjega odstavka se smiselno prikažejo
vsebine iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) Načrt iz prvega odstavka tega člena odobri uprava
ali organ, pristojen za varstvo pred sevanji, v postopku izdaje
dovoljenja za uporabo vira sevanja.
IV. POSEBNE ZAHTEVE ZA RAVNANJE
Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI IN IZRABLJENIM GORIVOM
8. člen
(sortiranje)
(1) Imetnik mora radioaktivne odpadke sortirati glede na
agregatno stanje ter po kategorijah in vrstah.
(2) Imetnik mora določiti vrsto radioaktivnih odpadkov iz
prejšnjega odstavka kot tipsko določeno opredelitev lastnosti
glede na stisljivost, hlapljivost, topnost, gorljivost, korozivnost in
druge fizikalne, kemijske in biološke lastnosti, če so pomembne
za nadaljnje ravnanje z radioaktivnimi odpadki.
9. člen
(predelava)
(1) Predelava radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva se mora izvajati v skladu z načrtom iz 7. člena tega pravilnika oziroma programom iz 6. člena tega pravilnika.
(2) Pri izbiri postopka predelave radioaktivnih odpadkov je
treba upoštevati vse pomembne vidike vključno z:
– jedrsko in sevalno varnostjo,
– izpusti radioaktivnih snovi v okolje,
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– nastankom sekundarnih radioaktivnih odpadkov v najmanjši možni meri,
– možnostjo opustitve nadzora in
– vzpostavljenim sistemom vodenja ali programom zagotavljanja kakovosti, če ne gre za upravljavca jedrskega ali
sevalnega objekta.
(3) Sistem vodenja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
tudi program zagotavljanja kakovosti, v katerega morajo biti
vključeni:
– lastnosti vhodnih odpadkov za zagotavljanje obratovalne varnosti in kakovosti odpadka po predelavi,
– določitev morebitnih spremenljivk procesa, ki so pomembne za kakovost odpadka po predelavi in določitev ravni
oziroma intervala odstopanj za te spremenljivke,
– zahteve za nabavo opreme in izvajanje storitev, ki lahko
vplivajo na kakovost odpadka po predelavi, in
– določitev metod, načina in pogostosti kontrole, vzorčenja in testiranja.
(4) Predelani radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo
morajo biti pakirani v pakete, ki morajo ustrezati merilom sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje radioaktivnih
odpadkov in zagotavljati skladnost z lastnostmi predelanih
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva in z nadaljnjimi
postopki ravnanja.
(5) Imetnik mora vzpostaviti zahteve za identifikacijo, ocenjevanje in ravnanje s predelanimi radioaktivnimi odpadki, ki
ne ustrezajo zahtevam, določenim za lastnosti odpadka po
predelavi.
(6) Imetnik mora sprejeti ukrepe za ravnanje s sekundarnimi radioaktivnimi odpadki, ki nastajajo pri predelavi radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.
(7) Imetnik, ki je upravljalec jedrskega ali sevalnega
objekta, lahko za predelavo in pakiranje odpadkov uporablja
mobilno enoto, za katero pa mora biti natančno določen in
varen medsebojni vpliv z objektom, v katerem deluje.
(8) Uporaba mobilne enote iz prejšnjega odstavka mora
biti vključena v varnostno poročilo objekta, v katerem pa morajo biti med drugim opredeljena obdobja namestitve opreme,
vzdrževanje, dekontaminacija in demontaža kot tudi obdobje
obratovanja.
(9) Povzročitelj radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva in njihov imetnik, če sta različni osebi, se morata dogovoriti in dokumentirati njune odgovornosti glede ravnanja z
radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom.
10. člen
(pakiranje)
(1) Embalaža, ki se uporablja za pakiranje radioaktivnih
odpadkov ali izrabljenega goriva, mora skupaj z vloženimi radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom zagotavljati varnost
za predvideni način in predvideno obdobje ravnanja s paketi.
(2) Embalaža mora izpolnjevati tudi zahteve v zvezi z
označevanjem, evidentiranjem, merjenjem in drugimi varnostnimi, tehničnimi in organizacijskimi zahtevami v skladu s
predpisom, ki ureja dejavnike sevalne in jedrske varnosti v
delu, ki opredeljuje vsebino varnostnega poročila za jedrske
in sevalne objekte.
(3) Uporabo posamezne vrste embalaže odobri uprava
v postopku za izdajo dovoljenja za uporabo vira sevanja ali
odobritve varnostnega poročila oziroma njegove spremembe.
(4) Imetnik mora k vlogi za odobritev embalaže priložiti
načrt in opis embalaže ter rezultate postopkov in analiz ter
drugo dokumentacijo, ki potrjuje, da embalaža ustreza predvidenemu namenu.
(5) Imetnik mora z občasnimi pregledi preverjati, ali embalaža ustreza pogojem shranjevanja ali skladiščenja. Pogostnost
in način pregledov embalaže odobri uprava v postopku odobritve varnostnega poročila.
(6) Embalaža, namenjena prevažanju radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva zunaj objekta, mora ustrezati
zahtevam predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
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11. člen
(označevanje)
(1) Vsi paketi z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim
gorivom morajo biti opremljeni z znakom za opozarjanje na
nevarnost sevanja, ki je določen v predpisu, ki ureja uporabo
virov sevanja in sevalne dejavnosti, in oznako, ki omogoča
identifikacijo paketa in njegove vsebine.
(2) Oznaka iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
1. enolično identifikacijo paketa v berljivi alfanumerični in
strojno berljivi obliki,
2. maso paketa,
3. kategorijo radioaktivnih odpadkov,
4. vrsto radioaktivnih odpadkov,
5. aktivnost prisotnih radionuklidov za radioaktivne odpadke in
6. največjo izmerjeno hitrost doze na površini paketa.
(3) Znak in oznaka iz prvega odstavka tega člena morata
glede trajnosti ustrezati predvidenim načinom ravnanja in biti
nameščena na vidnih mestih ter jasno čitljiva.
(4) Zahteve za označevanje izrabljenega goriva se uporabljajo za končno pakirno enoto, kot to omogočajo okoliščine.
(5) Upravljavec skladišča ali odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva mora vzpostaviti sistem sledenja
lokacije vsakega paketa z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim
gorivom.
(6) S paketov, nad katerimi je bil opuščen nadzor po predpisu, ki ureja sevalne dejavnosti, se morajo odstraniti znaki in
oznake iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
(shranjevanje)
(1) Imetnik radioaktivnih odpadkov mora radioaktivne
odpadke do predaje v skladišče ali izvajalcu javne službe ali
opustitve nadzora shranjevati v shrambi.
(2) Zahteve, ki jih mora izpolnjevati shramba, in pogoji
shranjevanja so določeni v predpisu, ki ureja uporabo virov
sevanja in sevalne dejavnosti.
13. člen
(skladiščenje)
(1) Radioaktivni odpadki se skladiščijo v skladišču radioaktivnih odpadkov, izrabljeno gorivo pa v skladišču izrabljenega
goriva.
(2) Imetnik mora zagotoviti skladiščenje za vse radioaktivne odpadke in vso izrabljeno gorivo, ki niso v postopku
predelave, premeščanja ali shranjevanja.
(3) V skladišču je dovoljeno skladiščiti radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, ki ustrezajo merilom sprejemljivosti
za prevzem v skladiščenje iz 20. člena tega pravilnika.
(4) Radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo je dovoljeno skladiščiti le v embalaži, odobreni za skladiščenje.
(5) Imetnik mora skladiščenje izrabljenega goriva in
VRAO izvajati tako, da je preprečena kritičnost ter zagotovljeno
odvajanje zaostale toplote.
(6) Imetnik, ki ga zavezuje upoštevanje mednarodnih
obveznosti glede varovanja in vodenja evidenc jedrskih snovi,
mora radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo skladiščiti tako,
da je omogočeno izvajanje teh obveznosti.
14. člen
(odležavanje)
(1) Imetnik mora izvajati odležavanje trdnih, tekočih ali
plinastih radioaktivnih odpadkov v shrambi ali skladišču radioaktivnih odpadkov.
(2) Imetnik mora izvajati odležavanje izrabljenega goriva
v skladišču izrabljenega goriva.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko imetnik izvaja odležavanje plinastih ali tekočih radioaktivnih
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odpadkov v skladu z dovoljenjem za uporabo virov sevanja ali
dovoljenjem za obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta.
(4) Če odležavanje radioaktivnih odpadkov oziroma izrabljenega goriva iz prvega oziroma drugega odstavka tega
člena poteka v skladišču, se za skladišče uporabljajo določbe
prejšnjega člena.
(5) Če se pri odležavanju specifična aktivnost vsebovanih
radionuklidov zniža pod ravni za opustitev nadzora v skladu s
predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti, se nad radioaktivnimi
odpadki lahko odobri opustitev nadzora.
15. člen
(oddajanje in prevzemanje)
(1) Imetnik lahko izrabljeno gorivo ali radioaktivne odpadke, če ne gre za radioaktivne odpadke iz 22. člena tega
pravilnika, odda le izvajalcu javne službe.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za izpuste in radioaktivne odpadke, nad katerimi je opuščen nadzor,
ter za radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, ki jih imetnik
začasno zaradi predelave, skladiščenja ali zaradi odlaganja
izvozi ali iznese v drugo državo članico EU.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
se prevzem radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz
Nuklearne elektrarne Krško s strani Republike Hrvaške izvaja
v skladu s Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško,
njenim izkoriščanjem in razgradnjo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/03) in v skladu s Programom odlaganja
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva.
(4) Imetnik mora pri izvajalcu javne službe pridobiti informacije o merilih sprejemljivosti, ki jih morajo izpolnjevati radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo za prevzem v skladiščenje
ali odlaganje radioaktivnih odpadkov.
(5) Upravljalec jedrskega objekta mora predati radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo pakirane v pakete, ki jih ima
upravljalec jedrskega objekta odobrene v svojem varnostnem
poročilu za skladiščenje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva.
(6) Pred predajo radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva iz prejšnjega odstavka mora biti paket pripravljen v taki
obliki, da ustreza merilom sprejemljivosti za prevoz.
(7) Upravljalec jedrskega objekta mora imeti vzpostavljen
ustrezen sistem vodenja, ki vključuje zahteve glede kvalitete radioaktivnega odpadka o čemer se mora izvajalec javne službe
prepričati pred prevzemom radioaktivnih odpadkov v odlaganje.
(8) Imetnik mora pred oddajo radioaktivnih odpadkov ali
izrabljenega goriva izvajalcu javne službe izročiti kopijo dokumentacije o radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu iz
evidence imetnika, ki je določena v 23. členu tega pravilnika in
je pomembna za nadaljnje ravnanje z njimi.
(9) Izvajalec javne službe in imetnik morata izdelati postopke za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki ne ustrezajo
merilom sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje, odlaganje
ali nadaljnjo predelavo.
(10) Imetnik in izvajalec javne službe se dogovorita o
lokaciji prevzema radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva za skladiščenje ali odlaganje, če dogovor ni dosežen se
prevzem izvede na lokaciji imetnika.
(11) Imetnik in izvajalec javne službe morata ob prevzemu
dokumentirati prenos radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva drugi osebi.
(12) Imetnik, ki je radioaktivne odpadke oddal izvajalcu
javne službe, mora o tem v osmih dneh obvestiti upravo ali
organ, pristojen za varstvo pred sevanji.
16. člen
(premeščanje)
Imetnik lahko izvaja premeščanje radioaktivnih odpadkov
ali izrabljenega goriva znotraj jedrskega ali sevalnega objekta v
skladu z varnostnim poročilom in pisnimi postopki.
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17. člen
(izpuščanje tekočih ali plinastih radioaktivnih odpadkov)
(1) Izvajanje sevalne dejavnosti mora potekati tako, da
izpusti tekočih ali plinastih radioaktivnih odpadkov v okolje ne
presegajo odobrenih mejnih vrednosti.
(2) Izvajalcu sevalne dejavnosti potrdi mejne vrednosti iz
prejšnjega odstavka v postopku izdaje dovoljenja za izvajanje
sevalne dejavnosti ali dovoljenja za uporabo vira sevanja ali
odobritve varnostnega poročila uprava, izvajalcu sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterini pa organ, pristojen za varstvo
pred sevanji.
(3) Pri odobritvi mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka
tega člena se smiselno upošteva optimizacija varstva pred
sevanjem in dobra praksa pri obratovanju podobnih objektov.
(4) Imetnik radioaktivnih odpadkov mora skrbeti, da je
izpuščanje tekočih oziroma plinastih radioaktivnih odpadkov v
okolje nadzorovano in čim manjše.
(5) Tekoči ali plinasti radioaktivni odpadki, ki niso prehodni
radioaktivni odpadki ali jih ni dovoljeno izpuščati v okolje, se
morajo predelati v trdno agregatno stanje.
18. člen
(prepoved redčenja)
Prepovedano je namerno redčenje radioaktivnih odpadkov ali delitev na več delov z manjšo aktivnostjo, da bi tako
zadostili pogojem za opustitev nadzora, razen če gre za odobreno izpuščanje tekočih ali plinastih radioaktivnih odpadkov
iz prejšnjega člena.
19. člen
(odlaganje)
(1) Radioaktivne odpadke v trdni obliki, ki niso prehodni
radioaktivni odpadki, ZNRAO ali odpadki z naravnimi radionuklidi, je dovoljeno odlagati le v odlagališče radioaktivnih
odpadkov.
(2) Izpolnjevanje zahtev, ki jih mora zagotavljati odlagališče, ter pogojev odlaganja preveri uprava v postopku izdaje
dovoljenj za gradnjo, poskusno obratovanje in obratovanje
odlagališča ter njegovo zaprtje.
(3) V odlagališče je dovoljeno odlagati radioaktivne odpadke, ki ustrezajo merilom sprejemljivosti za prevzem v odlaganje iz 20. člena tega pravilnika.
(4) Pakirane radioaktivne odpadke je dovoljeno odlagati
le v embalaži, odobreni za odlaganje.
(5) Odlaganje VRAO se mora izvajati tako, da je poleg izpolnjevanja drugih zahtev preprečena kritičnost in zagotovljeno
odvajanje zaostale toplote.
20. člen
(merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje
ali odlaganje)
(1) Merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ali odlaganje radioaktivnih odpadkov morajo vsebovati omejitve za:
1. vsebnost sevalcev in specifično aktivnost,
2. hitrost doze na površini in na referenčnih razdaljah od
površine paketa,
3. specifično površinsko kontaminacijo,
4. trdnost,
5. izlužljivost,
6. korozivnost,
7. kemijsko stabilnost,
8. tvorjenje toplote,
9. degradacijske učinke sevanja, tj. spremembe lastnosti
snovi zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem,
10. spremembo prostornine,
11. vnetljivost,
12. tvorjenje in vsebnost plinov,
13. vsebnost toksičnih snovi,
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14. vsebnost organskih snovi, ki lahko vplivajo na mikrobiološko degradacijo,
15. vsebnost proste tekočine,
16. prisotnost kelatnih in drugih kompleksov,
17. eksplozivnost,
18. gorljivost,
19. odpornost proti koroziji,
20. prepustnost in poroznost,
21. delež praznin,
22. kritičnost,
23. ustreznost načina označevanja paketov z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom,
24. ustreznost embalaže in način pakiranja radioaktivnih
odpadkov ali izrabljenega goriva.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo merila sprejemljivosti iz prejšnjega odstavka zajemati tudi druge
omejitve, opredeljene v varnostnem poročilu za posamezno
skladišče ali odlagališče, oziroma so lahko omejitve glede
posameznih lastnosti iz prejšnjega odstavka izvzete iz meril
sprejemljivosti, če je tako opredeljeno v varnostnem poročilu
za posamezno skladišče ali odlagališče.
(3) Merila sprejemljivosti za odlaganje morajo zajemati
tudi merila, s katerimi se zagotovi, da bodo radioaktivni odpadki, sprejeti v odlagališče, kemijsko in fizikalno stabilni za
obdobje, za katero je izdelano varnostno poročilo, in skladno s
komponentami odlagališča.
(4) Merila sprejemljivosti iz prvega odstavka tega člena se
morajo določiti za posamezni paket, za skladiščno ali odlagalno
enoto in za celotno skladišče ali odlagališče.
(5) Merila sprejemljivosti iz prvega odstavka tega člena
pripravi upravljavec skladišča oziroma odlagališča. Uprava jih
odobri v mnenju h gradnji, pri odobritvi poskusnega obratovanja
in v dovoljenju za obratovanje skladišča oziroma odlagališča.
21. člen
(odpadki pri pridobivanju in predelavi jedrskih
mineralnih surovin)
(1) Rudarska in hidrometalurška jalovina, ki nastane pri
pridobivanju jedrskih mineralnih surovin in vsebuje radioaktivne
snovi nad ravnjo opustitve nadzora v skladu s predpisom, ki
ureja sevalne dejavnosti, se razvršča v kategorijo radioaktivnih
odpadkov z naravnimi radionuklidi.
(2) Rudarska in hidrometalurška jalovina iz prejšnjega
odstavka se odlaga na odlagališče rudarske ali hidrometalurške
jalovine.
(3) Uprava v mnenju h gradnji, odobritvi poskusnega
obratovanja, v dovoljenju za obratovanje oziroma zaprtje odlagališča presoja izpolnjevanje zahtev, ki jih mora zagotavljati
odlagališče rudarske ali hidrometalurške jalovine, ter pogojev
odlaganja.
(4) Na odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine
se sme odlagati tudi druge radioaktivne odpadke z naravnimi
radionuklidi razen zaprtih virov.
(5) Z radioaktivnimi odpadki z naravnimi radionuklidi se
mora v času obratovanja objekta za predelavo in pridobivanje
jedrskih mineralnih surovin ravnati v skladu z odobrenim varnostnim poročilom.
22. člen
(ravnanje z zelo nizkoradioaktivnimi odpadki)
(1) ZNRAO se sme odlagati kot neradioaktivne odpadke,
reciklirati in ponovno uporabiti pod pogojem, da so izpolnjena
splošna merila za opustitev nadzora iz zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, in merila
za izvzetje iz predpisa, ki ureja sevalne dejavnosti, na podlagi
katerih lahko uprava ali organ, pristojen za varstvo pred sevanji
dovolita opustitev nadzora nad radioaktivnimi odpadki.
(2) Izpolnitev pogoja iz prejšnjega odstavka se za predlagani način ravnanja dokazuje v postopku odobritve opustitve
nadzora v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti.
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V. EVIDENTIRANJE IN POROČANJE
23. člen
(evidence imetnikov)
(1) Imetnik, ki shranjuje, skladišči, predeluje ali odlaga
radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, in imetnik, ki izpušča radioaktivne odpadke, mora o radioaktivnih odpadkih ali
izrabljenem gorivu sproti voditi evidence o:
– njihovem shranjevanju,
– njihovi predelavi v tehnološkem procesu,
– njihovem skladiščenju ali izpuščanju,
– opustitvi nadzora, recikliranju ali ponovni uporabi,
– njihovi oddaji izvajalcu javne službe in
– začasnem ali trajnem izvozu ali iznosu.
(2) Evidence iz prejšnjega odstavka morajo za vsak paket vsebovati podatke o preteklem ravnanju in podatke, ki so
pomembni za izpolnjevanje meril sprejemljivosti za prevzem v
skladiščenje ali odlaganje ter za nadaljnje postopke ravnanja
z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom oziroma ki so
pomembni za varnost in kakovost odpadka po predelavi.
(3) Evidenca o izpuščanju radioaktivnih odpadkov mora
za vsak posamezen izpust vsebovati najmanj podatke o izvoru,
količini izpuščenih radioaktivnih snovi in podatke, iz katerih je
mogoče ugotoviti, da niso bile prekoračene odobrene vrednosti
izpusta.
(4) Imetnik mora voditi evidence iz prvega odstavka tega
člena v skladu s programom iz 6. člena tega pravilnika oziroma
načrtom iz 7. člena tega pravilnika. Imetnik mora shranjevati
dokumentacijo in podatke iz evidence o:
– shranjevanju: še dve leti po prenehanju shranjevanja;
– predelavi v tehnološkem procesu: še dve leti po zaključku predelave;
– skladiščenju: še deset let po prenehanju skladiščenja;
– izpuščanju: trajno;
– opustitvi nadzora, recikliranju ali ponovni uporabi: še
dve leti po opustitvi, recikliranju ali ponovni uporabi;
– oddaji radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
izvajalcu javne službe: še dve leti po oddaji in
– začasnem ali trajnem izvozu ali iznosu: še dve leti po
končanem izvozu ali iznosu.
(5) Imetnik mora v primeru stečaja ali likvidacije predati
dokumentacijo iz prejšnjega odstavka in evidenco iz prvega
odstavka tega člena pravni osebi, ki prevzema odgovornost za
nadaljnje ravnanje, ter o tem obvestiti upravo.
(6) Zahteve iz tega člena se smiselno nanašajo tudi na
evidence, ki jih o radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu
in o njihovem povzročitelju mora voditi izvajalec javne službe
in katerih podatke in dokumentacijo hrani še dve leti po prevzemu.
(7) Izvajalec javne službe mora shranjevati podatke o
odloženih radioaktivnih odpadkih do konca izvajanja dolgoročnega nadzora odlagališča.
24. člen
(centralna evidenca radioaktivnih odpadkov
in izrabljenega goriva)
(1) V centralni evidenci radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, ki jo vodi uprava (v nadaljnjem besedilu: centralna
evidenca), se vodijo podatki o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem gorivu, ki:
– so pri imetnikih,
– so bili izpuščeni v okolje,
– so v tujini zaradi predelave,
– so bili oddani izvajalcu javne službe,
– jim je bil opuščen nadzor in
– so bili trajno izvoženi ali izneseni v tujino.
(2) Centralna evidenca se vodi po koledarskih letih nastanka radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.
(3) Oblika podatkov v centralni evidenci je določena v
Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika, za:
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– trdne ali tekoče radioaktivne odpadke: v preglednicah
I.a, I.c in I.d,
– izrabljeno gorivo: v preglednicah I.b in I.d.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se
lahko posamezne vsebine centralne evidence vodijo v ločenih
evidencah ali bazah.
25. člen
(sporočanje podatkov v centralno evidenco)
(1) Imetnik radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
mora sporočiti podatke v centralno evidenco v obliki iz četrtega
odstavka prejšnjega člena.
(2) Imetnik mora vsako leto do konca februarja poslati v
centralno evidenco v elektronski obliki poročilo o:
– stanju ob koncu preteklega koledarskega leta,
– spremembah inventarja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva v preteklem koledarskem letu.
(3) K poročilu iz prejšnjega odstavka mora imetnik priložiti
informacije, ki pojasnjujejo spremembe inventarja radioaktivnih
odpadkov ali izrabljenega goriva.
(4) Na zahtevo uprave mora imetnik poslati tudi druge podatke in dokumentacijo iz evidenc iz 23. člena tega pravilnika.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
26. člen
(uskladitev)
Izvajalec javne službe mora v treh letih po uveljavitvi tega
pravilnika izdelati spremembe meril sprejemljivosti za skladiščenje ali odlaganje iz 20. člena tega pravilnika.
27. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom
(Uradni list RS, št. 49/06 in 76/17 – ZVISJV-1).
28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-116/2021
Ljubljana, 20. julija 2021
EVA 2021-2550-0009
Mag. Andrej Vizjak
minister
za okolje in prostor
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Priloga 1: Vsebina pisnih postopkov za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in
izrabljenim gorivom

(1)
(2)

Poglavje
Namen
Obseg

(3)

Odgovornosti

(4)
(5)

Definicije
Reference

(6)

Predpogoji

(7)

Varnostni
ukrepi

(8)

Omejitve

(9)
(10)

Opis postopka
Preverjanje

(11)

Merila
sprejemljivosti

(12)

Zapis

Pojasnilo vsebine poglavja
Pojasnitev namena pisnega postopka.
Določitev obsega uporabe dokumenta – glede na sisteme,
postopke predelave, lokacijo ipd. – in razmejitev z drugimi
postopki.
Navedba odgovornih oseb in njihovih odgovornosti za izvedbo
dejavnosti v skladu s pisnim postopkom.
Opredelitev ključnih pojmov, oznak in okrajšav.
Seznam predpisov, postopkov in standardov ter drugih
dokumentov, na katere se sklicuje pisni postopek.
Navedba postopkov in dejavnosti, ki jih je treba izvesti, in
pogojev, ki jih je treba zagotoviti (npr. oprema) pred izvedbo
postopka, ter odgovornih oseb za zagotavljanje teh pogojev.
Navedba varnostnih ukrepov, ki so potrebni za varovanje imetja
in zdravja delavcev ter prebivalstva oziroma ki jih je treba
zagotoviti za preprečevanje in zmanjševanje možnosti nastanka
izrednih stanj.
Opredelitev omejitev parametrov (mase, tlaka, temperature,
aktivnosti ipd.), ki zadevajo izvajanje postopka ter določitev
ukrepov pri preseganju omejitev.
Podroben opis postopka po fazah izvajanja.
Opredelitev dejavnosti postopka, ki jih je treba preveriti, in faze
postopka, v katerem se preverjanje izvaja.
Določitev meril za ocenjevanje uspešnosti izvedbe postopka in
načinov preverjanja.
Opredelitev oblike, vsebine, časa in mesta shranjevanja ter
drugih elementov zapisa izvedenega postopka.

Dokumenti, izdelani v skladu s prilogo 1, morajo biti opremljeni z naslovnico, ki vsebuje:
 ime dokumenta,
 številko izdaje,
 ime organizacije, ki je dokument izdelala, ter
 imena, priimke, podpise in datume podpisovanja oseb, ki so dokument izdelale,
pregledale in odobrile.
Vsaka stran dokumenta mora biti opremljena s številko strani, skupnim številom strani
dokumenta, oznako ali imenom dokumenta ter oznako izdaje (revizije).
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Priloga 2: Vsebina programa gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali
izrabljenim gorivom
(1)

Uvod
Namen
Obseg
Kratek opis dejavnosti imetnika
(2) Organizacija in način izvajanja dejavnosti
Organiziranje dejavnosti ravnanja, evidentiranja in poročanja
Organizacijska shema
Opredelitev odgovornih služb in oseb
Opredelitev potrebne usposobljenosti odgovornih oseb in drugih delavcev
(3) Podatki o dokumentih, na podlagi katerih se izvajajo dejavnosti
Odločbe upravnih organov
Predpisi
Standardi
Pisni postopki
Drugi dokumenti
(4) Podatki o embalaži
(5) Podatki o radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu
Vrste
Načini in mesta nastajanja
Predvidene količine nastajanja
(6) Postopki in načini ravnanja ter oprema
Obstoječi
Predvideni vključno z merljivimi kazalniki uspešnosti
(7) Vodenje evidence o radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu
(8) Ukrepi za zmanjšanje nastajanja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva ter za zmanjšanje sevalnih in drugih vplivov, ki so posledica
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva, vključno z optimizacijo
ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom
Obstoječi
Predvideni vključno z merljivimi kazalniki uspešnosti
(9) Postopki odstranjevanja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
Oddaja izvajalcu javne službe
Izpuščanje
Opustitev nadzora
Reciklaža in ponovna uporaba
Izvoz
Iznos v države članice EU
Odlaganje radioaktivnih odpadkov
Drugo
(10) Zmogljivosti tehnoloških postopkov ravnanja
Obstoječe zmogljivosti (predelovalne, skladiščne …)
Predvidene zmogljivosti
Stopnje zasedenosti in razpoložljivosti zmogljivosti
(11) Upoštevanje medsebojne odvisnosti vseh faz ravnanja
Skladnost obstoječih postopkov ravnanja z zahtevami izvajalca javne službe
(12) Usklajenost postopkov ravnanja z nacionalnim programom ravnanja z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom
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Dokumenti, izdelani v skladu s prilogo 2, morajo biti opremljeni z naslovnico, ki vsebuje:
 ime dokumenta,
 številko izdaje,
 ime organizacije, ki je dokument izdelala, ter
 imena, priimke, podpise in datume podpisovanja oseb, ki so dokument izdelale,
pregledale in odobrile.
Vsaka stran dokumenta mora biti opremljena s številko strani, skupnim številom strani
dokumenta, oznako ali imenom dokumenta ter oznako izdaje (revizije).
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Priloga 3: Vodenje centralne evidence
Preglednica I.a: Oblika zapisa o trdnih ali tekočih radioaktivnih odpadkih v centralni
evidenci
Zap. Naziv podatka
Št.
1
Evid. št.
2
3
4
5
6

Imetnik
Objekt
Lokacija
Kategorija
Vrsta

7

Datum

8

Povzročitelj

9
10
11
12

Embalaža
Masa
Prostornina
Kontaminacija

13

Hitrost doze

14
15
16

Predelava
N predelava
Konec

17

Radionuklidi

Pojasnilo

Zvrst

Zaporedna evidenčna številka
paketa
Imetnik radioaktivnih odpadkov
Ime objekta
Lokacija paketa v objektu
Kategorija radioaktivnih odpadkov
Tipsko določena opisna
opredelitev lastnosti
Datum nastanka radioaktivnih
odpadkov, ki se uporablja zaradi
izračuna aktivnosti
Povzročitelj radioaktivnih
odpadkov
Tipsko odobrena embalaža
Masa paketa
Prostornina paketa
Površinska kontaminacija paketa
alfa/beta/gama
Največja izmerjena hitrost doze na
površini paketa
Predelava
Nadaljnja predelava
Predvideno leto, ko bo aktivnost
paketa padla pod raven opustitve
nadzora
Povezava na preglednico I.a
inventar radionuklidov

Številka

Enota

Besedilo
Besedilo
Besedilo
Besedilo
Besedilo
Datum
Besedilo
Besedilo
Številka
Številka
Številka

kg
m3
Bq/dm2

Številka

mSv/h

Besedilo
Besedilo
Številka

letnica

Številka

Preglednica I.b: Oblika zapisa o izrabljenem gorivu v centralni evidenci
Zap. Naziv podatka
Št.
1
Evid. št.
2
3
4
5
6

Imetnik
Objekt
Lokacija
Kategorija
Vrsta

7

Datum

8

Povzročitelj

Pojasnilo

Zvrst

Zaporedna evidenčna številka
paketa
Imetnik izrabljenega goriva
Ime objekta
Lokacija paketa v objektu
Izrabljeno gorivo
Tipsko določena opisna
opredelitev lastnosti
Datum nastanka izrabljenega
goriva, ki se uporablja zaradi
izračuna aktivnosti
Povzročitelj izrabljenega goriva

Številka
Besedilo
Besedilo
Besedilo
Besedilo
Besedilo
Datum
Besedilo

Enota
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Št.
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14

Embalaža
Masa
Prostornina
Začetna
obogatitev
U235
Burnup/zgoreva
nje
elementa
Toplotna moč

15
16
18

Predelava
N predelava
Radionuklidi

13

Tipsko odobrena embalaža
Masa paketa
Prostornina paketa
Začetna obogatitev gorivnega
elementa z U-235, izražena v
odstotkih
Zgorelost posameznega gorivnega
elementa do 31. decembra
tekočega leta
Izračunana toplotna moč
gorivnega elementa do
31. decembra tekočega leta
Predelava
Nadaljnja predelava
Povezava na preglednico I.c
inventar radionuklidov

Uradni list Republike Slovenije

Besedilo
Številka
Številka
Številka

kg
m3
%

Številka

MWd/MTU

Številka

W

Besedilo
Besedilo
Številka

Preglednica I.c: Inventar radionuklidov v paketu*

1

Naziv polja
Aktivnost

2

Delež

3

Radionuklid

Pojasnilo
Aktivnost radionuklida na datum iz
preglednice I
Odstotkovni delež aktivnosti
radionuklida v celotni aktivnosti
Oznaka radionuklida

Zvrst
Številka

Enota
MBq

Številka

%

Besedilo
ali
številka
4
Evid. št.
Številka paketa iz preglednice I
Številka
* Preglednica inventar radionuklidov ima za vsak paket toliko zapisov, kot je število različnih
radionuklidov v paketu.
Preglednica I.d: Poročanje o spremembah inventarja
Naziv polja
1 Izvorni paket
2 Nastali paket
3 Predelava
4 Datum
spremembe

Pojasnilo
Evidenčne številke izvornih paketov, ki so bili tako ali
drugače predelani
Evidenčne številke nastalih paketov, ki vsebujejo
RAO iz izvornih
Poroča se zaporedje oznak iz šifranta, kjer so
posamezne predelave ločene z vejico
Datum spremembe

Oblika zapisa
Z vejico ločene
številke
Z vejico ločene
številke
Z vejico ločene
številke
Datum

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2653.
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Sprememba in dopolnitvi
Državnotožilskega reda

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) in po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca z dne 5. 7.
2021 in Državnotožilskega sveta z dne 9. 7. 2021 minister za
pravosodje izdaja

SPREMEMBO IN DOPOLNITVI
DRŽAVNOTOŽILSKEGA REDA
1. člen
V Državnotožilskem redu (Uradni list RS, št. 7/12, 29/12,
45/16, 64/19 in 191/20) se v 105. členu za tretjim odstavkom
doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Evropsko javno tožilstvo (EJT) se za potrebe pisarniškega poslovanja na decentralizirani ravni v Republiki Sloveniji
šteje kot glavna organizacijska enota.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
2. člen
V 118. členu se za štiriindvajseto alinejo doda nova petindvajseta alineja, ki se gasi:
»– Evropsko javno tožilstvo – »EJT«;«.
Dosedanja petindvajseta alineja postane šestindvajseta
alineja.
3. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga
sestavni del te Spremembe in dopolnitev Državnotožilskega
reda.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta Sprememba in dopolnitvi Državnotožilskega reda začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 007-460/2021
Ljubljana, dne 23. julija 2021
EVA 2021-2030-0040
Marjan Dikaučič
minister
za pravosodje

Stran

7755

Epr

EPS

EDO

EFO

ET

EINP

Epr

EPS

EDO

EFO

ET

EINP

Lokalno

ED

EDNK

EDNK

EPZ

EPU

EPU

ED

EOI

EOI

EPZ

Lokalno

EI

EI

Lokalno

Lokalno

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Vpisnik

Vrsta zbrike

1.1.2020

1.1.2020

1.1.2020

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Evidenca iskanih in
najdenih predmetov

Evidenca
usmerjenega zbiranja
obvestil na področju
terorizma in
mednarodnega
kriminala

Evidenca
fotografiranih oseb

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Evidenca
Gradivo, ki je za to evidenco
daktiloskopiranih oseb določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Evidenca uporabe
prisilnih sredstev

Evidenca pritožb

Evidenca pridržanih in Gradivo, ki je za to evidenco
zadržanih oseb
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Evidenca dogodkov

Evidenca DNK
preiskav

Evidenca oseb, zoper
katere so bili izvedeni
prikriti preiskovalni
ukrepi iz ZKP

Evidenca operativnih
informacij

Evidenca identifikacij

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Glavna organizacijska
enota

PO

PO

PO

PO

PO

PO

dokler trajajo razlogi, zaradi
katerih je bilo uvedeno
iskanje

PO

do ustavitve policijske
PO
preiskave oziroma zaključka
akcije varovanja, ali izdaje
sklepa o zavrženju kazenske
ovadbe, če tega ni, pa do
zastaranja kazenskega
pregona

do ustavitve policijske
PO
preiskave ali do najdbe
pogrešane osebe ali
identifikacije neznanega
trupla ali do izdaje sklepa o
zavrženju kazenske ovadbe
ali do pravnomočne ustavitve
kazenskega postopka ali do
pravnomočne zavrnilne ali
oprostilne sodbe, če tega ni,
pa do zastaranja
kazenskega pregona;

do ustavitve policijske
PO
preiskave ali do najdbe
pogrešane osebe ali
identifikacije neznanega
trupla ali do izdaje sklepa o
zavrženju kazenske ovadbe
ali do pravnomočne ustavitve
kazenskega postopka ali do
pravnomočne zavrnilne ali
oprostilne sodbe, če tega ni,
pa do zastaranja
kazenskega pregona;

2 leti po vnosu podatkov

2 leti po vnosu podatkov

2 leti po vnosu podatkov

3 leta po vnosu podatkov

do ustavitve policijske
PO
preiskave ali do najdbe
pogrešane osebe ali
identifikacije neznanega
trupla ali do izdaje sklepa o
zavrženju kazenske ovadbe
ali do pravnomočne ustavitve
kazenskega postopka ali do
pravnomočne zavrnilne ali
oprostilne sodbe, če tega ni,
pa do zastaranja
kazenskega pregona;

do ustavitve policijske
PO
preiskave ali izdaje sklepa o
zavrženju kazenske ovadbe
ali do pravnomočne zavrnilne
ali oprostilne sodbe, če tega
ni, pa do zastaranja
kazenskega pregona

do ustavitve policijske
PO
preiskave oziroma zaključka
akcije varovanja, ali izdaje
sklepa o zavrženju kazenske
ovadbe, če tega ni, pa do
zastaranja kazenskega
pregona

1 leto, po vnosu podatkov

dokler trajajo razlogi, zaradi
katerih je bilo uvedeno
iskanje ali drug zakonit
ukrep, vendar najdalj do
zastaranja pregona;

Gradivo, ki je za evidenco kaznivih
kot nosilni tožilski spis, šteto PO
dejanj določeno z zakonom, ki ureja od določitve roka hrambe
delovanje policije.
nosilnega spisa

Opis dokumentarnega gradiva

Evidenca iskanih oseb Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Policijsko
preiskovanje na
posebnem oddelku

Opis klasifikacijskega
znaka

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del
A - vse

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v
glavni spis

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - če se spis ne Če se priloži ali
priloži ali
prenese v drug
prenese v glavni spis, po pravilih
spis
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo
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Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

EIO

Nekdanji kl. Znak

EIO

3. nivo

Št.

Kpso

2. nivo

Klasifikacijski znak

Priloga

7756 /

KpPo

1. nivo

»Priloga 2: Klasifikacijski načrt

Stran
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Ktn

Ktp

Ktn

KtnP

Ktr

10

Vpisnika ni bilo

Ktr

9

KtppV

Ktr

8

Ktp

Ktr

7

KtppP

Ktr

6

Ktr

Ktr

5

Ktpp

Ktr

4

Ktr

Ktr

3

Lokalno

Ktn

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Postopek pred višjim
sodiščem v zadevah
Ktn

Neznani storilci

Postopek iz
pristojnosti VDT v
zadevah Ktpp

Postopek pred višjim
sodiščem v zadevah
Ktpp

Pred ovadbo običajne zadeve

Pred ovadbo občutljive zadeve

Letni program, letno
poročilo in statistični
pregledi na
kazenskem oddelku
VDT RS

Rok hrambe

10 let

5 let

5 let

5 let

5 let

5 let

5 let

5 let

5 let, gradivo pridobljeno na
podlagi členov 149a,
149.b/1, 150,
151,155,155a,156 pa
skladno s členom 154 ZKP

Zadeve, v katerih se predlagajo ali
izvajajo prikriti preiskovalni ukrepi,
ukrepi za zaščito prič, in z njimi
povezani ukrepi.

1 leto

Zadeve v zvezi s pritožbami zoper
kot nosilni spis, šteto od
odločbe v zadevah Ktn, za
določitve roka hrambe
odločanje o katerih je pristojno višje nosilnega spisa
sodišče

Zadeve, v katerih se rešujejo
kazenske ovadbe zoper neznane
storilce kaznivih dejanj

kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

Zadeve v zvezi s pritožbami zoper
kot nosilni spis, šteto od
odločbe v zadevah Ktpp, za
določitve roka hrambe
odločanje o katerih je pristojno višje nosilnega spisa
sodišče

Zadeve, v katerih se usmerja
5 let
predkazenski postopek, obvestila v
zvezi s tem, izvajanje posameznih
omejevalnih ukrepov, pritožbe zoper
delo policistov ter ostala opravila
predkazenskega postopka še pred
prejemom ovadbe.

10 let

VDT, ODT PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT

VDT, ODT PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

za uslužbence policije dve
PO
leti po prenehanju
opravljanja nalog, povezanih
z zavarovanjem ali
preiskovanjem dokaznega
materiala, ali po prekinitvi
delovnega razmerja, za
druge osebe, ki sodelujejo
pri ogledu kraja kaznivega
dejanja ali opravljajo dela v
laboratoriju, pa deset let po
odvzemu vzorca

dve leti po datumu odvzema PO
prostosti oziroma zadržanja,
razen videoposnetka, ki se
hrani dva meseca po datumu
odvzema prostosti oziroma
zadržanja;

Letni program, letno poročilo in
statistični pregledi na kazenskem
oddelku VDT RS

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
zoper odločbe v zadevah Ktpp, za
odločanje o katerih je pristojno
Vrhovno sodišče RS.

Glavna organizacijska
enota

tri leta po dnevu
PO
pravnomočnosti odločbe, če
te ni, pa štiri leta po času
storitve prekrška ali do izdaje
sklepa o zavrženju kazenske
ovadbe ali do pravnomočne
oprostilne sodbe ali do
izbrisa obsodbe iz kazenske
evidence, če tega ni, pa do
zastaranja kazenskega
pregona, v zvezi s katerim je
bila osebi izdana odredba o
prepovedi približevanja
oziroma odredba o prepovedi
udeležbe na športnih
prireditvah;

Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Zakonodaja na kazenskem oddelku 10 let
VDT RS

Kolegiji kazenskega oddelka VDT
RS

Stečaji

Brezplačna pravna pomoč

Sodna praksa Vrhovnega sodišča

Pomembne sodbe

Strokovna mnenja

Razno

Kazenske in splošne zadeve, ki niso
vpisane v druge vpisnike - zbirni
spisi

Poročila policije o opravljenih
aktivnostih v predkazenskem
postopku

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

Opis dokumentarnega gradiva

Kadrovske in
Kadrovske in organizacijske zadeve 10 let
organizacijske zadeve na kazenskem oddelku VDT RS
na kazenskem
oddelku VDT RS

Zakonodaja na
kazenskem oddelku
VDT RS

Kolegiji kazenskega
oddelka VDT RS

Stečaji

Brezplačna pravna
pomoč

Sodna praksa
Vrhovnega sodišča

Pomembne sodbe

Strokovna mnenja

Razno

Razne zadeve;
kazenske in splošne
zadeve, ki niso
vpisane v druge
vpisnike

Kazenske in splošne
zadeve, ki niso
vpisane v druge
vpisnike

Evidenca oseb za
izločitev

Evidenca oseb, ki jim
je odvzeta prostost

Evidenca izdanih
odredb za prepoved
približevanja

Opis klasifikacijskega
znaka

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

A- vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v
glavni spis

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v
glavni spis

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v
glavni spis

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v
glavni spis

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v glavni
spis

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

Izpolnjen mora biti dodatni
pogoj, da je tožilec opravil
kakšno procesno dejanje v
smeri odkrivanja

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo

Stran

Matični

Ktpp

Ktpp

Vpisnik

Vpisnik

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka
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Lokalno

Matični

Matični

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Oče zbirnika

Vpisnik

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Vrsta zbrike

Št.

Ktpp-Z

Ktr

Ktr

1

2

Ktr

KTR-zb

Lokalno

Lokalno

Ktr

Ktr

Lokalno

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Lokalno

EPP

Nekdanji kl. Znak

EOIZ

3. nivo

Lokalno

2. nivo

Klasifikacijski znak

EOOP

EPP

1. nivo
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7757

Ktp

Kto

Poseben ovitek v Ktm
spisu

Ktr

Ktp

Kto

Cd

Cd

Ftp

Ftpp

FtpV

Cto

Mpp

Ktr

Ktpr

Ktr

Ctz

Ctr

KtmP

KtmV

pKtm

Kti

KtiP

KtiV

Kdp

Kcd

Ftp

FtpP

FtpV

Cto

Mpp

Pt

PtV

Ct

Ctz

Ctr

Kt

Poseben ovitek v Kt
spisu

Ktm

pKt

Ktm

Kt

Ktz- pobude
Matični
Kto - odgovori, pripori,
mednarodne

KtV

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Ftp

Ftp

Kti

Kti

Ktm

Ktm

Ktm

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Evidenca

Evidenca

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

1.1.2015 - pKt

1.1.2015 - KtV

1.1.2015 - KtP

1.1.2015 - Kt

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

Zadeve v zvezi s pritožbami zoper
odločbe v zadevah Kt, za odločanje
o katerih je pristojno višje sodišče

Zadeve v postopku poravnavanja
zoper obdolžence v zadevah Kt

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa
Če je izrečena vsaj ena
kazenska sankcija, do
absolutnega zastaranja
kazenske sankcije, ki
zastara zadnja.
Če ni izrečena nobena
sankcija 5 let.

Zadeve v postopku poravnavanja
zoper obdolžence v zadevah Ktm

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
Kot nosilni spis, šteto od
zoper odločbe v zadevah Ktm, za
določitve roka hrambe
odločanje o katerih je bilo pristojno nosilnega spisa
Vrhovno sodišče RS.

Zadeve v zvezi s pritožbami zoper
Kot nosilni spis, šteto od
odločbe v zadevah Ktm, za
določitve roka hrambe
odločanje o katerih je pristojno višje nosilnega spisa
sodišče

Zadeve, v katerih se je reševalo
kazenske ovadbe in vodilo postopek
zoper mladoletne obdolžence, zoper
katere ni tekel postopek skupaj s
polnoletnimi.

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

Če je izrečena vsaj ena
kazenska sankcija, do
absolutnega zastaranja
izvršitve kazenske sankcije,
ki zastara zadnja.
Če ni izrečena nobena
sankcija 5 let.

Zadeve, v katerih se rešujejo
kazenske ovadbe in vodi postopek
zoper pravne osebe in znane
polnoletne obdolžence in zoper
znane mladoletne obdolžence

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
zoper odločbe v zadevah Kt, za
odločanje o katerih je pristojno
Vrhovno sodišče RS.

kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
zoper odločbe v zadevah Kti, za
odločanje o katerih je pristojno
Vrhovno sodišče RS.

Postopki mednarodnega
sodelovanja v zvezi z ARO točko

Spisi v postopkih premoženja
nezakonitega izvora

Spisi iz pristojnosti vrhovnega
sodišča, ki izhajajo iz spisov FTp

Spisi iz pristojnosti višjega sodišča,
ki izhajajo iz spisov FTp

Spisi finančnih preiskav

Evidenca v predkazenskem in
kazenskem postopku zaseženih
predmetov, ki se ne vpisujejo v Kdp

Razne civilne zadeve
iz pristojnosti VDT

ZVZ, ki jih vlaga VDT

Civilne zadeve iz
pristojnosti ODT

5 let

5 let

5 let

5 let

15 let

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

15 let

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

Razne civilne in upravne zadeve, ki
niso vpisane v druge vpisnike

5 let

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
5 let
zoper odločbe v civilnih zadevah, za
odločanje o katerih je pristojno
Vrhovno sodišče RS.

Zadeve v civilnih postopkih

Prekrški iz pristojnosti Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
VDT
zoper odločbe v zadevah zaradi
prekrška, za odločanje o katerih je
pristojno Vrhovno sodišče RS.

Prekrški iz pristojnosti Zadeve zaradi prekrškov pred
ODT
prekrškovnimi organi in sodišči.

Mednarodan pravna
pomoč

Civilni postopek
odvzema premoženja
nezakonitega izvora

Postopek iz
pristojnosti VDT v
zadevah Ftp

Postopek pred višjim
sodiščem v zadevah
Ftp

Finančna preiskava

Evidenca zaseženih
predmetov

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

Kot nosilni spis, šteto od
določitve roka hrambe
nosilnega spisa

Zadeve v zvezi s pritožbami zoper
Kot nosilni spis, šteto od
odločbe v zadevah Kti, za odločanje določitve roka hrambe
o katerih je pristojno višje sodišče
nosilnega spisa

Evidenca zaseženega Evidenca v predkazenskem in
denarja in
kazenskem postopku zaseženega
dragocenosti
denarja, dragocenosti

Postopek iz
pristojnosti VDT v
zadevah Kti

Postopek pred višjim
sodiščem v zadevah
Kti

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
zoper odločbe v zadevah Ktn, za
odločanje o katerih je pristojno
Vrhovno sodišče RS.

Opis dokumentarnega gradiva

Netipični kazenski
Zadeve zoper storilce iz pristojnosti 5 let
postopek pred
sodišč prve stopnje, ki niso del
sodiščem prve stopnje postopkov, ki se vodijo v vpisniku Kt:
(izvršitve sodb tujih sodišč, izročitve,
evropski nalogi…).

Poravnavanje KTM

Postopek iz
pristojnosti VDT v
zadevah Ktm

Postopek pred višjim
sodiščem v zadevah
Ktm

KT postopek za
mladoletne

Poravnavanje KT

Postopek iz
pristojnosti VDT v
zadevah Kt

Postopek pred višjim
sodiščem v zadevah
Kt

Kazenski postopek
zoper znane fizične in
pravne osebe

Postopek iz
pristojnosti VDT v
zadevah Ktn

Opis klasifikacijskega
znaka

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT
AT

VDT

VDT

ODT

VDT

VDT, ODT, ODT ZO,
PO, EJT

VDT

SDT

VDT

VDT, ODT PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

AT

AT

VDT

VDT, ODT PO, EJT

AT

AT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO
VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

AT

AT

AT

VDT

VDT, ODT PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

AT

AT

VDT, ODT PO, EJT

VDT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT

Glavna organizacijska
enota

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v glavni
spis

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

Po pravilih
novega
vpisnika

Po pravilih
novega
vpisnika

Po pravilih
novega
vpisnika

Po pravilih
novega
vpisnika

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

Kljub izpolnitvi ostalih
pogojev niso arhviski
dokumenti spisov, kjer
tožilec izda uradni
zaznamek o zavrženju
kazenske ovadba zaradi
umika predloga
oškodovanca

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo
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Matični

Matični

Centralno

Centralno

Centralno

Matični

Matični

Centralno

Matični

Matični

Matični

Centralno

Matični

Matični

Vpisnik

Vpisnik

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Št.

Kt

Ktp

KtP

Ktn

Vrsta zbrike

7758 /

Centralno

Matični

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Kt

Nekdanji kl. Znak

Kt

3. nivo

Vpisnika ni bilo

2. nivo

Klasifikacijski znak

KtnV

1. nivo

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Ctr-zb

Nekdanji kl. Znak

4

5

Cr-zb

Cr-zb

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

2

3

4

Tu

Tu

Tu

Vpisnik

Vrsta zbrike

Tu

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

2

3

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Vpisnik

Pravna mnenja

Pravna stališča

Načelna pravna
stališča

Splošna navodila

Navodila, stališča in
mnenja

Drugo

Sestanki

Kolegiji

Kolegiji in sestanki

Drugo

Ostala poročila

Obdobna poročila

Letna poročila

Poročila o delu

Letni razpored dela

Tožilska uprava

Dežurna knjiga

Vpisnik
državnotožilskega
sveta

Disciplinsko sodišče
2. stopnje

Disciplinsko sodišče
1. stopnje

20 let

20 let

20 let

20 let

20 let

5 let

T, 5

Trajno

Podatke, ki se nanašajo na
posameznika, 15 let po
dnevu prenehanja funkcije
oziroma razrešitve, ostalo
trajno

Trajno

Trajno

Navodila, stališča in mnenja,
sprejeta na državnem tožilstvu ali
znotraj državnotožilske organizacije

Zapisi sestankov znotraj državnega
tožilstva, ki nimajo narave kolegija;
gradivo sestanka (vabila, dnevni
redi, zapisi, …)

Gradiva kolegijev (pobude za
kolegij, vabila z dnevnim redom,
zapisniki, ...)

Poročila državnih tožilstev o
posameznih kazenskopravnih
temah (terorizem, pranje denarja,
trgovina z ljudmi …)

T

T

T

T

5

5

T

10

10

Obdobna poročila o delu državnega 10
tožilstva, na primer poročila o stanju
nerešenih in delno rešenih zadev, o
pripadu, obremenjenosti državnih
tožilcev in podobno

T, 5
Letna poročila in skupna letna
poročila o delu državnih tožilstev - T,
gradiva za pripravo letnih poročil - 5
let

Letni razporedi dela, spremembe
letnih razporedov dela - T, gradiva v
zvezi z letnimi razporedi dela - 5 let

Zadeve tožilske uprave

Evidenca odrejenih dežurstev in
poročil o njihovem izvajanju.

Zadeve iz pristojnosti
državnotožilskega sveta

Disciplinske zadeve iz pristojnosti
disciplinskega sodišča 2. stopnje

Disciplinske zadeve iz pristojnosti
disciplinskega sodišča 1. stopnje

Trajno

15 let

Odločbe Ministrstva za pravosodje o 5 let
priznanju vzajemnosti

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi in 5 let
drugimi vlogami, ki jih državni
tožilec vlaga v upravnih postopkih.

Mnenja, ki jih pripravlaj civilno
upravni oddelek

Kolegiji civilno upravnega oddelka

Vpisnik disciplinskega Disciplinske zadeve iz pristojnosti
tožilca
disciplinskega tožilca

Finančna tožilska
asistenca

Odločbe o priznanju
vzajemnosti

Upravne zadeve iz
pristojnosti VDT

Strokovna mnenja

Kolegiji

Odločbe VIII Ips VSRS Revizijske odločbe delovnega in
s strokovnimi pregledi socilnega oddelka VSRS s
strokovnimi pregledi

Odločbe III Ips VSRS Revizijske odločbe gospodarskega
s strokovnimi pregledi oddelka VSRS s strokovnimi
pregledi

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

DTS

VDT

VDT

VDT

SDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

Glavna organizacijska
enota

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v glavni
spis

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - le razporedi

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo

Stran

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

1.1.2020

Sodne odločbe v civilnih zadevah

Opis dokumentarnega gradiva

Odločbe II Ips VSRS s Revizijske odločbe civilnega
strokovnimi pregledi
oddelka VSRS s strokovnimi
pregledi

Zbiranje civilnih
odločb

Opis klasifikacijskega
znaka

125 / 30. 7. 2021 /

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

1.1.2020

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Št.

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Lokalno

Lokalno

Ktpp

Lokalno

Lokalno

Tu

Tu

Ds2

DkDT

Tu

Ds1

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Tu

Lokalno

Dts

Fta

Dt

Ut

Ctr-zb

Ctr-zb

Ctr-zb

Ctr-zb

Fta

Utv-zb

1

3

Cr-zb

Utv

1

2

Cr-zb

Cr-zb

Lokalno

Lokalno

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Vpisnik

3. nivo

Oče zbirnika

2. nivo

Klasifikacijski znak

Cr-zb

Ctr-zb

1. nivo

Uradni list Republike Slovenije

7759

2. nivo

5

6

7

8

Tu

Tu

Tu

Tu

Klasifikacijski znak

1. nivo

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

5

6

7

8

9

10

11

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

5

6

7

8

Tu - podštevilke
nepoenotene

3

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

2

3

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

2

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Opis dokumentarnega gradiva

Poročilo in odzivno poročilo - T,
ostalo gradivo - 10 let

Poročilo in odzivno poročilo - T,
ostalo gradivo - 10 let

Drugo

Projekti

Evidence
informacijske opreme

Informatika

Drugo

Strokovnjaki in sodni
izvedenci

Tolmači, prevajalci

SIC - Strokovna
pomoč

Drugo

Pritožbe zoper delo
policistov

Pravosodni nadzori

Imenovanje projektnih in delovnih
skupin, projektna dokumentacija,
dokumentacija delovnih skupin
(zapisniki, elaborati, poročila,
mnenja,…)

Gradivo, ki nastane pri sodelovanju
s Strokovno informacijskim centrom
in gradivo Strokovno
informacijskega centra

Gradivo, ki nastane pri sodelovanju
s Strokovnim centrom in gradivo
Strokovnega centra

Poročilo in odzivno poročilo - T,
ostalo gradivo -10 let

Nadzori
Poročilo in odzivno poročilo - T,
državnotožilske uprave ostalo gradivo - 10 let

Nadzorstvene pritožbe

Pregledi za
napredovanja

Delni strokovni
pregledi

Splošni strokovni
pregledi

Nadzori

specializirane
preiskovalne skupine

finančne preiskovalne
skupine

Drugo

Finančne preiskave

Hramba zaseženih
predmetov

Dodelitev zadev

Prevzem in odveza od
dela

Izločitve državnih
tožilcev

Prevzem zadev s
strani SDT

Določitve drugih
krajevno pristojnih
tožilstev

Spori o pristojnosti

Spremembe
Pobude in predlogi, odločitve o
pristojnosti, dodelitve, pobudah in predlogih
hramba zaseženih
predmetov in finančne
preiskave

Drugo

Opis klasifikacijskega
znaka
Rok hrambe

5

10

10

5

5

5

5

5

T, 10

T, 10

5

10

T, 10

T, 10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

T

Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

Glavna organizacijska
enota

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v glavni
spis

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse
vodi na VDT le
VDT, sicer tudi
ostalo

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo
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Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

4

Lokalno

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

3

Lokalno

2

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Oče zbirnika

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Št.

Lokalno

Vpisnik

Vrsta zbrike

7760 /

Tu - podštevilke
nepoenotene

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

5

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Nekdanji kl. Znak

3. nivo

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2. nivo

9

10

11

12

13

14

Tu

Tu

Tu

Tu

Tu

Tu

Klasifikacijski znak

1. nivo

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

5

6

7

8

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

2

3

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

5

5

5

T, 5

5

5

T

T

10

5

5

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

15

Ministrstvo za notranje
zadeve

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

15

5

5

10

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

Glavna organizacijska
enota

15

Gradivo v zvezi s seznami
prejemnikov prispevkov v okviru
odloženega pregona

Seznam poravnalcev - T, postopek T, 5
črtanja s seznama, izobraževanje
poravnalcev, vsa pisanja, ki niso
povezana s strokovnim delom
poravnalca na posamezni zadevi - 5
let

Zaprosila za preklic obravnav,
5
opravičilo za neudeležbo na naroku,
pojasnila Vrhovnemu državnemu
tožilstvu RS, problemska poročila, ki
se tičejo zagotavljanja udeležb na
narokih

Razporedi in spremembe
razporedov dežurstva funkcionarjev
in javnih uslužbencev, obveščanje
pristojnih organov, izvajanje dežurne
službe za stranke

T

T

Predlogi podzakonskih aktov, ki jih 20
državna tožilstva prejmejo v okviru
strokovnega usklajevanja (predlogi,
pripombe, usklajevanje) in pobude
državnega tožilstva pristojnim
organom za spremembo ali sprejem
podzakonskih aktov, imenovanje
delovne skupine in dokumentacija
delovne skupine
Interni akti predstojnika državnega
tožilstva (predlogi, pripombe,
usklajevanje, sprejem in objava) in
interni akti Vrhovnega državnega
tožilstva RS, ki se nanašajo na
poslovanje vseh državnih tožilstev,
imenovanje delovne skupine in
dokumentacija delovne skupine

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

20
Predlogi zakonov, ki jih državna
tožilstva prejmejo v okviru
strokovnega usklajevanja (predlogi,
pripombe, usklajevanje) in pobude
državnega tožilstva pristojnim
organom za spremembo ali sprejem
zakona, imenovanje delovne
skupine in dokumentacija delovne
skupine

Novinarska vprašanja, odgovori,
tiskovne konference, obvestila za
javnost, intervjuji, akreditacije
domačih in tujih novinarjev

Odklonitev dostopa, odločbe,
pritožbe - T, postopek pridobitve
informacije javnega značaja (vloge,
stroški) - 5 let

Obvestila zaposlenim na državnih
tožilstvih (obvestila o sprejemu
internega akta …)

Gradivo v zvezi z analiziranjem
statističnih podatkov

Opis dokumentarnega gradiva

Ministrstvo za
pravosodje

Državna tožilstva

Sodelovanje z
državnimi organi

Drugo

Pogajanja

Odloženi pregoni

Poravnavanja

Alternativni pregon

Udeležbe na narokih

Drugo

Razporedi

Dežurna služba

Drugo

Interni akti

Podzakonski akti

Zakoni

Predpisi

Drugo

Lobiranje

Novinarska vprašanja

Informacije javnega
značaja

Spletne strani

Obveščanje notranje
javnosti

Državnotožilska
obvestila

Operativna poročila

Obveščanje in javnost
dela

Analitika

Opis klasifikacijskega
znaka

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v glavni
spis

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - le
VDT in
SDT

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - končne verzije aktov pri
vseh tožilstvih, pri VDT in
SDT vse A

A - končne verzije aktov pri
vseh tožilstvih, pri VDT in
SDT vse A

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo

Stran

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

125 / 30. 7. 2021 /

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Oče zbirnika

Vpisnik

Vrsta zbrike

Št.

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Lokalno

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

4

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Nekdanji kl. Znak

3. nivo

Uradni list Republike Slovenije

7761

2. nivo

15

16

17

Tu

Tu

Tu

Klasifikacijski znak

1. nivo

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

16

17

18

19

20

21

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

5

6

7

Tu - podštevilke
nepoenotene

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

1.1.2020

1.1.2020

Revidiranje poslovanja

Postopki, ki jih vodijo
drugi organi

Drugo

Skupne preiskovalne
skupine

Udeležbe na
mednarodnih
konferencah,
seminarjih

Obiski iz tujine

Obiski v tujino

Sodelovanje z
mednarodnimi
organizacijami

Mednarodna pravna
pomoč

Mednarodno
sodelovanje

FURS

Drugo

CSD

Statistični urad

Državno odvetništvo

Informacijski
pooblščenec

UPPD

ATVP

CURS

DURS

Komisija za pogojne
odpuste

Komisija za
preprečevanje
korupcije

Varuh človekovih
pravic

Ostala sodišča

Računsko sodišče

Ustavno sodišče

Državni zbor in
Državni svet

Policija

Opis klasifikacijskega
znaka

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

5

5

15

Postopki, v katerih državno tožilstvo 5
nastopa kot stranka (civilni,
delovnopravni postopki, upravni
spori, izvršilni postopki, postopki
zaradi prekrška, …) in inšpekcijski
postopki (nadzori delovne
inšpekcije, informacijskega
pooblaščenca, požarne
inšpekcije,...)

Gradivo, ki nastane v posameznih
postopkih sodelovanja (pobude za
sodelovanje, sporazumi o
sodelovanju, predhodna mnenja,
aneksi, …)

Gradivo, ki nastane v okviru
5 let
sodelovanja na mednarodnih
konferencah o izmenjavi izkušenj in
predstavitvi pravne ureditve
posameznih segmentov delovanja
(vabila, gradiva, poročila,…)

Proslave, prireditve, slovesnosti,
delovni obiski (vabila, odgovori,
gradiva, zahvale,…)

5

Gradivo, ki nastanejo pri
15
sodelovanju z mednarodnimi
organizacijami kot so EUROJUST,
SEPAC, OLAF, SECI, MONEYWAL,
OECD, IAP, CPGE, IAACA,
EUROPOL, EUROJUSTICE
(gradivo o udeležbi na delovnih
konferencah z namenom priprave
skupnih aktov ali izhodišč za
skupne akte, gradivo o
pripravi,sprejemu in izvrševanju
aktov mednarodnih organizacij,
gradivo o sodelovanju na
posameznih segmentih dela,
sprejete odločitve, …); gradiva, ki jih
okrožna državna tožilstva pripravijo
za potrebe sodelovanja z
mednarodnimi organizacijami
Proslave, prireditve, slovesnosti,
delovni obiski (vabila, odgovori,
gradiva, zahvale,…)

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Vse zadeve mednarodne pravne
15
pomoči, ki ne izvirajo iz konkretnega
kazenskega spisa državnega
tožilstva

Opis dokumentarnega gradiva

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

Glavna organizacijska
enota

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v glavni
spis

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - le
VDT in
SDT

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo
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Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

15

Tu - podštevilke
nepoenotene

11

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

10

14

Tu - podštevilke
nepoenotene

9

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

8

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

7

12

Tu - podštevilke
nepoenotene

6

Vpisnik

Vpisnik

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Št.

13

Tu - podštevilke
nepoenotene

5

Vrsta zbrike

7762 /

Lokalno

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

4

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Nekdanji kl. Znak

3. nivo

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2. nivo

18

19

20

Tu

Tu

Tu

Klasifikacijski znak

1. nivo

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

3

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

5

6

7

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

5

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

2

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Pobude in predlogi za nabavo,
gradivo (sklepi o začetku postopka,
objave naročila, razpisna
dokumentacija, ponudbe, odločitve
o izbiri, revizije...)

Predlogi kadrovskega načrta,
potrditve, predlogi za spremembo
kadrovskega načrta, sprejeti
kadrovski načrti, skupni kadrovski
načrti, mnenje sindikata,…

T

5

Sistemizacije delovnih Akti o sistemizaciji, spremembe in T
mest
dopolnitve akta, potrditve akta o
sistemizaciji in spremembe, mnenja
sindikata

Kadrovski načrti

Kadrovske zadeve

Drugo

5 let od poteka veljavnosti
pogodbe

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

10 oziroma najmanj 2 leti po VDT, ODT, ODT ZO,
preteku garancije za predmet SDT, PO
naročila, če garancija velja
več kot 10 let

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pobude in predlogi za nabavo,
10 oziroma najmanj 2 leti po VDT, ODT, ODT ZO,
gradivo (sklepi o začetku postopka, preteku garancije za predmet SDT, PO
naročila, če garancija velja
objave naročila, razpisna
dokumentacija, ponudbe, potrditve o več kot 10 let
finančnih zmožnostih, odločitve o
izbiri, revizije,...)

AT

AT

AT

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

Pobude in predlogi za nabavo,
5
gradivo (preverjanje cen na trgu,
povabila k oddaji ponudb, odobritve,
potrditve o finančnih zmožnostih,…),
naročilnice

5

5

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

T, 5
Končni letni obračuni plač,
izplačilne liste za obdobja, za katera
ni končnih obračunov plač, obrazci
M4 - T, ostalo (npr. bolniški listi,
administrativne prepovedi…) - 5 let
Odredbe za izplačilo iz proračuna,
za obračun plač, dodatkov in
osebnih prejemkov, za knjiženje
osnovnih sredstev…

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

Glavna organizacijska
enota

Prejeta mnenja in navodila ter
5
zaprosila za mnenja v zvezi s
finančno računovodskimi zadevami
(navodila in mnenja Ministrstva za
finance, Ministrstva za javno upravo,
vodij tožilstev…)

Računi in druge podlage za izplačilo 5
iz proračuna, zavrnitve računov - 5
let, računi za osnovna sredstva - 5
let po zaključku (odpisu, uničenju)
trajanja osnovnega sredstva

Letni računovodski izkazi (bilance) - T, 5
T, navodila za pripravo proračuna,
proračunski priročniki, izračuni,
obvestila, korespondenca z
Ministrstvom za finance, sprejeti
proračuni, poročila o zaključnem
računu… - 5 let

Pobude za nabavo osnovnih
5 let po zaključku trajanja
sredstev, računi, dobavnice,
osnovnega sredstva
garancijski listi, prevzemni zapisniki, (uničenju, odpisu)
sklepi o odpisu, uničenju,
prenosu,…

5

10

Poročila o reviziji - T, gradivo, ki
T, 10
nastane v okviru zunanjega
revidiranja (sklepi o pričetku revizije,
osnutki revizijskega poročila,
ugovori zoper revizijska razkritja,
zapisniki razčiščevalnih sestankov ) 10 let
Zaprosila za izdajo svetovalnega
mnenja notranjega ali zunanjega
revizorja, mnenja revizorja

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Poročila o notranji reviziji - T,
T, 10
gradivo, ki nastane v okviru
notranjega revidiranja (sklepi o
pričetku revizije, načrti,
dokumentacija, osnutki revizijskega
poročila, pripombe revidiranca,
spremljanje po končani reviziji,
zagotavljanje kakovosti), usmeritve
za državno notranje revidiranje - 10
let

Opis dokumentarnega gradiva

Pogodbe in skrbništvo Pogodbe in aneksi k pogodbam,
pogodb
gradiva v zvezi s skrbništvom
pogodb (pozivi k odpravi
pomanjkljivosti, unovčitev bančne
garancije, odpoved, odstop od
pogodbe…)

Ostala javna naročila

Javna naročila male
vrednosti

Naročila pod
zakonsko vrednostjo

Nabava blaga in
storitev

Drugo

Odredbe

Plače

Navodila in mnenja

Računi

Proračuni in zaključni
računi ter letni
računovodski izkazi

Osnovna sredstva

Finančno
računovodske zadeve

Drugo

Svetovanje

Zunanje revidiranje

Notranje revidiranje

Opis klasifikacijskega
znaka

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v glavni
spis

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo

Stran

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Lokalno

Lokalno

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka
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Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Vrsta zbrike

Št.

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

Lokalno

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Nekdanji kl. Znak

3. nivo

Uradni list Republike Slovenije

7763

1. nivo

2. nivo

Klasifikacijski znak

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

19

20

15

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

14

18

Tu - podštevilke
nepoenotene

13

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

12

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

11

17

Tu - podštevilke
nepoenotene

10

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Disciplinski postopki

Mnenja in navodila

Rok hrambe

Odredbe za izplačilo ur v dežurstu,
poročila javnih uslužbencev o
opravljenem delu v času dežurstva

Gradivo v zvezi z nadurnim delom
(pobude, odločitve, poročila,
odločitve o izplačilu,…)

Gradivo, ki se nanaša na
ugotavljanje in izplačilo redne
delovne uspešnosti in delovne
uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela (ocene, odločitve o
opravljanju povečanega obsega
dela, dogovori, poročila, sklepi o
izplačilu,…)

Ostale odločitve na kadrovskem
področju (odločitve o solidarnostni
pomoči, jubilejni nagradi,
odpravnini, izplačilu mentorskih
ur…)

Predlogi in postopki podelitev,
ostalo gradivo

Pobude za izvedbo javnega
natečaja, gradivo javnega natečaja,
programi dela, mnenja mentorjev,
pogodbe o zaposlitvi, obvestila
sodiščem, preverjanje podatkov pri
pristojnih organih …

Odločbe o letnem, izrednem,
študijskem dopustu, pritožbe…

predlogi za prenehanja, sporazumi,
predlogi za razrešitev, ugotovitvene
odločbe, pritožbe…

gradiva, ki nastanejo v zvezi z
napredovanjem javnih uslužbencev

Gradivo, ki nastane v zvezi z
napredovanjem državnotožilskih
funkcionarjev (pobuda za pregled,
odredba o določitvi pregledovalca,
zapisnik, ugovori, predlog za
uvrstitev, odločba o plači, pritožba
…)

Gradivo, ki nastane v zvezi z
imenovanjem in razrešitvijo
državnotožilskih funkcionarjev

Predlogi, zaprosila, odločitve

Gradivo, ki nastane v postopku
imenovanja državnotožilskega
funkcionarja (pobude in predlogi za
objavo prostega mesta
državnotožilskega funkcionarja,
mnenja predstojnika o kandidatu,
odločbe o imenovanju, odločbe o
plači,…)

10

10

10

10

T

10

10

T

10

10

10

10

10

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

10

Gradivo, ki nastane v zvezi z
disciplinskimi postopki za javne
uslužbence (predlogi, odločitve o
uvedbi postopka, gradivo, ki
nastane med postopkom,
pritožbe,..) ter pobude za uvedbo
disciplinskega postopka zoper
državnotožilskega funkcionarja

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

Prejeta mnenja in navodila ter
10
zaprosila za mnenja v zvezi s
kadrovskimi zadevami (mnenja o
izvrševanju predpisov iz
delovnopravnega področja in
področja sistema javnih
uslužbencev, prejeta od Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstva za javno upravo, mnenja
o izvrševanju predpisov s področja
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ...)

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

Gradiva, ki nastanejo v postopkih za 10, 2
nove zaposlitve (objave na zavodu
za zaposlovanje, vabila, zapisniki
komisije, odločitve, preverjanje
podatkov pri pristojnih organih, …) 10 let, vloge neizbranih kandidatov 2 leti

Glavna organizacijska
enota

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Gradivo, ki nastane v postopkih
10, 2
internih in javnih natečajev (objave
natečaja, imenovanje natečajne
komisije, merila in kriteriji za izbiro,
vabila, poročila komisije, odločitve o
izbiri/neizbiri, pritožbe, preverjanje
podatkov pri pristojnih organih…) 10 let, vloge neizbranih kandidatov 2 leti

Opis dokumentarnega gradiva

Delo po podjemnih ali Gradivo v zvezi z delom dijakov in
10
avtorskih pogodbah,
študentov (pobude za delo,
delo študentov in
odločitve o delu, odločitve o nagradi,
dijakov
napotnice, poročila o delu,…)

Dežurstvo

Nadurno delo

Delovna uspešnost

Ostale kadrovske
odločbe, sklepi in
odredbe

Nagrade, pohvale

Državnotožilski
pripravniki

Odločbe o dopustu in
regresu

Pogodbe o
zaposlitvijavnih
uslužbencev prenehanje,
prenehanje funkcije

Napredovanja javnih
uslužbencev

Napredovanja
državnih tožilcev

Državni tožilci –
imenovanja in
razrešitve

Dodelitev oziroma
premestitev državnih
tožilcev na drugo
državno tožilstvo ali v
drug organ

Razpisi prostih mest
državnih tožilcev

Objave prostih mest
za strokovnotehnične
javne uslužbence

Javni in interni
natečaji za javne
uslužbence uradnike

Opis klasifikacijskega
znaka

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v glavni
spis

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo
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16

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

9

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

6

7

Tu - podštevilke
nepoenotene

5

Vpisnik

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Št.

8

Tu - podštevilke
nepoenotene

4

Vpisnik

Vrsta zbrike

7764 /

Lokalno

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

3

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Nekdanji kl. Znak

3. nivo

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2. nivo

21

22

23

24

25

26

Tu

Tu

Tu

Tu

Tu

Tu

Klasifikacijski znak

1. nivo

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

23

24

25

26

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

3

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Administrativno in
tehnično poslovanje

Drugo

Upravljanje poslovnih
prostorov

Varovanje poslovnih
prostorov

Poslovni prostori

Dokumentarno in
arhivsko gradivo

Tajni podatki

Drugo

Požarna varnost

Varnost in zdravje pri
delu

Zdravniški pregledi

Varnost in zdravje pri
delu ter požarna
varnost

Drugo

Pogodbe o
izobraževanju

Izobraževanja v Tujini

Izobraževanja v
Sloveniji

Izobraževanje in
usposabljanje

Drugo gradivo s
kadrovskega področja

Ocenjevanje javnih
uslužbencev in
izvedba letnih
razgovorov

Sindikat

Ločeno življenje

Stroški prevoza na
delo

Pooblastila

Opis klasifikacijskega
znaka
Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

5 let po prenehanju
delovnega oziroma
službenega razmerja

10

10

T, 10

10

10

T

10

Vzdrževanje poslovnih prostorov in 10
opreme, sodelovanje z lastnikom ali
upraviteljem, upravnikom, drugimi
uporabniki zgradbe, skrb za
dejansko urejenost prostorov,
odstop prostorov v začasno
uporabo,…

Načrti varovanja, poročila varnostne 10
službe, komunikacija z izvajalcem
varovanja, zapisi sestankov o
varnostni problematiki…

Gradivo, ki nastane v zvezi s
hrambo in postopki odbiranja in
uničenja (odredbe predstojnika,
gradivo komisije, zapisniki,…),
navodila pristojnega arhiva

Gradivo, ki nastane v zvezi s
10
pridobitvijo dovoljenj za dostop do
tajnih podatkov (evidenca
dovoljenj,...), gradivo v zvezi z
izvajanjem zakona o tajnih podatkih
in predpisov izdanih na njegovi
podlagi (načrti varovanja tajnih
podatkov, izvajanje dodatnih
usposabljanj, gradiva v zvezi z
varnostnim območjem, ...)

10

Požarni redi - T, ocene požarne
T, 10
ogroženosti, evidence in periodični
pregledi opreme in prostorov, …- 10
let

Ocene tveganja in izjave o varnosti T, meritve mikroklimatskega udobja
in osvetljenosti, evidence in
periodični pregledi prostorov in
opreme, gradivo v zvezi z obveznim
usposabljanjem, … - 10 let

Napotnice, odredbe, obvestila,..

pogodbe in aneksi k pogodbam o
izobraževanju, gradivo, ki podlaga
za pogodbo,…

Gradivo, ki nastane v zvezi z
10
izobraževanjem in usposabljanjem v
tujini, poročila o udeležbi

Načrti izobraževanja, poročila o
izobraževanju, interni natečaji,…

10

gradivo v zvezi z ocenjevanjem
5
javnih uslužbencev in izvedbo letnih
razgovorov

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, DTS

Glavna organizacijska
enota

5 let po prenehanju
delovnega oziroma
službenega razmerja

Gradivo o sodelovanju s sindikatom 10
(dogovori o sodelovanju, obvestila o
sindikalnem zaupniku, pobude
sindikata, mnenja sindikata k
internim aktom, …)

Gradivo, ki nastane v postopku
odločanja o izplačilu dodatka za
ločeno življenje (vloge, dokazila o
stalnem in začasnem bivališču,
pogodbe o najemu, odločitve,…)

Gradivo v zvezi z odobritvijo izplačil
stroškov prevoza na delo (izjave,
preverjanje navedb, odobritve za
izplačilo kilometrine, odredbe za
izplačilo,…)

Pooblastila za vodenje področij dela 10 let po poteku veljavnosti
(na primer pooblastila sekretarju,
pooblastila
vodjem oddelkov,…), pooblastila
zaradi odsotnosti, generalna
pooblastila, pooblastila na podlagi
posameznih predpisov (določanje
tajnosti podatkov, dostop do zbirk
osebnih podatkov, ...), druga
pooblastila, ki jih izda vodja tožilstva

Opis dokumentarnega gradiva

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v glavni
spis

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - le
VDT in
SDT

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - le ocena tveganja in
izjave o varnosti

A - Generalna pooblastila in
pooblastila za vodenje
področij dela VDT in SDT

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo

Stran

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

125 / 30. 7. 2021 /

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Vpisnik

Vpisnik

Vrsta zbrike

Št.

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

22

Lokalno

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

21

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Nekdanji kl. Znak

3. nivo

Uradni list Republike Slovenije
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Tu - podštevilke
nepoenotene

3

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Lokalno

Imenik

Imenik

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImEI

Imenik

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImEpr

ImEPS

Imenik

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImED

ImEPZ

Imenik

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImEDNK

Imenik

Imenik

Imenik

Imenik

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImEOI

ImEPU

Imenik

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImKpPoOvad

Imenik

Imenik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Oče zbirnika

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

1.1.2020

1.1.2020

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Personalne mapek zaposlenih in
funkcionarjev

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebe v evidenci EPS Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebe v evidenci Epr

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

T

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

ODT, SDT, VDT, DTS

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

vsa gradiva, ki nastanejo pri organu 10
v zvezi z Osebnimi podatki, razen
internih aktov o tem, zlasti gradivo,
ki bo nastalo v zvezi z izvajanjem
nalog pooblaščene osebe za varstvo
osebnih podatkov ter drugo gradivo
v zvezi z izvrševanjem zakona, ki
ureja varstvo osebnih podatkov in na
njegovi podlagi izdanih
podzakonskih predpisov, ter
Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov

T

T

T

5

5

10

5

5

5

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO

VDT, ODT, ODT ZO,
SDT, PO, EJT

Osebe v evidenci EPZ Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebe v evidenci ED

Osebe v evidenci
EDNK

5

T, 5

Glavna organizacijska
enota

Vse v vzezi s tožilsko upravo, kar ne 10
sodi pod druge klasifikacisjske
znake

Primopredajni zapisniki ob menjavi
vodje državnega tožilstva ter vodij
notranjih organizacijskih enot

Odredbe in ugotovitvene odločbe

Gradivo v zvezi s protokolarnimi
dogodki (vabila, odgovori na vabila,
čestitke, zahvale,..), darila, ki jih
izroči državno tožilstvo (evidenca
danih daril, odločitve o nakupu
daril,…)

evidence prejetih daril javnih
uslužbencev, funkcionarjev,
državnega tožilstva

Vloge za izdajo, vrnitev zaradi
uničenja, preklici,…

Evidenca strokovne literature,
seznam naročene periodike,
naročanje,…

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Evidence, posredovanje potreb po
5
vozilih, vzdrževanje, škodni dogodki,
zavarovanja, …

Gradivo v zvezi z nabavo in
dodelitvijo, evidence, zaprosila za
izpis o prometu,…

Gradivo o celostni podobi, evidenca
žigov in pečatov - T, gradivo glede
izdelave in uničenja žigov, pečatov,
napisnih tabel, obrazcev, spletne
strani …- 5 let

Opis dokumentarnega gradiva

Osebe v evidenci EPU Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebe v evidenci EOI

Osebe v evidenci EI

Osebe v evidenci EIO

Ovaditelji v vpisniku
KpPo

Oškodovanci v
vpisniku KpPo

Osumljenci v vpisniku
KpPo

Personalne mape

Osebni podatki

Drugo

Primopredaje

Drugo

Zaključevanje
vpisnikov

Vpisniki

Drugo

Protokol in darila

Darila

Protokol in darila

Drugo

Službene izkaznice

Strokovna literatura

Službena vozila

Službeni telefoni

Celostna podoba: žigi,
pečati, napisne table,
obrazci in spletne
strani

Opis klasifikacijskega
znaka

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - vse

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v glavni
spis

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi
dokumenti, ki so
nastali pred
organom

A - le
VDT in
SDT

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - za funkcionarje.

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo
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ImEIO

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

31

Tu

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Lokalno

ImKpPoOŠK

30

Tu

Tu - podštevilke
nepoenotene

6

Lokalno

Personalne mape

29

Tu

Tu - podštevilke
nepoenotene

5

Lokalno

Lokalno

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

28

Tu

Tu - podštevilke
nepoenotene

4

Tu - podštevilke
nepoenotene

Tu - podštevilke
nepoenotene

3

Pers

27

Tu

Tu - podštevilke
nepoenotene

2

Vpisnik

Vrsta zbrike

Št.

Lokalno

Lokalno

Tu - podštevilke
nepoenotene

1

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Nekdanji kl. Znak

3. nivo

7766 /

ImKpPoOsum

2. nivo

Klasifikacijski znak

1. nivo

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Imenik

Imenik

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Centralno
Imeniki niso
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
CEntralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImKaOvadOŠK

ImPrObdODT

ImPrPredODT

ImPrObdVDT

ImPrPredVDT

ImCiStrODT

ImCiStrVDT

ImUprStrVDT

ImFtpCtoNa

ImFtpPob

ImTuNa

ImTuOšk

imTuObd

imTuPob

ImNasPoš

SezSpl

SezSod

SezOdv

Imenik

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Podatki o strankah v upravnih
postopkih pred Vrhovnim državnim
tožilstvom

Podatki o strankah v civilnih
postopkih pred Vrhovnim državnim
tožilstvom

Podatki o strankah v civilnih
postopkih pred okrožnimi državnimi
tožilstvi

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Podatki o predlagateljihv v
Dokler se hrani spis, s
prekrškovnih zadevah pred vrhovnim katerim je zapis povezan
državnim tožilstvom

Podatki o obdolžencih v
prekrškovnih zadevah pred
Vrhovnim državnim tožilstvom
Republike Slovenije

Podatki o predlagateljih v
prekrškovnih zadevah pred
okrožnimi državnimi tožilstvi

Podatki o obdolžencih v postopkih o Dokler se hrani spis, s
prekršku pred okrožnim državnim
katerim je zapis povezan
tožilstvom

Podatki o oškodovancih in
ovaditeljih v kazenskih postopkih

Podatki o obdolžencih v kazenskih
zadevah

Podatki o osebah v spisih Ktr

Anonimizirani podatki o obdolžencih Dokler se hrani spis, s
v spisih Ktpp-z
katerim je zapis povezan

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Osebni podatki o pobudnikih v
spisih Ftp

Odvetniki

Sodniki

Seznam splošno

Imenik Naslovnikov in
pošiljateljev

Tu pobudnik

Tu obdolženec

Tu oškodovanec

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Podatki o odvetnikih, ki sodelujejo v Dokler se hrani spis, s
postopkih, kjer državno tožilstvo
katerim je zapis povezan
sodeluje kot stranka.

Podatki o sodnikih, ki sodijo v
postopkih, kjer državno tožilstvo
sodeluje kot stranka.

Seznam državnih organov in drugih
oseb, ki se pogosto pojavljajo kot
naslovniki in pošiljatelji ali kot
organi, ki vodijo postopke

Podatki o pošiljateljih in naslovnikih Dokler se hrani spis, s
dokumentov, ki se ne pojavaljajo
katerim je zapis povezan
splošno ampak le na posameznih
dokumentih..

Podatki o pobudnikih v Tu spisih.

Podatki o obdolžencih v Tu spisih

Podatki o oškodovancih v Tu spisih. Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Tu - nasprotna stranka Podatki o nasprotnih strankah v
postopkih, kjer državno tožilstvo
nastopa kot stranka

Ftp pobudniki

Ftp preiskovanci in
Podatki o preiskovancih v postopkih Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan
Cto nasprotne stranke Ftp in nasprotnih strankah in 3.
osebah v spisih Cto
ter 3. osebe

Stranke v upravnih
postopkih pred
Vrhovnim državnim
tožilstvom

Stranke v civilnih
postopkih pred
Vrhovnim državnim
tožilstvom

Stranke v civilnih
postopkih pred
okrožnimi državnimi
tožilstvi

Predlagatelji v
prekrškovnih zadevah
pred vrhovmin
državnim tožilstvom

Obdolženci v
prekrškovnih zadevah
pred Vrhovnim
državnim tožilstvom

Predlagatelji v
prekrškovnih zadevah
pred okrožnimi
državnimi tožilstvi

Obdolženci v
prekrškovnih zadevah
pred okrožnimi
državnimi tožilstvi

Oškodovanci in
ovaditelji v kazenskih
zadevah

Obdolženci v
kazenskih zadevah

Osebe v spisih Ktr

Obdolženci v okviru
spisov Ktpp-z

Osebe v evidenci
ImEOIZ

Osebe v evidenci
ImEOOP

Osebe v evidenci EPP Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Osebe v evidenci
EINP

Osebe v evidenci ET

Osebe v evidenci EFO Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Rok hrambe
Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

Glavna organizacijska
enota

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del
A - vse

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v glavni
spis

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo

Stran

Seznam

Opis dokumentarnega gradiva

Osebe v evidenci EDO Osebni podatki v obsegu, kot ga
določajo predpisi o policiji.

Opis klasifikacijskega
znaka
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Seznam

Seznam

Imenik

Imenik

Imenik

Imenik

Imenik

1.1.2020

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Št.

Imenik

Imenik

Imenik

Imenik

Imenik

Imenik

Imenik

Imenik

Imenik

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImKtr

ImKaOBD

Seznam

Imenik

Imenik

Imenik

Imenik

Imenik

Imenik

Imenik

Vrsta zbrike

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Centralno

ImKtpp-z

Centralno

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImEPP

ImEOIZ

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImEINP

ImEOOP

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

ImET

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Nekdanji kl. Znak

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

3. nivo

ImEFO

2. nivo

Klasifikacijski znak

ImEDO

1. nivo
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Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

SezObj

SezObv

SezZap

Seznam

Seznam

Seznam

Seznam

Seznam

Datum prenehanja uporabe
kl. Znaka

Zaposleni

Obdarovalci

Obdarjenci

Tolmači

Cenilci

Izvedenci

Poravnalci

Opis klasifikacijskega
znaka

Podatki o funkcionarjih in javnih
uslužbencih, ki delajo kakršnakoli
delo v zvezi s spisi ali zapisi.

Podatki o obdarovalcih

Podatki o obdarjencih

Podatki o tolmačih, s katerimi
sodeluje državno tožilstvo

Podatki o cenilcih, s katerimi
sodeluje državno tožilstvo

Podatki o izvedencih, s katerimi
sodeluje državno tožilstvo

Podatki o poravnalcih, ki vodijo
postopke poravnavanja

Opis dokumentarnega gradiva

Rok hrambe

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Dokler se hrani spis, s
katerim je zapis povezan

Rok teče od od zadnje
zaključitve spisa, če ni
izrecno druagče določeno.

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Skupno

Glavna organizacijska
enota

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Pravila za
evidenčni del
A - vse

A - če se spis ne
priloži ali
prenese v glavni
spis

Če se priloži ali
prenese v drug
spis, po pravilih
glavenga spisa

A - vsi dokumetni,
ki ne gredo na
sodišče.

Po pravilih
novega
vpisnika

Pravila za dokumentni del
A - vsi dokumenti, ki
ne gredo na sodišče
ali prekrškovni organ

A - vsi dokumenti, A - le
ki so nastali pred VDT in
organom
SDT

A - če se vse vodi Posebno pravilo
na VDT le VDT,
sicer tudi ostalo

«

Št.

Okrožno državno tožilsvo
Zunanji oddelek okrožnega državnega tožilstva
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili
Evropsko javno tožilstvo
Arhivsko
Trajno

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

SezTol

Seznam

Seznam

Vrsta zbrike
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Pomen okrajšav:
ODT
ODT ZO
VDT
SDT
PO
EJT
A
T

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

SezCen

Matični kl.
znak

Številčenje

Način številčenja

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

Nekdanji kl. Znak

Imeniki niso
Centralno
opredeljeni, podatki so
nestrukturirani

3. nivo

SezIzv

2. nivo

Klasifikacijski znak

SezPor

1. nivo

Stran
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2654.

Odločba Sveta za avtorsko pravo

Številka:
Datum:

31229-1/2014-90
16. 6. 2020

ODLOČBA
Svet za avtorsko pravo je v zadevi predlagatelja: ZAVOD
ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZVAJALCEV IN PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV SLOVENIJE, Šmartinska 152, Ljubljana,
ki ga zastopa Nada Vučajnk, odvetnica v Slovenski Bistrici, zoper nasprotno stranko: GOSPODARSKO INTERESNO
ZDRUŽENJE RADIODIFUZNIH RADIJSKIH IN TELEVIZIJSKIH MEDIJEV, Stegne 11A, Ljubljana, ki ga zastopa Miha
Kunič, odvetnik v Ljubljani, zaradi določitve primerne tarife in
začasne tarife za radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v komercialnih radijskih programih, dne 16. junija 2020

o d l o č i l:
1. Člana Sveta za avtorsko pravo Gabra Marolta se izloči.
2. Zavrže se zahteva predlagatelja za izdajo odločbe o
določitvi tarife za čas postopka pred Svetom za avtorsko pravo.
3. Zahtevi predlagatelja za določitev primerne tarife za radiodifuzno retransmisijo glasbenih del se delno ugodi in se tarifa za
radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v komercialnih
radijskih programih odslej glasi:
»Tarifa o pogojih in načinih uporabe fonogramov
v komercialnih radijskih programih ter o višini nadomestil
za njihovo uporabo
1. člen
(višina nadomestila)
Tarifa za uporabo izdanih fonogramov v zasebnih radijskih
programih v Sloveniji se določi na naslednji način:
– 4 % osnove za obračun nadomestila, če predstavlja delež
izdanih fonogramov v konkretnem radijskem programu najmanj
75 % celotnega časa oddajanja,
– 3 % osnove za obračun nadomestila, če delež predstavlja
izdanih fonogramov v konkretnem radijskem programu najmanj
50 % in manj kot 75 % celotnega časa oddajanja,
– 2 % osnove za obračun nadomestila, če predstavlja delež
izdanih fonogramov v konkretnem radijskem programu manj kot
50 % celotnega časa oddajanja.
2. člen
(radijski program)
Nadomestilo po prejšnjem členu se plačuje posebej za
vsak komercialni radijski program, vpisan v razvid medijev, v
okviru katerega se predvaja glasba in so v njem objavljane
kakršnekoli oglaševalske vsebine oziroma druge vrste plačanih
obvestil, naročenih za objavo v tem programu, ali pa se zanj pobira oziroma plačuje naročnina, ne glede na to, ali gre za radijske
programe, razširjane samostojno, ali pa radijske programe, ki se
razširjajo v okviru regionalne, nacionalne ali druge radijske mreže oziroma katerekoli druge oblike povezovanja ali združevanja.
Komercialni radijski program je vsak program, ki upoštevaje določila Zakona o medijih ne spada med radijske programe
posebnega pomena.
3. člen
(zavezanec za plačilo nadomestila)
Zavezanec za plačilo nadomestila, določenega na način
iz 1. člena tarife, je vsak izdajatelj, ki z dovoljenjem Agencije za
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nada-
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ljevanju: AKOS) za izvajanje radijske dejavnosti v analogni ali
digitalni tehniki razširja enega ali več v razvid medijev Ministrstva
RS za kulturo vpisanih komercialnih radijskih programov.
4. člen
(osnova za obračun nadomestila)
Osnova za obračun nadomestila so vsi prihodki brez DDV,
ki jih zavezanec za plačilo nadomestila ali katerikoli drug subjekt
(npr. oglaševalska agencija ali druga pravna ali fizična oseba, ki
trži oglasni prostor – subjekt za trženje) na kakršen koli način
ustvarita na temelju reklam, oglasov ali kakršnih koli drugih oblik
plačanih obvestil, objavljenih v okviru predvajanja ali ponovnega
predvajanja radijskega programa, ne glede na način izpolnitve
(vključno z medijskimi kompenzacijami ali z drugimi oblikami
menjalne trgovine), prihodki iz sponzorstev oziroma prispevkov,
donacij, subvencij, dotacij ali kakršnihkoli drugih oblik podpore
ali plačil za radijski program (kot je npr. naročnina) ter prihodki iz
telekomunikacij (plačljivi klici, sms sporočila ipd.).
Osnova za obračun nadomestila se zmanjša za pristojbine
AKOS in drugih organov oziroma organizacij z javnimi pooblastili
ter stroške pridobivanja strank za oglaševanje, vključno z agencijskimi provizijami, pri čemer pa skupni znesek zmanjšanja ne
more presegati 20 % osnove za obračun nadomestila.
Znesek, dobljen na podlagi prvega in drugega odstavka
tega člena, se poveča za davek na dodano vrednost. Saldo
predstavlja osnovo za izračunavanje nadomestila po prvi, drugi
ali tretji alineji 1. člena tarife.
5. člen
(pogodbeno znižanje nadomestila)
Zavezanec za plačilo nadomestila, ki redno poravnava
zaračunane zneske nadomestila in korektno posreduje dokumentacijo iz prvega odstavka 6. člena, ima pravico do dodatnega
znižanja nadomestila, izračunanega na temelju določb 4. člena
in prve, druge ali tretje alineje 1. člena tarife, pri čemer tovrstno
dodatno znižanje ne more biti nižje od 10 % in ne višje od 20 %.
Zavezanec za plačilo nadomestila in kolektivna organizacija
skleneta o tem posebno pogodbo, v kateri določno opredelita
vse okoliščine, ki upravičujejo višino dodatnega znižanja.
6. člen
(dolžnost predložitve dokumentacije)
Znesek nadomestila se določi z upoštevanjem določb 4. in
5. člena tarife le v primeru, če zavezanec za plačilo nadomestila
najpozneje v 30 dneh po koncu vsakega četrtletja tekočega
koledarskega leta dostavi kolektivni organizaciji:
– popoln seznam fonogramov, uporabljenih pri oddajanju
radijskega programa, evidentiranih po kodni številki in oznaki,
naslovu, trajanju posnetka v minutah in sekundah, skupaj z datumom predvajanja, ki vsebuje tudi opredelitev skupnega časa
oddajanja konkretnega radijskega programa,
– popoln seznam vseh emitiranih oglasov, s katerimi so bili
ustvarjeni kakršnikoli prihodki, in sicer v obliki poročila o številu
vseh sekund ter ceni na temelju teh oglasov zaračunanega in
prodanega oziroma kompenziranega oglasnega prostora, ne
glede na to, ali zavezanec za plačilo nadomestila trži oglasni prostor sam ali preko oziroma s pomočjo subjekta iz 7. člena tarife;
– popoln seznam naročnikov, katerim se za uporabo radijskega programa zaračunava naročnina ali druga oblika plačila;
– popolne podatke skupaj z vso relevantno poslovno dokumentacijo, ki na jasno razviden, razumljiv in berljiv način
dokazuje (i) zneske, iz katerih izhaja vrednost osnove iz prvega
odstavka 4. člena, (ii) zneske, za katere se uveljavljajo zmanjšanja iz drugega odstavka 4. člena oziroma 5. člena, (iii) količinske in druge rabate ter popuste, ki so bili dejansko priznani, in
(iv) zneske prihodkov iz morebitnih drugih dejavnosti zavezanca
za plačilo nadomestila, ki se odražajo v javno objavljenih računovodskih izkazih, vendar ne spadajo v osnovo za obračun
nadomestila skladno s prvim odstavkom 4. člena te tarife; kot
alternativa se lahko kolektivni organizaciji predloži ustrezno po-
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trdilo pooblaščenega revizorja iz drugega odstavka 10. člena te
tarife, ki predhodno preveri skladnost s poslovno dokumentacijo
vsakega od zneskov pod (i), (ii), (iii) in (iv) te alineje.
Če zavezanec za plačilo nadomestila ne dostavi vseh
podatkov iz prejšnjega odstavka v tam določenem roku, velja
za posamezen radijski program, za katerega niso predloženi
podatki, mesečna tarifa 37.426,82 EUR.
Kolektivna organizacija je dolžna ohranjati dokumentacijo,
predloženo skladno s prvim odstavkom tega člena, kot tajno in
jo varovati pred seznanitvijo s strani nepooblaščenih oseb. Vse
pooblaščene osebe, zaposleni in drugi izvajalci, ki na strani
kolektivne organizacije na kakršenkoli način pridejo v stik s to
dokumentacijo, ne smejo brez izrecnega dovoljenja zavezanca
za plačilo nadomestila seznanjati ali obveščati o tej dokumentaciji tretjih oseb, razen oseb, ki morajo biti z njo seznanjene po
službeni dolžnosti, ali oseb, ki so za to pooblaščene s predpisi
(pristojni državni organi ipd.).
7. člen
(trženje oglasnega prostora preko drugih subjektov)
Če zavezanec za plačilo nadomestila prodaja oglase oziroma odplačno oddaja oglasni prostor ali na katerikoli drug
način trži oglasni prostor v svojem radijskem programu preko
oziroma s pomočjo drugega subjekta (v nadaljevanju: subjekt
za trženje), to v ničimer ne vpliva na določitev osnove za izračun
nadomestila in uporabo katerekoli druge določbe te tarife. Vsak
prihodek, ustvarjen iz naslova trženja oglasnega prostora v konkretnem radijskem programu preko oziroma s pomočjo subjekta
za trženje, velja za prihodek zavezanca za plačilo nadomestila
in se skladno s prvim odstavkom 4. člena tarife všteva v osnovo
za izračun nadomestila.
Zavezanec za plačilo nadomestila lahko prenese tako
pravice kot tudi obveznosti, ki jih ima sam na temelju prvega
odstavka 6. člena tarife (sporočitev relevantnih poslovnih podatkov in predložitev ustrezne dokumentacije v dokaz) na subjekt
za trženje. Prav tako lahko zavezanec za plačilo nadomestila
pooblasti subjekt za trženje, da v njegovem imenu in za njegov
račun izvede plačilo nadomestila na temelju te tarife. Če ravna
tako, mora zavezanec za plačilo nadomestila o tem pisno obvestiti kolektivno organizacijo.
Ne glede na prejšnji odstavek zavezanec za plačilo nadomestila še naprej nosi vso odgovornost za morebitno neizpolnjevanje obveznosti po tej tarifi, hkrati pa ga s tem v zvezi zavezuje
tudi odgovornost za izbiro subjekta trženje.
8. člen
(način plačevanja nadomestila)
Kolektivna organizacija izda zavezancu za plačilo nadomestila najpozneje do konca meseca, ki sledi koncu vsakega
četrtletja koledarskega leta, račun za plačilo zneska akontacije
nadomestila.
Višina akontacije se določi na podlagi obračuna nadomestila za preteklo četrtletje glede na predložene podatke za to
četrtletje oziroma, če podatki za zadnje preteklo četrtletje niso
predloženi v roku iz prvega odstavka 6. člena, glede na zadnje
posredovane četrtletne podatke. Rok dospelosti posameznega
računa kolektivne organizacije v plačilo v nobenem primeru ne
more biti krajši kot 15 dni od zavezančevega prejema računa.
Poračun glede na med letom plačane akontacije se opravi
v roku treh mesecev po izteku zadnjega četrtletja v koledarskem
letu. Če se kolektivna organizacija in zavezanec za plačilo nadomestila tako posebej dogovorita, se poračuni lahko opravijo tudi
sproti tekom koledarskega leta.
V primeru zamudne predložitve oziroma nepredložitve katerih koli četrtletnih podatkov v roku iz prvega odstavka 6. člena,
se določba drugega odstavka 6. člena te tarife lahko upošteva
in uporabi šele pri letnem poračunu po izteku koledarskega leta.
In sicer izključno pod pogojem, da manjkajoči podatki iz prvega
odstavka 6. člena niso predloženi oziroma dostavljeni kolektivni
organizaciji niti v dveh mesecih po izteku koledarskega leta,
na katerega se nanašajo. Uporaba določbe drugega odstavka
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6. člena in določitev višine nadomestila na njeni podlagi med
koledarskim letom ni dovoljena.
9. člen
(pravica zahtevati revizijo)
Če kolektivna organizacija utemeljeno dvomi v resničnost
oziroma pristnost podatkov, predloženih na podlagi prvega odstavka 6. člena tarife, sme na svoje stroške naročiti revizijo teh
podatkov.
Revizijo opravi revizor z veljavnim dovoljenjem Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog pooblaščenega
revizorja, in sicer tako na podlagi kolektivni organizaciji predloženih seznamov oddajanja, podatkov o prihodkih, ki predstavljajo
osnovo za obračun nadomestila, ter drugih podatkov skladno s
prvim odstavkom 6. člena te tarife kakor tudi z upoštevanjem
drugih razpoložljivih podatkov, ki jih glede navedenih kategorij
pridobi bodisi od kolektivne organizacije ali drugega od nje pooblaščenega izvajalca radiometričnih ali drugih storitev bodisi od
nasprotne stranke ali od nje pooblaščenih oseb.
Če se za katerokoli četrtletje koledarskega leta, za katerega je bil opravljen revizorski pregled, ugotovijo odstopanja,
zaradi katerih je bilo v breme kolektivne organizacije plačano
manj nadomestila, kot bi bilo glede na določila te tarife dejansko
treba, se tarifa za to četrtletje določi z uporabo določbe drugega
odstavka 6. člena, če odstopanje v višini nadomestila doseže
dvanajst odstotkov dolžnega zneska nadomestila. V vsakem
primeru mora zavezanec za plačilo, na čigar podatke se nanaša
revizija, povrniti kolektivni organizaciji tudi vse potrebne stroške,
povezane z revizijo, če odstopanje v višini nadomestila doseže
vsaj pet odstotkov dolžnega zneska nadomestila.
10. člen
(minimalna tarifa)
Nadomestilo, ki ga je za uporabo varovanih del iz repertoarja kolektivne organizacije dolžan plačati zavezanec za
plačilo nadomestila za posamezen radijski program, v nobenem
primeru ne more biti nižje od 237,73 EUR mesečno oziroma
2.852,76 EUR letno.
Mesečni oziroma letni znesek iz prejšnjega odstavka predstavljata minimum, ki ga je zavezanec za plačilo nadomestila
dolžan plačati za vsak posamezni radijski program, ki ga izdaja,
in sicer ne glede na ustvarjene prihodke v okviru predvajanja ali
ponovnega predvajanja tega programa.
Če mesečni ali letni znesek nadomestila, določenega na
temelju te tarife, presega vrednost zneska minimalne tarife iz
prvega odstavka tega člena, se znesek minimalne tarife ne plača
posebej, temveč se všteje v siceršnji znesek nadomestila.
11. člen
(valorizacija)
V fiksnih zneskih določene vrednosti iz drugega odstavka
6. člena in prvega odstavka 9. člena se letno spreminjajo (zvišujejo ali znižujejo), in sicer upoštevaje pri Statističnem uradu
Republike Slovenije javno objavljeni indeks letne rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo koledarsko leto.
Kolektivna organizacija je dolžna objaviti revalorizirane
vrednosti v Uradnem listu Republike Slovenije v 30 dneh od
javne objave spremembe indeksa letne rasti cen življenjskih
potrebščin, tako spremenjene vrednosti pa veljajo in se uporabljajo od prvega naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
12. člen
(končni določbi)
Ta tarifa prične veljati in se uporabljati s prvim naslednjim
dnem od dneva objave pravnomočne odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ob zaključku četrtletja, v katerem nastopi veljavnosti te tarife, se višina prve (četrtletne) akontacije določi in obračuna upoštevaje znesek minimalnega mesečnega nadomestila iz prvega
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odstavka 10. člena. Za vse nadaljnje obračune in vsa nadaljnja
plačila, poračune itn. se uporabljajo določila 8. člena te tarife.«
4. Zavrne se zahteva predlagatelja za odločitev o drugih
spornih vprašanjih v zvezi s skupnim sporazumom.
5. O stroških postopka bo odločeno s posebnim sklepom.

O b r a z l o ž i t e v:
O predhodnem postopku in vložitvi zahteve
1. Predlagatelj je 26. 2. 2014 naslovil na Svet za avtorsko
pravo (v nadaljevanju: Svet) zahtevo za: (i) določitev primerne tarife za radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v
komercialnih radijskih programih, ki se oddajajo v obliki prizemeljskega radiodifuznega oddajanja, (ii) določitev tarife za čas
trajanja postopka pred Svetom na podlagi drugega odstavka
157.b člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP)1 in (iii) odločitev o drugih spornih vprašanjih v zvezi
s Skupnim sporazumom o pogojih in načinih uporabe varovanih
del iz repertoarja Zavoda IPF v komercialnih radijskih programih
v Republiki Sloveniji ter o višini nadomestil za njihovo uporabo
(Uradni list RS, št. 83/2006 – v nadaljevanju: Skupni sporazum
2006). Ta sporazum, sklenjen za določen čas, je prenehal veljati
31. 12. 2011.
2. V zahtevi je pojasnjeno, da je predlagatelj kolektivna
organizacija, ki je imetnik dovoljenja Urada RS za intelektualno
lastnino (v nadaljevanju: UIL) št. 800-9/96 z dne 7. 11. 2000 za
kolektivno upravljanje pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, med katerimi je tudi pravica do radiodifuznega
oddajanja (122. člen ter prvi in drugi odstavek 130. člena ZASP).
Pasivna legitimacija nasprotne stranke naj bi temeljila na dejstvu,
da gre za reprezentativno združenje radiodifuznih organizacij, ki
v okviru svoje registrirane dejavnosti radiodifuzno oddajajo fonograme, izdane za komercialne namene, v svojih komercialnih
radijskih programih, in nadaljnji okoliščini, da se je nasprotna
stranka odzvala vabilu, objavljenem s strani predlagatelja 8. 2.
2011 v Uradnem listu RS št. 10/2011, in se v imenu izdajateljev
komercialnih radijskih programov priglasila k pogajanjem s predlagateljem glede tarife, ki je sedaj predmet odločanja Sveta.
3. Pogajanja glede novega skupnega sporazuma so potekala v času med 24. 5. 2011 in 21. 8. 2012. Izvedenih je bilo
25. srečanj, izmenjani so bili dokumenti s konkretnimi, argumentiranimi predlogi z ene in druge strani, ki so zadevali tako
vprašanje načina obračunavanja tarife kot tudi vprašanji višine
tarife in možnosti vpeljave minimalne tarife. Vendar do dogovora
in sklenitve skupnega sporazuma ni prišlo. Konflikta tako ni bilo
mogoče razrešiti drugače, kot s predložitvijo zadeve v reševanje
Svetu (prvi odstavek 157a. člena ZASP).
Osnovni procesni okvir zadeve ter predstavitev najpomembnejših dejanskih navedb in pravnih stališč ene in
druge strani
4. Obravnavanje predmetne zadeve pred Svetom je potekalo v dveh postopkih. Prvi postopek je bil zaključen z izdajo
odločbe Sveta št. 31229-1/2014 z dne 12. 9. 2018. Po približno
letu in pol je bila ta odločba odpravljena s sodbo Upravnega
sodišča Republike Slovenije I U 2215/2018 z dne 16. 1. 2020 (v
nadaljevanju: sodba UPRS I U 2215/2018). Izveden je bil ponoven postopek, v katerem so bile sanirane pomanjkljivosti, ki jih
je kot take izpostavila sodba UPRS I U 2215/2018.
5. Postopanje v prvem izvedenem postopku je sprva potekalo skladno s procesnimi pravili ZASP. Z uveljavitvijo Zakona o
kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (v nadaljevanju: ZKUASP) 2 v mesecu oktobru 2016 je nato prišlo do nekaterih konceptualnih sprememb, ki so vplivale na način vodenja
predmetnega postopka. Za razliko od ZASP je zakonodajalec v
ZKUASP poudaril pomen načela neposrednega obravnavanja,
in to udejanjil (predvsem) z vpeljavo nove določbe šestega odstavka 53. člena ZKUASP. Ta predpisuje obvezno izvedbo ustne
1
2

Uradni list RS, št. 21/1995 in nasl.
Uradni list RS, št. 63/2016.
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obravnave pred Svetom, kar je treba storiti najpozneje v treh
mesecih od prejetja odgovora oziroma izteka roka za odgovor
nasprotne stranke na zahtevo predlagatelja.
6. Čeprav je tedaj predmetni postopek trajal že več let, zaradi česar je prej omenjena zakonska določba postala obsoletna
oziroma de facto neizvršljiva, se je Svet v okoliščinah, ko so bile
(navkljub formalni dolgotrajnosti postopka) procesne aktivnosti
strank in Sveta še praktično na samem začetku, vendarle odločil
opraviti ustno obravnavo. Tako so bili na narokih z dni 14. 12.
2017, 24. 1. 2018 in 17. 4. 2018 zaslišani zakoniti zastopnik
predlagatelja Viljem Marjan Hribar, zakonita zastopnika nasprotne stranke Leo Oblak in Igor Škerlak, ter priči Andrej Grims in
Miha Šinkovec.
7. V ponovljenem postopku je ustna obravnava potekala
na naroku dne 10. 3. 2020. Svet v sestavi predsednika in treh
članov (več o tem glej tč. 85.–86) je skladno z instrukcijo iz
sodbe UPRS I U 2215/2018 ponovno zaslišal pričo Lea Oblaka
ter dokazno ocenil njegovo izpovedbo na način, kot predvideva
načelo proste presoje dokazov iz 10. člena ZUP.
8. Predlagatelj kot torišče vsebinskih nasprotij, ki naj bi med
strankama obstajala že v času veljavnosti Skupnega sporazuma
2006, pa tudi pozneje, izpostavlja zlasti problematiko težavnosti
opredelitve in posledično določitve višine t.i. prihodka iz radijske
dejavnosti, ki je skladno z določili prej omenjenega skupnega
sporazuma predstavljal osnovo za izračun spornega nadomestila, prav tako pa tudi problematiko ugotavljanja višine prihodka
iz radijske dejavnosti v primeru povezanih družb, družb z več
dejavnostmi in t.i. radijskih mrež, nenazadnje pa tudi problematiko težavne preverljivosti s strani izdajateljev radijskih programov
posredovanih podatkov, čakanja na javno objavo bilanc, velike
količine administracije ipd. Kot pojasnjuje, sta stranki naposled
ostali vsaka na svojem bregu tudi glede vprašanja možnosti
vpeljave minimalne tarife.
9. Opisane probleme naj bi odpravila tarifa, ki bi temeljila
na drugačnem načinu obračunavanja nadomestila, ki so ga izvajalcem in proizvajalcem fonogramov dolžni plačevati uporabniki.
Takem, ki bi namesto na prihodku iz radijske dejavnosti, kot
osnovi, temeljil na bolj »neodvisnih kriterijih«, kot sta na primer
geografska razprostranjenost signala posameznega radijskega
programa in na njem temelječa količina potencialnih poslušalcev
ter število dejanskih poslušalcev tega programa. Kot dodatna
kriterija je predlagatelj izpostavil kupno moč urbanih središč
(slednjo naj bi odražal popravek vrednosti v obliki naraščajočega
ponderja za območja mestnih občin) in delež uporabe glasbe
v posameznem radijskem programu. Vztrajal je tudi pri uvedbi
minimalne tarife in predlagal njeno uvedbo v višini 237,73 EUR
mesečno oziroma 2.852,76 EUR letno za posamezen radijski
program. Vse navedeno, kot je v svojih pisnih izvajanjih še dodal
predlagatelj, že velja in se uporablja v zvezi z uporabo fonogramov na področju nekomercialnih radijskih programov, in sicer na
temelju sklenjenega Skupnega sporazuma o pogojih in načinih
uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih in
regionalnih radijskih programih posebnega pomena ter o višini
nadomestil za njihovo uporabo z dne 10. 6. 20133.
10. Nasprotna stranka je pravkar navedenemu nasprotovala. Menila je, da glede načina obračunavanja nadomestila ni
razloga za odstop od doslej uveljavljenih principov in mehanizmov obračunavanja, predlagateljev predlog tarife pa označila
za nasprotnega z zavezujočimi nacionalnimi (vključno z Ustavo
RS) in mednarodnimi predpisi. Pojasnila je, da so predpostavke,
na katerih temelji slednji (kot sta na primer predpostavki večje
poslušanosti in posledično večjega ekonomskega potenciala v
urbanih središčih ter pokritja teritorija z radijskim signalom), le
teoretične in z dejansko poslušanostjo ter zmožnostjo ustvarjanja prihodkov nimajo neposredne povezave. Edini upoštevni
kriterij, ki ga je bila pripravljena priznati kot ustreznega in zakonitega, je kriterij dejanske poslušanosti, ki pa se, kot je razložila,
le posredno odraža v količini z radijsko dejavnostjo ustvarjenih
prihodkov. Po njenem mnenju poslušanost radijskih programov
ni odvisna samo od glasbe, pač pa tudi od drugih pomembnih
3 Ur.

l. RS, št. 51/2013
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dejavnikov, kot so nagradne igre, zabavnost moderatorja itn.
Dodala je še, da problematika, na katero se sklicuje predlagatelj,
ni tako resne narave, kot jo predstavlja slednji, v določenem delu
pa sploh ne obstoji. Nasprotovala je tudi uvedbi minimalne tarife
(očitala ji je nesorazmernost in diskriminatornost), podvomila v
obstoj lastne pasivne legitimacije ter podala ugovora neobstoja
predlagateljevega monopola za kolektivno upravljanje spornih
pravic in neobstoja predlagateljeve percepcijske pravice za fonograme, izdane v Združenih državah Amerike.
Presoja o ugovorih pasivne legitimacije, neobstoja
obveznega kolektivnega upravljanja, nepristojnosti za pobiranje nadomestila za račun imetnikov sorodnih pravic iz
ZDA idr.
11. Stališče nasprotne stranke, ki ga je ta prvič zavzela v
odgovoru na zahtevo za določitev tarife z dne 15. 7. 20144 in ga
nato zastopala tekom obeh postopkov pred Svetom, je, da naj
bi bil predlagatelj s tem, ko jo je v zahtevi opredelil kot nasprotno
stranko v sporu pred Svetom, ravnal napak. Kot je razložila, ona
ni bila edina, ki se je pogajala s predlagateljem o sklenitvi novega skupnega sporazuma glede nadomestil za sporne sorodne
pravice, pač pa se je poleg nje na strani uporabnikov pogajala
tudi Gospodarska zbornica Slovenije oziroma Medijska zbornica, organizirana pod okriljem slednje (v nadaljevanju: Medijska
zbornica pri GZS). Zato bi bilo po njenem mnenju treba, če naj
tarifa, določena v tej zadevi, velja za vse uporabnike spornih
pravic, v postopek pritegniti tudi pravkar omenjeno zbornico.
12. To stališče je nasprotna stranka v ponovljenem postopku dopolnila z navedbami, da ji reprezentativnosti ne priznava
noben zakon, prav tako naj bi iz njenega akta o ustanovitvi izhajalo, da ne more skleniti tarifnega sporazuma z nobeno kolektivno organizacijo. Lahko sicer sodeluje v pogovorih s kolektivnimi
organizacijami in se pogaja z njimi, ni pa s strani ustanoviteljev
(članov) pooblaščena za sklepanje tarifnih sporazumov. Tudi ali
pa predvsem zato je Sporazum o uporabi glasbenih avtorskih
del iz repertoarja združenja SAZAS v radijskih programih, ki
nimajo statusa posebnega pomena v Republiki Sloveniji, z dne
1. 3. 2018 (v nadaljevanju: Skupni sporazum s SAZAS) poleg
Medijske zbornice pri GZS podpisal Leo Oblak, ki je za ta namen
pridobil posebna pooblastila tistih izdajateljev radijskih programov, ki niso včlanjeni v Medijsko zbornico pri GZS.
13. Predstavljene navedbe je 10. 3. 2020, ko je bil ponovno
zaslišan pred Svetom, potrdil že omenjeni predsednik in poslovodja nasprotne stranke, Leo Oblak. Kot je razložil, nasprotna
stranka stališče o svoji nereprezentativnosti (med drugim) opira na ugotovitve, sprejete skupaj s člani nasprotne stranke in
pravniki združenja SAZAS ob sklepanju Skupnega sporazuma
s SAZAS. V nasprotno stranko denimo niso včlanjeni izdajatelji
programov, kot so Radio Center, Radio Capris in Radio HIT, ki
skupaj ustvarijo med 17 in 22 % vseh prihodkov v panogi in ki so,
za razliko od nasprotne stranke, člani Medijske zbornice GZS.
Ponovil je, da sam nima oziroma ni imel pooblastil(a) svojih
članov za sklenitev skupnega sporazuma s predlagateljem. Ni
pa (z)mogel ne potrditi ne ovreči trditve nasprotne stranke, da
se slednja ni javila na predlagateljevo vabilo k pogajanjem za
sklenitev skupnega sporazuma, in tudi ne, ali je predlagatelj tako
vabilo sploh objavil.
14. Predstavljeno stališče nasprotne stranke je tako dejansko deplasirano kot materialnopravno zmotno.
15. Skladno z drugo povedjo prvega odstavka 157. člena
ZASP, ki je veljal v času vložitve zahteve, oziroma z njo vsebinsko identično drugo povedjo prvega odstavka 44. člena ZKUASP
veljajo za reprezentativna tista združenja uporabnikov, ki predstavljajo večino uporabnikov na področju neke dejavnosti glede
na njihovo število (pod pogojem, da jim reprezentativnosti ne
priznava izrecno že zakon). To lastnost pa upoštevaje predmet
tega postopka, tj. določitev primernega nadomestila za radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v komercialnih radijskih
programih, nasprotna stranka vsekakor ima.
4 Polni naslov te vloge je »Odgovor na zahtevo za določitev
tarife in predlog za oprostitev plačila stroškov postopka in predlog
za obročno plačevanje stroškov postopka«.
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16. Uporabnik v smislu prej omenjenih zakonskih določil je
vsak izdajatelj komercialnega radijskega programa, ki je vpisan
v razvid medijev Ministrstva RS za kulturo (v nadaljevanju: MK)
in ima s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije (v nadaljevanju: AKOS) izdano dovoljenje
za radiodifuzno oddajanje oziroma razširjanje enega ali več
komercialnih radijskih programov v analogni ali digitalni tehniki.
Vpogled v po predlagatelju na naroku 10. 3. 2020 predloženi
seznam, v katerem so navedeni vsi slovenski izdajatelji komercialnih radijskih programov skupaj s programi, vpisanimi v razvid
medijev pri MK, ki jih ti emitirajo, ter primerjava tega seznama z
javno objavljenimi podatki AKOS o radijskih programih in njihovih
izdajateljih, ki imajo dovoljenje za radiodifuzno oddajanje enega
ali več komercialnih radijskih programov, pokaže, da je število
vseh izdajateljev komercialnih radijskih programov v Republiki
Sloveniji (tj. tistih, ki ne spadajo pod okrilje nacionalne RTV
Slovenija in nimajo statusa programa posebnega pomena) 34,
skupaj pa emitirajo 69 radijskih programov, vpisanih v razvid
medijev. In kot se je mogoče prepričati iz javno objavljenih
podatkov sodnega/poslovnega registra AJPES o ustanoviteljih
nasprotne stranke, je 20 oziroma 59 % od prej omenjenih 34 izdajateljev članov nasprotne stranke, medtem ko je programski
delež slednjih glede na celoto še nekoliko večji. Člani nasprotne
stranke imitirajo 45 oziroma 65 % od skupno 69 komercialnih
radijskih programov.
17. Ko je tako, ko je torej pod okriljem nasprotne stranke
združena večina vseh izdajateljev komercialnih radijskih programov in obenem večina vseh emitiranih komercialnih programov,
vpisanih v razvid medijev pri MK, je reprezentativnost nasprotne stranke skladno s kriterijem, določenem v prvem odstavku
44. člena ZKUASP, podana. Zato o učinkovanju tako dejanj
nasprotne stranke, izvedenih v predmetnem postopku, kot tudi
odločbe, izdane v njem, na položaj tudi tistih izdajateljev komercialnih radijskih programov, ki ne spadajo v krog ustanoviteljev
nasprotne stranke, ne gre dvomiti.
18. Pravilnost tega zaključka dodatno utrjuje dokazno gradivo, zbrano v postopku, izvedenem po izdaji sodbe UPRS
I U 2215/2018.
19. Pogled v ustanovni akt nasprotne stranke, tj. Pogodbo
o ustanovitvi Gospodarskega interesnega združenja radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev, na katerega vsebino se je
nasprotna stranka izrecno sklicevala v ponovljenem postopku
(v nadaljevanju: Pogodba o ustanovitvi),5 pokaže, da tako
navedbe nasprotne stranke kot izpovedba njenega predsednika
in poslovodje Lea Oblaka v delu, ki se nanaša na domnevni
neobstoj pooblastil(a) za zastopanje nasprotne stranke oziroma
njenih članov pri sklepanju skupnih tarifnih sporazumov na področju avtorske in sorodnih pravic oziroma v postopkih, ki vodijo
do oblikovanja tarif, kadar sklenitev sporazuma ni mogoča, niso
resnične. Nasprotna stranka je namreč pravna oseba, ustanovljena skladno z določili ZGD-1 (čl. 563 in nasl.). Kot taka pa
ima ne le pravico, temveč tudi dolžnost opravljati posle v okviru
dejavnosti, določene v statutu, družbeni pogodbi ali drugem
aktu o ustanovitvi (prim. 4. in 6. odstavek 6. člena ZGD-1). Ker
iz drugega odstavka sedmega člena Pogodbe o ustanovitvi
izhaja, da je »dejavnost združenja [nasprotne stranke – op. a.]
tudi kolektivno zastopanje na področju avtorskih in sorodnih
pravic«, je jasno, da lahko nasprotna stranka oziroma njen poslovodja (Oblak) vse od ustanovitve dalje veljavno izjavlja voljo
v imenu članov nasprotne stranke v opisanem okviru, ne da bi
za to potreboval njihova dodatna, posebna pooblastila. To velja
toliko bolj, ker se je iz opredelitve ciljev, zajete v prvem odstavku
osmega člena Pogodbe o ustanovitvi, mogoče prepričati, da je
bila nasprotna stranka v resnici ustanovljena prav z namenom
zastopanja interesov članov oziroma njihovega sodelovanja pri
5 Na spletnem portalu AJPES, podportal eObjave, sta objavljeni dve verziji čistopisa Pogodbe o ustanovitvi nasprotne stranke,
veljavni v času teka predmetnega postopka, ena z dne 25. 7. 2012,
druga pa z dne 8. 1. 2020. Ker sta si oba čistopisa v določilih, ki so
relevantna za predmetno zadevo, identična, je navajanje datumov
enega ali drugega odveč.
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oblikovanju predpisov in drugih aktov na področju radiodifuznih
radijskih (in televizijskih) medijev. Torej natanko z namenom, ki
mu služi predmetni postopek.
20. Skladno z zakonom ima odločba, s katero Svet določi
tarifo oziroma odloči o njeni primernosti, značaj splošnega in abstraktnega pravnega akta, ki zavezuje ne le stranki postopka in
subjekte, ki jih ti zastopata in predstavljata, temveč tudi državne
organe, vključno s sodišči. Ker je bila nasprotna stranka po pravkar pojasnjenem nedvomno upravičena (in obenem zavezana) v
predmetnem postopku zastopati svoje člane, je odgovor na vprašanje o ne/reprezentativnosti njene udeležbe v tem postopku in
posledične razširitve učinkov odločbe Sveta tudi na izdajatelje
komercialnih radijskih programov, ki niso njeni člani, odvisno
izključno od razmerja med številom članov nasprotne stranke,
ki so izdajatelji komercialnih radijskih programov, napram celokupnemu številu takih, torej istovrstnih subjektov.
21. Povedano je že bilo (gl. nazaj, tč. 16), da nasprotna
stranka predstavlja 20 od skupno 34 izdajateljev komercialnih
radijskih programov, ki imajo dovoljenje AKOS (kar predstavlja
59 % od celote) in ki za nameček emitirajo 45 od skupno 69 komercialnih radijskih programov, vpisanih v razvid medijev pri MK
(kar predstavlja 65 % od celote). Skladno s pravili formalne logike
to pomeni, da nasprotna stranka dejansko predstavlja večino
uporabnikov na področju, ki ga zadeva ta postopek, glede na
njihovo število (1. odst. 44. člena ZKUASP). Tisto, kar je z vidika
instrukcije, podane Svetu v sodbi UPRS I U 2215/2018, morda
še pomembnejše, pa je, da se tega vse od leta 2012 dalje zavedata tudi nasprotna stranka in njen predsednik in poslovodja,
Leo Oblak.
22. Kot je razvidno iz listine »Prijava udeležbe pri pogajanjih za sklenitev skupnega sporazuma« z dne 22. 2. 2012, ki
jo je skupaj z vlogo z dne 12. 3. 2020 vložil v spis predlagatelj6,
se je Leo Oblak v svojstvu predsednika in poslovodje nasprotne
stranke z njo v začetku leta 2012 odzval na predlagateljevo
vabilo k udeležbi v pogajanjih za sklenitev skupnega sporazuma z izdajatelji komercialnih radijskih programov (vabilo je bilo
objavljeno v Uradnem listu RS št. 8 z dne 3. 2. 2012, kar je sicer
nasprotna stranka pozneje, tudi še v ponovljenem postopku,
zanikala) in priglasil udeležbo. A ne le to. Prijavo nasprotne
stranke v postopek pogajanj in s tem njen položaj legitimnega
zastopnika interesov vseh izdajateljev komercialnih radijskih in
televizijskih programov skladno s takrat veljavnim 156. (in 157.)
členom ZASP je Oblak utemeljeval prav s sklicevanjem na tisto,
kar sedaj tako on kot nasprotna stranka zanikata. Tj. na lastnost
reprezentativnosti nasprotne stranke kot posledico številčnosti
njenega članstva napram celoti.
23. Omenjena listina tako le še dodatno utrjuje Svet v
prepričanju, da predsednik in poslovodja nasprotne stranke Leo
Oblak pred Svetom ni izpovedoval, kot zapoveduje prvi odstavek
185. člena ZUP. Zato je njegova izpovedba (najmanj) v delu, ki se
nanaša na vprašanje reprezentativnosti, neverodostojna in ji Svet
posledično ne pripisuje nikakršne pozitivne dokazne vrednosti.
24. Po navedenem se torej izkaže, da je ugovor neobstoja pasivne legitimacije nasprotne stranke očitno neutemeljen.
Enako velja za vprašanje obveznega kolektivnega upravljanja v
tej zadevi spornih pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.
25. Zgrešeno je stališče nasprotne stranke, da naj bi bilo z
uvedbo ZKUASP odpravljeno obvezno kolektivno upravljanje av6 Ta listina je bila sicer vložena v spis po zaključku ustne
obravnave, vendar jo Svet skladno z določilom drugega odstavka
146. člena ZUP šteje kot upravičeno novoto. Nasprotna stranka je
namreč na naroku 3. 10. 2020 zatrjevala in preko predsednika in
poslovodje Lea Oblaka tudi dokazovala, da naj predlagatelj v letu
2012 sploh ne bi objavil vabila za udeležbo v pogajanjih pred sklenitvijo skupnega sporazuma, kakor tudi, da se nasprotna stranka
na tako vabilo (tudi če je morda obstajalo) nikdar ni odzvala. Zato
je predlagatelj skladno z ustavno zagotovljeno pravico do izjavljanja
smel in mogel omenjeno navedbo in del izpovedbe Lea Oblaka
izpodbijati s predložitvijo dodatne listine. Ta je bila skladno z določilom tretjega odstavka 163. člena ZUP dne 17. 3. 2020 skupaj s
predlagateljevo vlogo z dne 12. 3. 2020 vročena nasprotni stranki,
ki pa nanjo ni odgovorila.
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torske in sorodnih pravic. Ta koncept se z vpeljavo omenjenega
predpisa ni spremenil oziroma vsaj ne na način, ki ga zagovarja
nasprotna stranka. Edina sprememba, uvedena z ZKUASP, ki
dejansko predstavlja poseg v uveljavljeni koncept obveznega
kolektivnega upravljanja, se nanaša na pravico dajanja na voljo
javnosti iz 32.a člena ZASP. V preostalem se taksativno našteti
primeri uporabe, za katere je v 9. členu ZKUASP (ta nadomešča
nekdaj veljavni 147. člen ZASP) predpisano obvezno kolektivno
upravljanje, niso spremenili.
26. Povedano pomeni, da se t.i. male pravice, med katere
je treba, kakor že poprej7, skladno z 22. členom v zvezi s 6. členom ZKUASP prištevati tudi pravice izvajalcev, katerih izvedbe
so posnete na fonogramih, predvajanih v komercialnih radijskih
programih, in pravice proizvajalcev takih fonogramov (t.i. male
sorodne pravice), še naprej upravljajo obvezno kolektivno. Zato
monopol predlagatelja glede zbiranja zneskov iz naslova uporabe teh pravic in njihovega razdeljevanja imetnikom ni vprašljiv.
27. Neutemeljeno je nadalje tudi naziranje nasprotne
stranke, da mora biti v tej zadevi določena višina nadomestila
za uporabo fonogramov razmeroma nizka oziroma nižja, kot
bi bila sicer, ker predlagatelj nima pravne podlage za zbiranje
nadomestil za uporabo fonogramov z »državno pripadnostjo
ZDA«. Splošno znano je, da je zavoljo vseprisotne razširjenosti s sorodnimi pravicami varovanih vsebin in množičnosti ter
razprostranjenosti njihove uporabe omejevanje na nacionalno
pripadnost subjektov, ki v glasbeni industriji zasedajo vloge,
relevantne za ta postopek, in njihovo posledično podrejanje
točno določenim nacionalnim okvirjem, že lep čas preseženo.
Predlagatelj ima prav, dandanes je dejansko težko izslediti proizvajalca fonogramov z za komercialne uporabnike kolikor toliko
zanimivimi vsebinami, ki ne bi deloval globalno, tj. po principu
multinacionalnega koncerna, in v tem svojstvu bolj ali manj
sinhrono izdajal fonograme preko svojih hčerinskih ali drugače
povezanih družb v raznoterih delih sveta, vključno z Evropsko
unijo (t.i. worldwide izdaja). Ker pa so subjekti s sedežem v tej
nadnacionalni skupnosti skladno z določbo prvega odstavka
176. člena ZASP glede pravnega tretmaja v Republiki Sloveniji
izenačeni z državljani naše države, vprašanja, ki (si) jih v zvezi s
pravkar opisanim zastavlja nasprotna stranka, kot na primer: kaj
glede v tej zadevi spornih nadomestil določa nacionalna avtorskopravna zakonodaja ZDA, ali je ta država v zvezi s Pogodbo
Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in
fonogramih (v nadaljevanju: WPPT), sprejeti v Ženevi 20. decembra 1996, uveljavljala pridržek ali ne, in vprašanja, povezana z eventualnim ne/obstojem vzajemnosti glede predpisovanja
in zagotavljanja pravnega varstva imetnikom sorodnih pravic v
primeru radiodifuznega oddajanja komercialnih fonogramov, za
zadevo niso relevantna.
28. V dodatek pravkar navedenemu Svet poudarja, da ta
vprašanja tudi sicer oziroma, bolje rečeno, v nobenem primeru
ne bi mogla zadevati tarife, določene s to odločbo. Eden temeljnih principov, na katerem slednja temelji, je namreč njena umeščenost v sistem tarif, uveljavljenih v drugih državah Evropske
unije oziroma Evropskega gospodarskega prostora, kar se kaže
v vrednostnem prileganju v njej določenih tarifnih postavk na ta
način začrtanim tarifnim okvirjem. To pa ob dejstvu, da je bila
pogodba WPPT priznana s strani EU v imenu in za račun vseh
držav članic (s Sklepom Sveta 2000/278/CE z dne 16. marca
2000 (UL L 89, str. 6)), docela razvodeni pomen zgoraj navedenih vprašanj za predmetno zadevo. Čim so namreč vse države
članice EU v razmerju do ZDA oziroma vprašanj, povezanih s
pravno ureditvijo, ki zadeva to državo, v povsem enakem položaju (zavoljo učinkov prej omenjenega sklepa Sveta EU in posledične veljavnosti pogodbe WPPT na celotnem teritoriju EU),
mora taisto veljati tudi za tarife držav članic oziroma njihove
vrednosti. Tako posamezna tarifa oziroma, bolje rečeno, tarifa
posamezne države članice EU, ki je ustrezno umeščena v sistem tarif znotraj EU, na podlagi dejstev in okoliščin, ki zadevajo
7 Več o tem glej Trampuž., M., Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic, Ureditev v Sloveniji in Evropski skupnosti,
GV Založba, Ljubljana 2007, str. 60.
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odnos EU:ZDA, ne more biti nič nižja ali višja, pač pa je s tega
vidika lahko oziroma, pravilneje, mora biti vrednostno nevtralna.
29. Končno velja v tem razdelku nameniti nekaj besed tudi
v postopku večkrat izpostavljeni tezi nasprotne stranke, da nižjo
oziroma relativno nizko tarifo upravičuje domnevni ozek javno
objavljeni predlagateljev repertoar oziroma, povedano določneje,
okoliščina, da predlagatelj (domnevno) nima sklenjenih ustreznih
sporazumov z zadostnim številom imetnikov malih sorodnih pravic s sedežem v tujini.
30. Podrobnejše spuščanje v vsebino pravkar omenjenega
za predmetni postopek ni potrebno. Izpostavljena tematika se
namreč nanaša na fazo reparticije, tj. skrajnega stadija v nizu
dejavnosti kolektivne organizacije, ki sledi pobiranju in eventualnemu izterjevanju zneskov iz naslova nadomestil za uporabo
varovanih vsebin, zato ne z načinom, na katerega se določajo
oziroma obračunavajo ta nadomestila, ne z višino slednjih nima
posebne zveze. Za potrebe tega postopka povsem zadošča,
da ima predlagatelj na temelju dovoljenja št. 800-9/96 z dne
7. 11. 2000 nedvomno položaj monopolista na področju kolektivnega upravljanja malih sorodnih pravic (več o tem glej nazaj,
tč. 11.–14.), kar mu ne glede na javno objavljeni repertoar ali
nabor sporazumov, sklenjenih z istovrstnimi kolektivnimi organizacijami iz tujine, v razmerju do uporabnikov avtomatično vdihuje
lastnost enega in edinega, kolektivnega predstavnika glasbenih
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.
O določitvi načina obračunavanja nadomestila
31. Čeravno se pojem »tarifa« običajno uporablja kot sinonim za višino honorarja oziroma nadomestila, ki ga mora
posamezni uporabnik plačati kolektivni organizaciji za uporabo
varovanih del iz njene pristojnosti, ima ta v jeziku avtorskega prava dejansko dva pomena. Najmanj toliko kot višina, če ne še bolj,
je tako za imetnike pravic kot za uporabnike varovanih vsebin
pomemben drugi pomen, ki se skriva pod omenjenim pojmom,
tj. način oziroma mehanizem (metoda), s pomočjo katerega
se obračunavajo zneski nadomestila konkretnim uporabnikom
(prim. prvi odstavek 45. člena ZKUASP oziroma, nekdaj, prvi
odstavek 156. člena ZASP).
32. Kot nakazano zgoraj, si predlagatelj v predmetni zadevi prizadeva doseči spremembo mehanizma obračunavanja
nadomestila, ki se je uporabljal v času veljavnosti Skupnega
sporazuma 2006 in tudi še pozneje8. Gre za t.i. prihodkovno
metodo, tj. metodo, ki kot osnovo upošteva prihodke, ustvarjene na strani izdajateljev komercialnih radijskih programov (tudi
oziroma predvsem) na temelju predvajanja komercialno izdanih
fonogramov, čemur je bil za namen določitve konkretne višine
nadomestila dodan še kriterij deleža predvajanja glasbe v razmerju do celotnega oddajnega časa radijskega programa (t.i.
delež fiksacije glasbe). To metodo naj bi sedaj zamenjal nov mehanizem, ki jo predlagatelj imenuje točkovna metoda, izraža pa
se skozi formulo: št. točk = ((število potencialnih poslušalcev
/ 10.000 x količnik za urbana središča) + (število dejanskih
poslušalcev / 1.000)) x količnik fiksacije deleža glasbe, pri
čemer naj bi se konkretni znesek nadomestila določil tako, da
bi se število točk po omenjeni formuli pomnožilo z vrednostjo
točke, dobljene po dodatni formuli, ki se glasi: vrednost točke
= (5 % x bruto prihodek preteklega leta vseh komercialnih
radijskih programov) – (2.852,76 EUR x število komercialnih
radijskih programov) / ((število potencialnih poslušalcev /
10.000 x količnik za urbana središča) + (število dejanskih
poslušalcev / 1.000)) x 10 (ob upoštevanju 100 % količnika
fiksacije glasbe), tako dobljeni vsoti pa bi se na koncu prištelo
še minimalno nadomestilo.
33. Uvedbo točkovne metode naj bi upravičevala zlasti
težnja po zagotovitvi bolj objektivnih, od volje oziroma vpliva
V judikatni sodni praksi rednih sodišč se je ustalilo stališče,
da se omenjeni skupni sporazum uporablja kot najprimernejše
sredstvo za določanje obveznosti uporabnikov iz naslova nadomestil za uporabo komercialno izdanih fonogramov tudi v času po
prenehanju njegove veljavnosti (prim. odločbe Višjega sodišča v
Ljubljani V Vpg 1403/2015, V Cpg 920/2016, V Cpg 1146/2016,
V Cpg 1032/2017 in druge).
8
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posameznih izdajateljev neodvisnih kriterijev. Prav v slednjem,
tj. v nemalokrat naklepnem delovanju izdajateljev radijskih programov z namenom obiti oziroma izigrati določila Skupnega
sporazuma 2006 na način, da se je prihodek, dejansko ustvarjen
s prodajo oglasnega prostora radijskega programa, prikazovalo
bodisi kot prihodek drugih subjektov bodisi kot prihodek, ki ne
izvira iz radijske dejavnosti, bodisi kot kaj tretjega, je, kot so
izpovedali tako zakoniti zastopnik predlagatelja, Viljem Marjan Hribar, kot tudi priči Miha Šinkovec in Andrej Grims, tičalo
jedro preteklih težav in posledičnih nesoglasij med predlagateljem in izdajatelji radijskih programov. Tako je bilo denimo v
sodnem postopku, sproženem s strani kolektivne organizacije
zoper enega od neplačnikov nadomestila iz vrst komercialnih
izdajateljev9, ugotovljeno, da obstaja z vidika realnega letnega
prometa, ustvarjenega z oglasi in podobnimi viri prihodkov, na
podlagi oziroma v povezavi z radijskim programom, v katerem
se je predvajala glasba iz predlagateljevega repertoarja, med
tistim, kar je dotični izdajatelj javno objavil kot svoj prihodek, in
istovrstno strokovno oceno, ki jo je pripravil sodno postavljeni
izvedenec, celo desetkratna diskrepanca. Končna posledica
opisanega stanja je nizek izplen iz naslova zbranih nadomestil
in sila klavrna podoba prihodkovne strani bilance kolektivne
organizacije, ki ne odraža ne ekonomske vrednosti pravic, ki so
predmet obravnave v tej zadevi, ne narave in obsega njihove
uporabe s strani izdajateljev komercialnih radijskih programov
(prim. uvodni del tretjega odstavka 45. člena ZKUASP).
34. Svet se sicer strinja, da so predstavljena obidna ravnanja in posledice, do katerih so privedla, nesprejemljive. Pa
vendar meni, da predlagana sprememba v tarifnem obračunavanju ni prava pot za dosego prej omenjenega zakonskega cilja.
Razlogi za tak zaključek so naslednji.
35. Prvi, najpomembnejši je zagotovo ta, da tisto, kar
predlagatelj zagovarja kot objektivna, neodvisna oziroma nepristranska kriterija, na katerih naj bi temeljila t.i. točkovna metoda,
tj. kriterija (1) dejanske poslušanosti in (2) razširjenosti radijskega signala (ta naj bi zaobsegal tako kvantitativni (število) kot
kvalitativni (kupna moč) aspekt »potencialnega poslušalstva«),
to v resnici nista. Najbolj očitno se to pokaže pri kriteriju dejanske
poslušanosti.
36. Poslušanost nekega radijskega programa je z obstoječimi metodami merjenja (anketiranje ipd.) izredno težko, če ne že
nemogoče ugotoviti z zadovoljivo stopnjo preciznosti, hkrati pa je
rezultatsko domala nepreverljiva. Zato o objektivnosti, še manj
transparentnosti v tej zvezi pač ni mogoče govoriti. Za nameček
je treba pri navedenem računati tudi z okoliščino, da dejavnosti
izvajanja meritev poslušanosti, kot je na primer razložil zaslišani
Miha Šinkovec, ne opravlja noben javnopravni subjekt, temveč je
ta pridržana izključno gospodarskim subjektom zasebne narave.
Ti pa, kot je splošno znano (npr. iz dogajanja pred oziroma ob
državnozborskih in lokalnih volitvah, kjer se le redka javnomnenjska raziskava uspe približati poznejšemu dejanskemu volilnemu
izidu), tako metodološko kot tudi sicer pogosto delujejo izrazito v
službi interesov svojih naročnikov. Zato podrejanje tarife Sveta,
katere pravna narava je primerljiva s podzakonskim predpisom,
takemu kriteriju ni objektivno upravičljivo in tudi ne primerno. Ta
rešitev se lahko izkaže za povsem ustrezno in posledično tudi
učinkovito načeloma le tedaj, ko sta ena in druga stran sporazumni tako o identiteti izvajalca kot o metodologiji, ki naj jo ta
uporabi. Torej izključno v okoliščinah sklenjenega sporazuma,
kakršen je bil na primer skupni sporazum med predlagateljem in
izdajatelji lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega
pomena iz leta 201310. Čim pa tovrstnega konsenza med zainteresiranimi deležniki ni, je uporabo takih in podobnih kriterijev
ter na njih temelječih (iz)računskih formul primerneje opustiti.
9 Gre za zadevo Okrožnega sodišča v Ljubljani III Pg 2930/2013,
v kateri je bila tožena stranka, Alfa komercialni radio d.o.o., Slovenj
Gradec, obsojen na plačilo nadomestila za uporabo v tej zadevi
spornih sorodnih pravic.
10 Gre za v točki 7. omenjeni Skupni sporazum o pogojih in
načinih uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih
in regionalnih radijskih programih posebnega pomena ter o višini
nadomestil za njihovo uporabo (Uradni list RS, št. 51/13).
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37. Pravkar povedano velja še toliko bolj, če na predlagateljev predlog pogledamo tudi z vidika kriterija razširjenosti
radijskega signala. Ta z ekonomsko vrednostjo spornih sorodnih
pravic in obsegom njihove uporabe ni v neposredni zvezi, pač pa
je s tema dejavnikoma povezan (kvečjemu) le posredno. Drži namreč, kar je pred Svetom izpovedal zakoniti zastopnik nasprotne
stranke Leo Oblak, tj. da je pokritost teritorija in na njem prebivajočega življa s signalom nekega radijskega programa kriterij, ki je
krivičen že v svojem bistvu. Tako je zato, ker nima (neposredne)
zveze ne z dejansko poslušanostjo radijskega programa ne z
njegovo komercialno zanimivostjo, temveč odslikuje le skrajno
vrednost oziroma maksimalni potencial, ki ga v realnosti ne
dosega noben radijski program. Z dopustnostjo uporabe tega
kriterija bi bili posledično najbolj prizadeti predvsem izdajatelji
tistih radijskih programov, ki jih je mogoče označiti kot nišne –
torej take, ki bodisi glede na zvrst večinoma predvajane glasbe
(rockovska, narodnozabavna, alternativna ipd.) bodisi glede na
druge specifike emitiranega programa odstopajo od večine »mainstream« komercialnih radijskih programov. Ti bi bili navkljub
dejstvu, da so prav zaradi svoje specifične narave in posledično
ožje družbene skupine, ki jo naslavljajo, praviloma manj zanimivi
za oglaševalce, hočeš nočeš izenačeni s komercialno privlačnejšimi konkurenti zgolj zato, ker s svojo frekvenco pokrivajo
teritorij, ki mu je mogoče pripisati določeno število prebivalstva
in temu ustrezajočo kupno moč. To pa z vidika uporabe sorodnih pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v radijskih
programih komercialne narave, torej takih, ki prihodke ustvarjajo
izključno oziroma pretežno s prodajo oglasnega prostora svojih
programov, ni sprejemljivo.
38. Po mnenju Sveta se metoda obračunavanja tarife, kot
jo predlaga predlagatelj (t.i. točkovna metoda), bistveno bolj
prilega uporabi glasbe v nekomercialnih radijskih programih,
tj. programih, pri katerih prihodkovni viri niso domala v celoti
vezani na prodajo oglasnega prostora. V okoliščinah izključno
oziroma pretežno komercialnega emitiranja, torej tam, kjer je
zveza med predvajanjem komercialno izdanih fonogramov v
okviru radijskega programa in ustvarjanjem prihodkov iz naslova
slednjega toliko pristna, neposredna, da tozadevno prevlada nad
vsemi drugimi dejavniki (kot je na primer zanimivost govornih
vsebin, popularnost t.i. spikerjev oziroma voditeljev programa
ipd.), pa je treba kot središčno točko oziroma izhodišče uporabiti
kriterij iz 3. točke tretjega odstavka 45. člena ZKUASP ter slednjemu podrediti metodo izračunavanja nadomestila. Brez glasbe pač ni komercialnega radijskega programa, brez radijskega
programa pa ne prihodkov izdajatelja (če jih ta, kot je očitno postala v Sloveniji praksa v času veljavnosti Skupnega sporazuma
2006, ne ustvarja iz kakšne druge, spremne oziroma povezane
dejavnosti). Zato je logično in edino razumno, da se kot metoda
obračunavanja nadomestila ohrani oziroma, pravilneje, ponovno
vzpostavi metoda, kjer bo nadomestilo odvisno od s trženjem
radijskega programa ustvarjenih prihodkov, upoštevaje pri tem
delež, ki ga predvajanje glasbe predstavlja v razmerju do celote
oddajnega časa. To pa omogoča zgolj in edinole prihodkovna
metoda – dodelana na način, ki onemogoča oziroma v bistvenem preprečuje zgoraj opisana in podobna obidna ravnanja
na strani uporabnikov. In tarifa, določena s to odločbo, pravkar
navedenemu v celoti ustreza.
Tarifa
Uvodno
39. Pojasnjeno je že bilo, da je vsebina predmetne tarife
odraz njene umeščenosti v sistem tarif, ki veljajo in se uporabljajo v državah članicah širom EU. To ne velja le za način (mehanizem) obračunavanja nadomestila, glede katerega je v EU
praktično brez izjem v veljavi t.i. prihodkovna metoda, marveč
tudi za vsebino samih tarifnih postavk in z njimi povezanih podpornih določb, s pomočjo katerih se ugotavlja konkretna višina
plačila, ki ga posamezni uporabnik dolguje kolektivni organizaciji
iz naslova uporabe varovanih vsebin imetnikov sorodnih pravic.
40. Tarifa je načeloma zasnovana po vzoru tarifnih ureditev
Nemčije in sosednje Avstrije. Vendar je Svet tako pri določanju
višine tarifnih postavk kot tudi pri opredeljevanju vsebine pod-
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pornih določb upošteval tako nekatere posebnosti slovenskega
radijskega trga oziroma medijske krajine, na katere je v svojih
izvajanjih opozorila nasprotna stranka, kakor tudi preteklo ureditev in izkušnje na področju kolektivnega upravljanja spornih
pravic ter vse skupaj umestil v sistem veljavnih tarif EU. Tako
predmetna tarifa, enako kot nemška in avstrijska, temelji na ideji
vštevanja v obračunsko osnovo načeloma vseh prihodkov, ki se
ustvarijo na podlagi emitiranja komercialnega radijskega programa oziroma v zvezi z njim, in sicer ne glede na to, kdo je subjekt,
ki ustvarja te prihodke. Kot korektiv, s katerim se obračunska
osnova lahko zniža, pa nato služijo olajšave bodisi iz naslova
plačanih posredniških provizij, pristojbin, ki jih je treba v zvezi
z emitiranjem radijskega programa plačevati AKOS in drugim
oblastnim organom ali organizacijam z javnimi pooblastili, bodisi
iz naslova nadaljnjega pogodbeno dogovorjenega znižanja na
temelju korektnega izpolnjevanja obveznosti skladno s tarifo.
1. člen – oblikovanje tarifnih razredov in višina odmere
nadomestila
41. V 1. členu tarife so določeni trije tarifni razredi, ki predstavljajo t.i. tarifo v ožjem smislu. Tarifne vrednosti se v njih
gibljejo v razponu med 2 % in 4 %, pri čemer je umestitev konkretnega zavezanca za plačilo v določen tarifni razred pogojena
z deležem uporabe glasbe v dnevnem, tj. 24-urnem oddajnem
času. Tak sistem razvrščanja v tarifne razrede je uveljavljen
v številnih državah članicah EU, na primer v Španiji, Grčiji,
Nemčiji, Romuniji itn., zato o njegovi primernosti ni dvoma. To
velja toliko bolj, ker je na istem principu temeljil tudi že Skupni
sporazum 2006, le da so bili tarifni razredi strukturirani precej
ožje (en razred na vsakih 10 %), kar se je zrcalilo v njihovi številčnosti oziroma, dejansko, preštevilčnosti. Kot je razvidno iz
izvedenskega mnenja, izdelanega v zadevi Okrožnega sodišča v
Ljubljani III Pg 2930/201311, se povprečje deleža fiksacije glasbe
v dnevnem oddajnem času vseh slovenskih radijskih programov,
tako komercialnih kot nekomercialnih, giblje nekje na meji 75 %,
kar posledično pomeni, da se v območju nad oziroma pod 75 %
nahaja velik del, če ne večina komercialnih radijskih programov.
Zato trije razredi, kakor so oblikovani sedaj, tj. 75 % in več, med
50 in do 75 % ter pod 50 % glasbe v 24 urah emitiranja, z vidika
primernosti razporeditve uporabnikov v skupine z različno obremenjenostjo iz naslova obveznosti plačevanja nadomestila več
kot zadoščajo.
42. Kar se tiče same višine tarifnih postavk, se je Svet
naslonil zlasti na nemško in avstrijsko tarifo, pri katerih znaša
tarifna vrednost v najvišjem tarifnem razredu 5 oziroma več %
od prihodkov, ustvarjenih z oziroma na temelju emitiranega
programa. To izhodiščno vrednost je bilo treba nekoliko znižati, zlasti upoštevaje po nasprotni stranki izpostavljeno večjo
razvitost radijskega trga v omenjenih državah in posledično
večjo dobičkonosnost panoge, kot to velja za Slovenijo. Vendar
znižanje hkrati ni smelo biti preizdatno, saj je pomen varovanih
vsebin, za katerih uporabo se zaračunava nadomestilo (kriterij iz
4. alineje tretjega odstavka 45. člena ZKUASP), za komercialno
radijsko dejavnost vsepovsod enak (ta pomen je, kot pojasnjeno
v tč. 26., ključen oziroma odločilen), najvišja odmerna stopnja
od prihodkovne obračunske osnove pa je v le redkokateri državi
članici Evropske unije nižja od 4 %. Pogled v Izjavo IFPI o tarifah za komercialne radijske postaje z dne 15. 8. 201712 denimo
pokaže, da se najvišje tarifne vrednosti v državah članicah EU
večinoma gibljejo v razponu med 4 in 8 % od ustvarjenih prihodkov (ponekod je maksimalni odstotek še višji, npr. na Danskem
in Finskem, kjer znaša 8,5 % oziroma 11,76 %), nižje pa so le
v državah, v katerih je bruto domači proizvod na prebivalca v
standardih kupne moči nižji kot v Sloveniji (npr. Poljska, HrvaGre za dokazno gradivo predlagatelja.
Nasprotna stranka njene vsebine nikdar ni substancirano
prerekala. Za nameček je tekom postopka glede obravnavane tematike navajala zgolj neto vrednosti, tj. domnevne tarifne odstotke
upoštevaje ta ali oni popust oziroma olajšavo, kar pa ne omogoča
neposredne vrednostne primerjave s predlagateljevim procesnim
gradivom, ki temelji na bruto odstotkovnih vrednostih oziroma bruto
osnovah, in obenem izključuje njegovo izpodbitje.
11
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ška, Romunija, Latvija), in v Italiji. Zato se povišanje vrednosti,
ki velja v najvišjem tarifnem razredu, v razmerju do Skupnega
sporazuma 2006 za eno odstotno točko (tudi) z vidika 8. alineje
tretjega odstavka 45. člena ZKUASP kaže kot docela primerna,
stvarno utemeljena rešitev.
43. Najvišja, maksimalna odmerna stopnja tako znaša
4 % od osnove, opredeljene v 4. členu tarife. Ta vrednost se
nato od razreda do razreda kaskadno znižuje za en odstotek
vse do minimalne, najnižje odmerne stopnje, ki znaša 2 %
osnove. Primernost te vrednosti utemeljujeta predvsem dejstvi,
da (i) glasba, ki se predvaja v okviru komercialnih radijskih programov glede na njen prej opisani conditio sine qua non pomen
za to dejavnost preprosto mora imeti določeno ceno ne glede
na količino predvajanja, za nameček pa (ii) nižjih minimalnih
odmernih stopenj širom EU praktično ni. Izjemi od pravkar
navedenega predstavljata le Grčija in Španija z enoodstotno
oziroma 1,25-odstotno najnižjo tarifno stopnjo, pri čemer pa sta
ti limitirani na bistveno nižjo fiksacijsko vrednost. Nanašata se
na primere, kjer delež emitiranja glasbe v razmerju do celote
oddajnega časa radijskega programa ne presega 20 %, tako
nizkega deleža emitiranja glasbe v razmerju do celote oddajnega časa pa ne dosega noben slovenski komercialni radijski
program.
2. in 3. člen – definicija radijskega programa in zavezanca
za plačilo nadomestila
44. Z namenom preprečiti tako po predlagatelju kot po
nasprotni stranki13 izpostavljeno problematiko nejasnosti pri obračunavanju in posledičnem zaračunavanju nadomestila, kar je
predstavljalo težavo zlasti v situacijah, ko je bilo več izdajateljev
komercialnih radijskih programov združenih v t.i. radijske mreže,
ali pa so bili ti med seboj drugače dejansko ali pravno povezani,
je Svet v 2. in 3. členu tarife natančno opredelil, kateri so tisti
subjekti, ki so v razmerju do predlagatelja zavezani plačevati
nadomestilo, in tudi, kaj je podlaga za to obveznost oziroma, še
konkretneje, za kaj točno se nadomestilo plačuje.
45. Tako določba 2. člena tarife sedaj zapoveduje, da
se nadomestilo za uporabo pravic izvajalcev in proizvajalcev
fonogramov obračunava posebej za vsak komercialni radijski
program, vpisan v razvid medijev, ki se vodi pri Ministrstvu
za kulturo, v okviru katerega se predvaja glasba in so v njem
objavljane oglaševalske vsebine oziroma druge vrste plačanih
obvestil, naročenih za objavo v tem programu, ali pa se zanj
pobira oziroma plačuje naročnina. Pri tem je nepomembno, ali
je radijski program emitiran samostojno ali pa morda v okviru
regionalne, nacionalne ali druge radijske mreže oziroma katerekoli druge oblike povezovanja ali združevanja (izdajateljev)
radijskih programov.
46. Pojem komercialnega radijskega programa je opredeljen z negativno definicijo upoštevaje določila Zakona o medijih
(ZMed; Uradni list RS, št. 110/06 in nasl.) oziroma, konkretno,
členov 76–82 3. oddelka ZMed. S slednjimi je začrtan krog radijskih programov nekomercialne narave.
47. Ne glede na prej omenjene oblike povezovanja in
povsem neodvisno od njih je skladno s tarifo zavezanec za
plačilo nadomestila za uporabo glasbe v določenem komercialnem radijskem programu tisti poslovni subjekt, ki je imetnik
dovoljenja AKOS za izvajanje radijske dejavnosti enega ali več
komercialnih radijskih programov v analogni ali digitalni tehniki,
ki so vpisani v razvid medijev Ministrstva RS za kulturo. Ker
so ti subjekti vodeni tudi v javno objavljeni evidenci AKOS kot
imetniki pravice do uporabe radijskih frekvenc za razširjanje
radijskih programov, dvomov o tem, na kateri subjekt se morajo
glasiti s strani predlagatelja izdane fakture na temelju te tarife,
ne bi smelo biti.
Nasprotna stranka je v Odgovoru na zahtevo za določitev tarife in predlogu za oprostitev plačila stroškov postopka in
predlogu za obročno plačevanje stroškov postopka z dne 15. 7.
2014 izpostavila, da je znal predlagatelj v preteklosti obračunavati
nadomestilo in ga zaračunavati napačnemu subjektu, tj. subjektu, ki
ni bil izdajatelj radijskega programa in posledično tudi ni bil oziroma
ne bi smel biti zavezanec za plačilo.
13

Uradni list Republike Slovenije
4. in 5. člen – obračunska osnova in olajšave
48. Z določbami 4. in 5. člena tarife se udejanja imperativ,
določen v prvem, uvodnem delu tretjega odstavka 45. člena
ZKUASP, tj. da se mora v tarifi zrcaliti ekonomska vrednost pravic, ki so predmet uporabe, ob hkratnem upoštevanju narave in
obsega slednje. Kot pojasnjeno (npr. v tč. 25., idr.), je za komercialne radijske programe značilna pristna, domala neposredna
zveza med predvajanjem komercialno izdanih fonogramov in
ustvarjanjem prihodkov iz naslova trženja takega radijskega
programa, zato je prav in primerno, da je določitev konkretnih
zneskov nadomestila v skladu s kriterijema iz 3. in 4. točke tretjega odstavka 45. člena ZKUASP odvisna od prihodkov, ki jih
na omenjeni način ustvari bodisi sam izdajatelj bodisi kdo drug
v njegovem imenu.14 S tem bo na najenostavnejši in obenem
najpristnejši način doseženo prelitje ustreznega dela že omenjenega 19- oziroma več milijonskega oglaševalskega kolača15, ki
ga vsako leto ustvari slovenska komercialna radijska krajina in ki
se v obliki prihodka razdeli med izdajatelje radijskega programa
in subjekte, ki tržijo njihov oglasni prostor.
49. Skladno s pravkar navedenim določba prvega odstavka
4. člena tarife na enak način, kot že leta velja v Nemčiji in sosednji Avstriji, v slovenski sistem kolektivnega upravljanja vpeljuje
princip vštevanja v obračunsko osnovo vseh prihodkov pred
pribitkom DDV, ki se na kakršen koli način (in preko katerega
koli subjekta) ustvarijo na temelju oziroma v zvezi z emitiranjem
komercialnega radijskega programa. V ta diapazon spadajo vsi
prihodki od prodaje oglasnega prostora oziroma reklam ali kakršnih koli drugih oblik plačanih obvestil, objavljenih v okviru predvajanja ali ponovnega predvajanja radijskega programa, in sicer
ne glede na obliko oziroma način izpolnitve obveznosti na naročniški strani. To pomeni, da se med prihodke uvrščajo tako vse
oblike medijskih kompenzacij in druge vrste pobotov kakor tudi
vse morebitne dodatne oblike menjalne trgovine, ki se pojavljajo
ali bi se lahko pojavile v praksi in ki obenem predstavljajo plačilo
oziroma odmeno za uporabljeni oglasni prostor. Prav tako se med
prihodke, ki spadajo v obračunsko osnovo, vštevajo prihodki iz
sponzorstev, donacij, subvencij, dotacij ali drugih vrst prispevkov
oziroma kakršnih koli drugih oblik bodisi podpore bodisi plačil za
radijski program, kakršna je na primer naročnina. Navsezadnje
pa v nabor prihodkov, ki se vštevajo v obračunsko osnovo, spadajo tudi prihodki, ustvarjeni v povezavi s telekomunikacijskimi
storitvami, kot so na primer prihodki iz naslova plačljivih klicev
poslušalcev, plačljivih sms sporočil in podobnega.
50. S premikom v smeri predstavljene obračunske osnove
oziroma, zlasti, njenega širokega prihodkovnega izhodišča bo
presežena v razmerju med udeležencema tega postopka domala vseskozi pereča problematika definiranja, določanja oziroma
nasploh ugotavljanja, kaj se uvršča pod termin »radijska dejavnost« in kateri so tisti prihodki, ki naj bi iz njega izvirali. Ta, po
mnenju Sveta povsem nepotrebna semantična dilema poslej ne
bo več aktualna, saj bodo z vidika izhodiščne točke za izračun
višine nadomestila relevantni praktično vsi prihodki, ustvarjeni s
takim ali drugačnim odplačnim unovčevanjem radijskega programa, ne glede na subjekt, ki na ta način ustvarja prihodke.
51. Kot korektiv, s katerim se obseg prej naštetih prihodkov,
ki tvorijo obračunsko osnovo, lahko zniža, sta v tarifi določeni
dve vrsti olajšav, katerih cilj je dejansko, tj. čisto oziroma neto
obračunsko osnovo kar se le da približati tistemu, kar predstavlja
efektivni, čisti izplen izdajateljev, ustvarjen na temelju emitiranja
radijskega programa oziroma v zvezi z njim. Prva olajšava, ki
ima podlago v agencijskih provizijah, plačanih pristojbinah, vezanih na emitiranje radijskega programa oziroma delovanje njegovega izdajatelja ipd., je določena v drugem odstavku 4. člena
Več o tem v nadaljevanju. Glej obrazložitev 7. člena tarife.
Zakoniti zastopnik predlagatelja, Viljem Marjan Hribar je
opirajoč se na dokumente, pripravljene s strani AKOS in drugih
javnopravnih subjektov, izpovedoval o nekaj več kot 20 milijonih
evrov, medtem ko je nasprotna stranka v Odgovoru na zahtevo za
določitev tarife in predlogu za oprostitev plačila stroškov postopka
in predlogu za obročno plačevanje stroškov postopka z dne 15. 7.
2014 s tem v zvezi navajala številko 19 milijonov evrov.
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tarife. Druga, pogodbena, katere osnovni predpogoj je korektno
izpolnjevanje obveznosti v razmerju do kolektivne organizacije,
pa v 5. členu tarife.
52. Osnovni namen, ki ga je Svet zasledoval z vpeljavo
pravkar omenjenih olajšav, leži v imperativu, da na zgoraj predstavljeni obračunski osnovi temelječi mehanizem izračunavanja višine nadomestila ne sme biti nepravičen do izdajateljev
radijskega programa. Skladno s tem predstavlja neposredni
razlog za znižanje oziroma olajšavo, predvideno z določbo drugega odstavka 4. člena tarife, okoliščina, o kateri je med drugim
izpovedoval zakoniti zastopnik nasprotne stranke Leo Oblak.
In sicer da se prihodki iz naslova trženja oglasnega prostora
komercialnih radijskih programov večinoma ustvarjajo preko
posrednikov, bodisi organiziranih v specializirane poslovne subjekte, t.i. oglaševalske agencije, bodisi v svojstvu posamičnih
agentov, kar vse je povezano z nastajanjem določenih stroškov.
Ti ne predstavljajo prihodka izdajateljev, pač pa slednje samo
obremenjujejo. Zato je prav in primerno, da se tovrstni stroški
oziroma izdatki ustrezno ovrednotijo in uokvirijo, nato pa v obliki
znižanja osnove izločijo iz obračuna nadomestila.
53. Dodatni namen predstavljenih olajšav je spodbujati
redno in kar se le da korektno izpolnjevanje obveznosti iz tarife.
Zato je v 5. členu tarife za tiste uporabnike, ki redno in popolno
posredujejo predlagatelju podatke in dokumentacijo iz prvega
odstavka 6. člena ter poravnavajo s strani predlagatelja zaračunane zneske, predvidena dodatna olajšava. Njena narava je
pogodbena, določena pa je v razponu med 10 in 20 %. Do 10 %
znižanja bo upravičen vsak izdajatelj, ki bo zmogel dokazati
predlagatelju, da ustrezno izpolnjuje svoje denarne obveznosti iz
tarife, zato sklenitev pogodbe s tako vsebino predstavlja predlagateljevo kontrahirno dolžnost. Morebitni višji odstotek olajšave
pa bo odvisen predvsem od okoliščin, s katerimi bo posamezni
izdajatelj upravičeval zahtevo po znižanju. Katere so te okoliščine, tarifa posebej ne opredeljuje, saj Svet ni želel vnaprej ne ožiti
njihovega potencialnega nabora, ne omejevati predlagateljeve
diskrecijske pravice pri določanju konkretne višine olajšave.
Kot primer pa vendarle velja navesti, da bo zahteva izdajatelja,
ki bo upravičevala dodatno znižanje nadomestila, utemeljena
zlasti tedaj, ko bo izdajatelj dokazal predlagatelju, da ima npr.
s prodajo oglasnega prostora oziroma nasploh z dejavnostjo
pridobivanja strank višje stroške, kot znaša v drugem odstavku
4. člena določenih maksimalnih 20 % osnove.
54. Na pravkar pojasnjeni način bo poleg upoštevanja
obstoječih razmer na slovenskem oglaševalskem trgu v celoti
uresničen tudi cilj zagotovitve primerljivosti kar največ tarifnih
vsebin, vključno z olajšavami, z istovrstnimi oziroma primerljivimi
tarifnimi vsebinami v drugih državah članicah EU. Kot je v svoji
izpovedbi na konkretnem primeru sosednje Italije razložil zakoniti
zastopnik nasprotne stranke Leo Oblak, znaša v tej državi, ki je
tozadevno primerljiva z našo, olajšava iz naslova upoštevanja
posredniških provizij oziroma nasploh stroškov marketinga, medijskega načrtovanja in drugih stroškov pridobivanja strank 35 %
od obračunske osnove, medtem ko je taisti strošek v Sloveniji
ocenil na 30 % od ustvarjenih prihodkov. Kar je približno toliko,
kot znaša vsota višine maksimalne olajšave iz drugega odstavka 4. člena in obveznega dela dodatne olajšave iz 5. člena
tarife. Presežek slednje oziroma, bolje rečeno, razlika do vsote
maksimalnih vrednosti ene in druge olajšave pa daje predmetni
tarifi še dodatno kvaliteto prožnosti oziroma zmožnosti prilagajanja konkretnim okoliščinam vsakega posameznega primera
posebej. Hkrati pa jo v kvantitativnem smislu povsem približuje
avstrijski tarifi, pri kateri najvišja vrednost olajšav, do katerih so
lahko upravičeni izdajatelji komercialnih radijskih programov,
znaša 40 % obračunske osnove.
55. Na znesek, izračunan z uporabo določil prvega in
drugega odstavka 4. člena tarife, se obračuna davek na dodano
vrednost. Rezultat je osnova za obračunavanje nadomestila po
1., 2. ali 3. alineji 1. člena tarife. Pogodbeno dogovorjena olajšava se nato skladno s 5. členom tarife obračuna od tega zneska.
6. člen – dolžnost sporočitve podatkov in predložitve dokumentacije
56. Dolžnost obveščanja predlagatelja je ena pomembnejših, če ne najpomembnejša dolžnost vsakega izdajatelja ko-
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mercialnega radijskega programa. Brez konkretnih podatkov o
uporabi varovanih vsebin, še posebej pa o ustvarjenih prihodkih
in s tem povezanih stroških, so določbe tarife le mrtve črke na
papirju. To v osnovi zakonsko obveznost (iz prvega odstavka
48. člena ZKUASP) prvi odstavek 6. člena tarife dodatno konkretizira v smeri določnejše opredelitve, katere podatke je treba
obvezno sporočati predlagatelju in v kakšni obliki.
57. Z vidika uspešnega, učinkovitega kolektivnega upravljanja oziroma, bolje rečeno, uveljavljanja spornih sorodnih
pravic je ključno, da je med podatki, ki se obvezno sporočajo
predlagatelju, poleg popolnega seznama fonogramov skupaj z
informacijami o datumu predvajanja ter opredelitvijo skupnega
oddajnega časa konkretnega radijskega programa (brez česar
ni mogoče izvajati reparticije zbranih sredstev) tudi podroben
seznam emitiranih oglasov, vključno z vsemi s tem povezanimi
parametri, kot sta denimo čas emitiranja posameznega oglasa
(merjeno v sekundah) in cena na temelju takega oglasa ne le
zaračunanega, temveč tudi dejansko prodanega (oziroma kompenziranega ipd.) oglasnega prostora. Ti podatki so predlagatelju
potrebni, da se bo lahko na njihovi podlagi prepričal o popolnosti
in celovitosti tistih s strani izdajatelja posredovanih podatkov,
od katerih je odvisen konkretni tarifni izračun (gre za podatke o
ustvarjenih prihodkih in o odhodkih, ki se uveljavljajo kot podlaga
za priznanje olajšav), saj bo le tako prejel dovolj informacij, da
bo lahko presodil, ali v posameznem primeru obstoji potreba po
angažiranju revizorja skladno z 9. členom tarife ali ne.
58. Podatki o ustvarjenih prihodkih in z njimi povezanih
odhodkih, našteti v 4. alineji prvega odstavka 6. člena tarife,
predvsem pa dokumentacija, s katero se ti izkazujejo, bo praviloma predstavljala poslovno skrivnost tako izdajateljev kot tudi
subjektov, preko katerih ti tržijo svoj oglasni prostor (t.i. subjekti
za trženje). Zato je domala esencialno, da so izdajatelji oziroma
subjekti za trženje kar se le da kooperativni in predlagatelju
razkrijejo oziroma predložijo vso v prej omenjeni določbi našteto
dokumentacijo, kakor je na drugi strani tudi nujno, da tako predlagatelj kot tudi vse osebe, ki v imenu in za račun slednjega
prihajajo v stik z omenjeno dokumentacijo, storijo absolutno vse,
kar je razumno mogoče, da se ohrani njena zaupnost in prepreči
njeno nepooblaščeno razkritje (tretji odstavek 6. člena tarife).
59. Kot alternativo predložitvi poslovne dokumentacije tarifa omogoča, da izdajatelji (oziroma subjekti za trženje, če jih
izdajatelji za to pooblastijo) predložijo predlagatelju ustrezno
potrdilo, izdano s strani pooblaščenega revizorja iz drugega
odstavka 9. člena te tarife.16 Posebna forma potrdila ni predpisana. Kar se tiče vsebine, pa mora iz njega jasno in nedvoumno
izhajati, da je revizor pregledal vso poslovno dokumentacijo, ki
se nanaša na:
– ustvarjene prihodke iz prvega odstavka 4. člena tarife,
– vse zneske, za katere se uveljavljajo olajšave (iz drugega
odstavka 4. oziroma 5. člena tarife),
– količinske in druge rabate ter dejansko priznane popuste
in
– zneske prihodkov iz morebitnih drugih dejavnosti zavezanca za plačilo nadomestila, ki se odražajo v javno objavljenih
računovodskih izkazih, vendar ne spadajo v osnovo za obračun
nadomestila skladno s prvim odstavkom 4. člena tarife, in da
potrjuje, da so predlagatelju na podlagi prvega odstavka 6. člena
tarife sporočeni zneski skladni s pregledano poslovno dokumentacijo. Stroški revizorja v tem primeru v celoti bremenijo
izdajatelja.
60. Določba drugega odstavka 6. člena tarife je namenjena
reševanju situacije spoznavne stiske predlagatelja, ki bi lahko
nastopila, kadar izdajatelji (oziroma zanje drugi subjekti) ne bi izpolnili obveznosti iz prvega odstavka tega člena oziroma kadar bi
to storili v pomanjkljivi, nepopolni meri. Mehanizem, na katerem
temelji predmetna tarifa, namreč ne more služiti svojemu namenu, če ni podprt s konkretnimi podatki (zlasti) glede ustvarjenih
prihodkov. Ker se je v preteklosti, kot je tekom predmetnega
postopka podrobno pojasnil predlagatelj, v zvezi z notifikacijsko
16

Več o tem glej v nadaljevanju, tč. 63.
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oziroma predložitveno aktivnostjo na strani izdajateljev pojavljalo
kar nekaj problemov (težavo je predstavljalo predvsem nesporočanje oziroma pomanjkljivo sporočanje potrebnih podatkov in/ali
posredovanje ustrezne dokumentacije), je bilo treba v novi tarifi
vzpostaviti učinkovit nadomestni mehanizem obračunavanja
nadomestila. In sicer takega, ki bo obenem s svojo (generalno)
prevencijsko naravo vnaprej odvračal subjekte na strani izdajateljev od kakršnih koli obidnih aspiracij in jih spodbujal h kar se
le da transparentnemu in pravočasnemu obveščanju oziroma
posredovanju relevantnih podatkov in dokumentacije.
61. Odraz pravkar navedenega je pravilo, po katerem se
v primeru, če zavezanec za plačilo nadomestila v predpisanem
roku (30 dni po zaključku vsakega četrtletja koledarskega leta)
ne dostavi vseh podatkov, opisanih v alinejah prvega odstavka
6. člena, mesečno nadomestilo za radijski program, na katerega
se nanaša ta opustitev, določi v višini 37.426,82 EUR. Ta znesek
je rezultat uporabe maksimalne tarifne postavke iz 1. alineje
1. člena, pri čemer je odmerna osnova namesto kriterijev iz
4. člena tarife določena po formuli: 8,9 % dnevnega oddajnega
časa pomnoženo s ceno oglaševalske sekunde v višini 4 EUR,
vse skupaj pa pomnoženo še s 30,42, kolikor dni v povprečju
šteje posamezen mesec običajnega koledarskega leta. 8,9 % je
po ugotovitvah izvedenskega mnenja, izdelanega v sodnem postopku Okrožnega sodišča v Ljubljani III Pg 2930/2013, povprečje oddajnega časa, ki je v slovenskih radijskih programih dnevno namenjen oglaševanju17, 4 evre pa je cena, ki jo je upoštevaje na spletni strani http://www.rtvslo.si/files/marketing/AnaM/
radio-_redni_termini_2012c.pdf javno objavljeni Cenik oglaševanja na Radiu Slovenija mogoče označiti kot bolj ali manj osnovno
oziroma izhodiščno ne glede na program ali oglaševalski termin.
62. Svet dopušča možnost, da se obveznost plačila
37.426,82 EUR mesečnega nadomestila za posamezen radijski
program lahko na prvi pogled kaže kot razmeroma visoka. Vendar temu dejansko ni tako. Če naj ima določba drugega odstavka
6. člena tarife sploh kakšen prevencijski učinek, morajo biti vsaj
nekateri od kriterijev, na katerih temelji, vrednostno postavljeni
na samo zgornjo mejo tistega, kar je še mogoče označiti kot
razumno. In za dani primer to zanesljivo velja. Zlasti če upoštevamo, da izračun omenjenega zneska poleg 4-odstotne tarifne
postavke iz 1. alineje 1. člena temelji na povprečju dnevnega
časa oglaševanja vseh slovenskih radijskih programov, tako
komercialnih kot nekomercialnih (pri čemer je pri slednjih že
na račun obveznih govornih vsebin praviloma emitiranih manj
oglasov, kot to velja za komercialne radijske programe), hkrati
pa cena 4 evre za oglaševalsko sekundo, kot ravno tako izhaja
iz prej omenjenega mnenja, predstavlja manj kot dvakratnik
povprečne cene oglaševalske sekunde popularnejših komercialnih radijskih postaj, (večinoma) združenih v radijske mreže.18
Gre torej za ceno, ki jo glede na 19 oziroma nekaj več milijonov
evrov iz naslova oglaševanja v okviru radijskih programov letno
ustvarjenih prihodkov realno vsekakor mora biti mogoče doseči v
komercialno zanimivejših dnevnih terminih (najmanj) pretežnega
dela komercialnih radijskih programov.
63. Z namenom preprečiti, da bi prišlo do uporabe pravila
drugega odstavka 6. člena tarife tudi v situacijah nehotenih,
upravičljivih prekoračitev roka ali v drugih primerih nenamernih
spodrsljajev pri izpolnjevanju obveznosti iz prvega odstavka
6. člena, je Svet v tarifo vključil varovalko, ki bo izdajateljem radijskih programov omogočala učinkovito odpravo napake in, kar je
še pomembnejše, izognitev njenim negativnim posledicam. Tako
je v četrtem odstavku 8. člena tarife izrecno določeno, da upora17 Več o tem glej razdelek IV.6.3.2. na str. 49 izvedenskega
mnenja. Pri tem velja omeniti, da gre sicer za podatke iz leta 2013,
ki pa jih je Svet primoran upoštevati oziroma šteti za resnične
tudi v danem trenutku. In sicer že zato, ker nasprotna stranka ni
postregla z drugačnimi podatki take kvalitete, da bi lahko ovrgli te
podatke, prav tako pa Svet zavoljo prepovedi iz sedmega odstavka
53. člena ZKUASP nima možnosti preverjanja njihove aktualnosti s
postavitvijo dodatnega, novega izvedenca.
18 Več o tem glej rubriko »Zaključek« na strani 47 omenjenega izvedenskega mnenja.
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ba prej omenjene določbe in določitev nadomestila na njeni podlagi med koledarskim letom ni dovoljena. Uporabi se lahko šele
ob letnem poračunu po izteku koledarskega leta, in to izključno
pod pogojem, da opustitelj ne bi predložil manjkajočih podatkov
oziroma z njimi povezane dokumentacije (ali revizorjevega potrdila) predlagatelju niti v dveh mesecih po izteku koledarskega
leta, na katerega se nanašajo. S tem je (navidezna) strogost
določbe drugega odstavka 6. člena tarife v bistvenem omiljena, hkrati pa so njeni morebitni negativni učinki za izdajatelje
postavljeni v ustrezno ravnovesje z negativnim učinkom, ki bi v
primeru, če sporočitve podatkov oziroma predložitve relevantne
dokumentacije sploh ne bi bilo, nastal predlagatelju in posledično
vsem imetnikom pravic, ki jih ta zastopa in predstavlja (ne bi se
pobralo nič nadomestila).
7. člen – trženje oglasnega prostora preko subjektov za
trženje
64. Kakor predhodni člen so tudi določila 7. člena tarife
izjemnega pomena za uspešno uveljavljanje nadomestila za
uporabo spornih sorodnih pravic. Razloženo je že bilo (glej nazaj, tč. 40.), da se prihodki iz naslova trženja oglasnega prostora
komercialnih radijskih postaj večinoma ustvarjajo preko oziroma
s pomočjo drugih subjektov, zato vezanost tarife izključno na
prihodke, ki in kakor jih neposredno ustvarijo ter javno objavijo
sami izdajatelji, ne odraža realnega stanja stvari in posledično
tudi ne predstavlja primerne rešitve tarifnega problema. Zlasti z
vidika imperativa zagotovitve spoštovanja kriterija ekonomske
vrednosti spornih pravic je tako neobhodno potrebno, da se
dejavnik identitete subjekta, ki trži oglasni prostor nekega radijskega programa, povsem izloči iz tarifnega obračuna. To pa je
najučinkoviteje mogoče doseči z izenačitvijo izdajateljev komercialnega radijskega programa s posredniki, tj. oglaševalskimi
agencijami in posamičnimi agenti, ki prodajajo oglasni prostor
končnim naročnikom. In to ne glede na to, kolikšno je število
slednjih v verigi, ki vodi od izdajatelja komercialnega radijskega
programa pa vse do končnega naročnika, čigar blago se oglašuje v okviru tega programa.
65. Posledično se, kar v obliki realiziranega prihodka (ali v
kakšni nadomestni izpolnitveni obliki, kot je npr. kompenzacija)
ustvarijo eni in drugi, tako sami izdajatelji kot tudi t.i. subjekti za
trženje (prej omenjeni posredniki), skladno s prvim odstavkom
4. člena všteva v osnovno za obračun nadomestila (prvi odstavek 7. člena tarife). Del, ki odpade na agencijske oziroma posredniške provizije, pa je nato predmet ustreznih olajšav, preko
katerih se pod pogoji iz drugega odstavka 4. člena in 5. člena
tarife v zadostni meri upošteva tudi stroškovni aspekt posredniških razmerij (glej nazaj, tč. 39.–43.). Zato izdajatelji, enako
kot njihovi avstrijski in nemški kolegi, ki na predstavljeni način
poslujejo že vrsto let, ne bodo z ničimer prikrajšani ali kakorkoli
nepravično obravnavani.
66. V izogib podvajanju administrativnih opravil in, posledično, nastajanju nepotrebnih stroškov določba drugega odstavka 7. člena tarife omogoča, da zavezanci za plačilo nadomestila,
tj. izdajatelji komercialnih radijskih programov, prenesejo obveznosti (in pravice) v zvezi s sporočanjem relevantnih poslovnih
podatkov in predložitvijo ustrezne dokumentacije, ki jih imajo na
podlagi prvega odstavka 6. člena tarife, v uresničevanje subjektu
za trženje. Ker pa to ne pomeni spremembe nosilca obveznosti
(in pravic), izdajatelji v celoti odgovarjajo za dejanja oziroma
opustitve subjektov za trženje, ki predstavljajo ali bi lahko predstavljale neizpolnjevanje ali nepopolno izpolnjevanje obveznosti
po tarifi. Ta odgovornost je široka in obsega tudi t.i. odgovornost
za izbiro (culpa in eligendo).
67. Izdajatelji radijskega programa lahko pooblastijo subjekte za trženje, da zanje tudi poravna(va)jo dolžne zneske
nadomestila, zaračunanega s strani predlagatelja. V takem primeru je treba predlagatelja obvezno pisno obvestiti o obstoju
tovrstnega pooblastilnega razmerja.
8. člen – način plačevanja nadomestila
68. V 8. členu tarife je opredeljena tehnika zaračunavanja
in plačevanja nadomestila. Ta temelji na akontacijskem principu, katerega namen je olajšati oziroma poenostaviti celoten
postopek tako za eno kot za drugo stran. In sicer na način, da
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se obračunavanje upoštevaje dejanske prihodkovne in druge
podatke zamakne za eno obračunsko obdobje.
69. Z določbama prvega in drugega odstavka 8. člena tarife
se vzpostavljajo štiri kvartalna obračunska obdobja, vsakemu od
njih pa sledi še mesec za zaračunavanje akontacije nadomestila. Izračun konkretne višine akontacije se opravi upoštevaje
obračun nadomestila za pretekli kvartal glede na za to (torej
preteklo) četrtletno obdobje predložene podatke. V primeru, če
predlagatelju v roku iz prvega odstavka 6. člena ne bi bili predloženi kvartalni podatki, se višina akontacije določi z uporabo
zadnjih posredovanih kvartalnih podatkov dotičnega izdajatelja.
70. Tarifa ne določa, koliko znaša rok dospelosti predlagateljevih računov. Zamejuje ga le navzdol, torej glede minimalnega trajanja. To znaša 15 dni od prejema fakture.
71. Akontacijski princip obračunavanja bi bil nepopoln, če
s tarifo ne bi bilo predvideno tudi poračunavanje med koledarskim letom plačane akontacije z na v tem obdobju ustvarjenih
prihodkih (in drugih relevantnih podatkih) temelječimi zneski dejansko dolgovanega nadomestila. Poračun se praviloma opravi
v prvem kvartalnem obdobju po zaključku preteklega (oziroma v
začetku novega) koledarskega leta, posamezni izdajatelj pa se
lahko dogovori s predlagateljem za poračunavanje tudi že med
tekočim koledarskim letom.
9. člen – pravica zahtevati revizijo
72. Z določili 9. člena tarife je Svet sledil predlogu nasprotne stranke za imenovanje revizorja, ki ga je slednja podala v
tč. 10. Odgovora na zahtevo za določitev tarife in predloga za
oprostitev plačila stroškov postopka in predloga za obročno
plačevanje stroškov postopka z dne 15. 7. 2014. Vendar ne v
celoti, saj je med določili 9. člena tarife in predlogom nasprotne
stranke kar nekaj pomembnih odstopanj.
73. Prva omembe vredna razlika, ki tarifo, določeno s to
odločbo, tozadevno vsebinsko loči od predlagateljevega predloga, je, da predpostavke za dopustnost naročitve revizije ne
predstavlja morebitna diskrepanca med po izdajatelju sporočenimi prihodkovnimi (in drugimi) podatki na eni strani in njihovo
javno objavo na drugi, temveč utemeljen predlagateljev dvom v
resničnost oziroma pristnost podatkov, predloženih na podlagi
prvega odstavka 6. člena tarife (prvi odstavek 9. člena tarife).
Tako je zato, ker javno objavljeni prihodkovni in drugi podatki
skladno s to tarifo ne predstavljajo več dejavnika, na katerega bi
bil neposredno vezan obračun nadomestila. Pomen teh podatkov bo odslej le posreden – predstavljali bodo zgolj eno v vrsti
okoliščin, na podlagi katerih bo lahko predlagatelj v razmerju do
imetnikov sorodnih pravic, ki jih je dolžan kar najbolje in najučinkoviteje zastopati, utemeljeval svojo odločitev za angažiranje
revizorja in, kar je še pomembnejše, upravičeval pred slednjimi
izdatek, ki ga je potrošil za ta namen.
74. Pričakovati je, da bo glavni dejavnik, od katerega bo
odvisna predlagateljeva odločitev, ali v konkretnem primeru naročiti revizijo ali ne, predstavljal predvsem predloženi seznam
emitiranih oglasov. Ta, kot je bilo razloženo v tč. 45., mora biti
take kakovosti in oblike, da bo iz njega mogoče brez posebnega
napora in/ali dodatnih stroškov za predlagatelja ugotoviti tako
čas (trajanje, konkretni termini, itn.) emitiranja kot tudi ceno,
zaračunano in realizirano za vsak posamezen predvajani oglas
posebej. Tako bo predlagatelj naročil izvedbo revizije zlasti tedaj,
ko bo glede na pravkar omenjeni seznam in morebitne druge
relevantne okoliščine (na primer (tudi) ob ugotovljeni diskrepanci
z zgoraj omenjenimi javno objavljenimi prihodki ali pa v primeru
odstopanj sporočenih podatkov od rezultatov meritev, opravljenih s strani samega predlagatelja ali pooblaščenega izvajalca
radiometričnih ali drugih storitev) upoštevaje lastni preizkusni
preračun upravičeno menil, da sporočeni prihodkovni in drugi
podatki bodisi samega izdajatelja bodisi subjekta za trženje
bodisi obeh ne odražajo dejanskega stanja.
75. Glede pogojev, ki jih mora izpolnjevati revizor, drugi
odstavek 9. člena tarife določa, da je revizijo mogoče zaupati
zgolj in edinole revizorju, ki se lahko izkaže z veljavnim dovoljenjem Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog
pooblaščenega revizorja. Revizorji, ki izpolnjujejo ta pogoj, so
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namreč skladno s področnim zakonom, mednarodnimi revizijskimi standardi, temeljnimi revizijskimi načeli in pravili revidiranja
Slovenskega inštituta za revizijo ter kodeksom poklicne etike
dolžni opravljati dejavnost revidiranja poslovnih subjektov neodvisno, nepristransko ter striktno v skladu s pravili revidiranja.
Kvaliteto nepristranskosti pa nenazadnje revizijskemu postopku
na temelju predmetne tarife zagotavlja tudi nadaljnje pravilo,
zajeto v zadnjem delu določbe 9. člena, in sicer da je revizor pri
svojem delu dolžan upoštevati podatke obeh strani. Torej tako
podatke, ki jih glede v prvem odstavku 6. člena tarife navedenih
kategorij pridobi od nasprotne stranke ali od nje pooblaščenih
oseb, kot tudi podatke, ki jih tozadevno pridobi od kolektivne
organizacije ali drugega od nje pooblaščenega izvajalca radiometričnih ali drugih storitev.
76. Če se bo z revizijo ugotovilo, da so sporočeni podatki
točni oziroma korektni, negativnih posledic za izdajatelja ne
bo.19 Če pa se bo z revizijo potrdilo, da so v sporočenih podatkih odstopanja v breme predlagatelja (in s tem vseh imetnikov
spornih pravic, ki jih ta zastopa), bo treba temu primerno za
nazaj prilagoditi tarifni obračun in razliko zaračunati izdajatelju. V
primeru, če bi bilo z revizijo ugotovljeno tolikšno odstopanje, da
bi moralo biti nadomestilo, odmerjeno posameznemu izdajatelju,
dejansko višje za vsaj pet odstotkov, ima to poleg navedenega
za posledico, da se vsi stroški, potrebni za izvedbo revizije,
prevalijo na izdajatelja. Če pa bi bilo ugotovljeno odstopanje
tako izdatno, da bi moralo biti dejansko nadomestilo, odmerjeno
posameznemu izdajatelju, višje za dvanajst odstotkov ali več, se
tarifa za dotično četrtletje obračuna skladno z določbo drugega
odstavka 6. člena tarife. Ta generalno prevencijski dodatek, čigar
posledicam se bo z rednim, popolnim izpolnjevanjem obveznosti iz prvega odstavka 6. člena tarife zlahka mogoče izogniti,
je zadnja in obenem tudi najpomembnejša razlika s prvotnim
predlogom nasprotne stranke.
10. člen – minimalna tarifa
77. Določila o minimalni tarifi predstavljajo edini del predmetne tarife, pri katerem se razmerje med osnovnim načelom
upoštevanja ekonomske vrednosti spornih pravic in kriterijem
pomena uporabe spornih pravic za dejavnost uporabnika (prim.
3. in 4. točko tretjega odstavka 45. člena ZKUASP) nagne očitno
v prid slednje.
78. Vpeljavo minimalne tarife utemeljuje zlasti dejstvo,
da je predvajanje glasbe, omogočeno z uporabo komercialno
izdanih fonogramov, odločilnega pomena (conditio sine qua non)
za produkt, ki se s tem ustvarja in trži. Po prepričanju Sveta
namreč sporne pravice predstavljajo eno od tipičnih »osnovnih
sredstev«, brez katerih si komercialnega radijskega programa
ni mogoče zamisliti. Kakor je peku za kruh potrebna peč ali
prevozniku za cestni transport vozilo, je tudi izdajatelju radijskega programa za slednjega potrebna glasba.20 Zlasti to velja za
izdajatelje tistih radijskih programov, pri katerih prihodkovnega
vira ne generirajo z zakonom predpisane govorne vsebine. To pa
so ravno izdajatelji komercialnih radijskih programov.
79. Izhajajoč iz navedenega je pomenu uporabe spornih
pravic pri ustvarjanju komercialnega radijskega programa treba
priznati neko osnovno, izhodiščno oziroma minimalno vrednost,
ki bo za vse izdajatelje enaka in ne bo pogojena s kriteriji, ki jih
sicer za določitev višine dolžnega nadomestila določa ta tarifa.
Da gre za rešitev, ki je razumna in stvarno utemeljena, nenazadnje potrjuje dejstvo, da sta njeno uvedbo ne le v fazi pogajanj,
pač pa tudi pozneje zagovarjali obe stranki tega postopka, tudi
nasprotna stranka. Slednja je tako še v tč. 10. Odgovora na zahtevo za določitev tarife in predloga za oprostitev plačila stroškov
19 Ravno nasprotno. Tak izdajatelj bo na podlagi revizorjevih
ugotovitev zlahka dokazal upravičenost do dodatnega, pogodbenega znižanja, predvidenega s 5. členom tarife.
20 Nakup tako peči kot vozila predstavlja t.i. fiksni strošek, ki
ni v sorazmerju s prihodki od uporabe teh sredstev. Minimalna tarifa
tako na nek način predstavlja najnižji možni strošek za uporabo
komercialno izdanih fonogramov, če izdajatelj sploh želi razširjati
radijski program.
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postopka in predloga za obročno plačevanje stroškov postopka
z dne 15. 7. 2014 predlagala uvedbo minimalne tarife. Soglašala
ni zgolj s predlagateljevim predlogom glede njene višine.
80. Tudi pri odločanju o slednjem, tj. o določitvi konkretne
višine minimalne tarife, je Svet primarno izhajal iz prej opisanega
prepričanja o glasbi kot neobhodni sestavini slehernega komercialnega radijskega programa, kar je nadgradil še z mislijo, da
morajo sredstva, zbrana na temelju minimalne tarife, obenem
vsaj dosegati tisto, kar je potrebno za pokritje predlagateljevih
fiksnih stroškov. Pomen slednjega je v zgoraj omenjeni vlogi
izpostavila tudi nasprotna stranka, čeravno je v tej zvezi menila,
da naj bi za dosego tega namena zadoščala že minimalna tarifa
v višini 50 EUR. Ta znesek je po mnenju Sveta za kaj takega
bistveno prenizek, medtem ko je po predlagatelju predlagani mesečni znesek 237,73 EUR ravno pravšen. S slednjim izdajatelji,
objektivno gledano, tudi ne bodo pretirano obremenjeni. Zakaj
ne, pokaže preprosta primerjava z drugo esencialno sestavino
izdajanja slehernega radijskega programa, tj. s stroški dela.
Znesek 237,73 EUR predstavlja vsega dobro četrtino (28,2 %)
tistega, kar mora sleherni delodajalec mesečno plačati za delo
enega samega zaposlenega, ki prejema minimalno plačo (ta
skladno s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji
znaša 842,79 EUR bruto oziroma 638 EUR neto). Brez delovne
sile pa, enako kakor brez glasbe, dejavnosti izdajanja komercialnega radijskega programa ni mogoče izvajati.
81. Znesek 237,73 EUR mesečno je zatorej povsem primeren, da se ga določi kot minimalni znesek, ki ga mora zavezanec
za plačilo nadomestila v vsakem primeru plačati na temelju tarife,
določene s to odločbo. Torej ne glede na prihodke, ki jih sam ali
preko subjektov za trženje ustvari na podlagi emitiranja svojega
radijskega programa oziroma v zvezi z njim. Ker pa uvedba
minimalne tarife ni namenjena vpeljavi dodatne obračunske postavke, ki bi obremenjevala izdajatelje poleg skladno z drugimi
določbami te tarife obračunanega nadomestila, se bo v primeru,
ko bo na temelju ustvarjenih prihodkov obračunan izdajatelju
višji znesek nadomestila, kot znaša vrednosti minimalne tarife,
slednja v celoti vštela v siceršnji znesek nadomestila in je ne bo
treba plačevati posebej (tretji odstavek 10. člena tarife).
11. člen – valorizacija
82. Z namenom ohranjanja realne vrednosti v fiksnih zneskih izraženih vsebinskih delov tarife je Svet vključil v slednjo tudi
revalorizacijsko klavzulo. V skladu z njo se vrednosti iz drugega
odstavka 6. člena in prvega odstavka 9. člena tarife spreminjata
(zvišujeta ali znižujeta) glede na pri Statističnem uradu RS javno
objavljeni indeks letne rasti cen življenjskih potrebščin.
83. Predlagateljeva dolžnost je poskrbeti, da se obe revalorizirani vrednosti v 30-dnevnem roku objavita v Uradnem listu
Republike Slovenije. Spremembi vrednosti stopita v veljavo s
prvim mesecem, ki sledi mesecu take objave.
12. člen – končni določbi
84. V skladu s četrtim odstavkom 54. člena ZKUASP se
pravnomočna odločba, s katero je določena tarifa, objavi v
Uradnem listu RS. Ker ni razlogov za odlašanje z veljavnostjo,
prične tarifa, določena s to odločbo, veljati in se uporabljati s
prvim naslednjim dnem od dneva njene objave v omenjenem
uradnem glasilu.
85. Pravkar navedeno pomeni, da pričetka veljavnosti
tarife, določene s to odločbo, zavoljo pogojenosti s (prej omenjenimi) zunanjimi dejavniki, terminsko ni mogoče vnaprej predvideti. Posledično je v preprečitev nejasnosti in eventualnih
zapletov tako v zvezi z dolžnostjo sporočanja podatkov in
posredovanja dokumentacije iz prvega odstavka 6. člena kakor
tudi v zvezi z obračunavanjem zneskov nadomestila oziroma
njegove akontacije na tej podlagi, v drugem odstavku 12. člena
tarife določeno, da se akontacija za prvo kvartalno obdobje,
tj. tisto, znotraj katerega prične veljati predmetna tarifa, obračuna in zaračuna po izteku tega koledarskega četrtletja, in sicer v
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višini minimalnega mesečnega nadomestila iz prvega odstavka
10. člena tarife. Za vse nadaljnje obračune in vsa nadaljnja plačila, poračune itn., pa bodo že veljala in se uporabljala določila
8. člena tarife.
Izločitev člana Sveta Gabra Marolta
86. Član Sveta Gaber Marolt v ponovljenem postopku ni
sodeloval. Seznanjen s sodbo UPRS I U 2215/2018 je predsedniku Sveta 6. 3. 2020 predlagal, naj ga izloči, saj bo le tako
odstranjen vsak dvom v neodvisnost in nepristranskost Sveta pri
reševanju predmetne zadeve.
87. Predsednik Sveta je predlogu ugodil in z odločitvijo
ter razlogih zanjo na naroku za ustno obravnavo 10. 3. 2020
seznanil obe stranki postopka. Nobena od strank tej odločitvi ni
nasprotovala.
Zavrženje predloga za določitev tarife za čas trajanja
postopka pred Svetom
88. Predlagatelj je v zahtevi z dne 26. 2. 2014 predlagal
Svetu, naj v skladu z drugim odstavkom 157.b člena ZASP izda
odločbo, s katero bo določil primerno tarifo za čas trajanja predmetnega postopka. Ker ZKUASP v 54. členu pristojnost odločanja Sveta omejuje zgolj na izdajo končnih odločb in posledično
možnosti izdaje tarife za čas trajanja postopka ne predvideva
več, je bilo treba predlagateljev predlog zavreči.
Zavrnitev predloga za odločitev o spornih vprašanjih
v zvezi s Skupnim sporazumom 2006 in Začasno tarifo
predlagatelja
89. Poleg predloga, opisanega v prejšnji točki, je predlagatelj v zahtevi z dne 26. 2. 2014 predlagal Svetu tudi, naj odloči
o nekaterih drugih spornih vprašanjih, ki se nanašajo bodisi na
Skupni sporazum 2006 bodisi na Začasno tarifo za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v radijskih
programih, ki nimajo statusa programa nacionalnega pomena
(Uradni list RS, št. 8/2012 in nasl.).
90. Svet je resda neodvisen in nepristranski strokovni organ, pristojen za razreševanje sporov na področju kolektivnega
upravljanja avtorske in sorodnih pravic (prvi in drugi odstavek
49. člena ZKUASP), čigar odločba, s katero lahko odloči tudi
o t.i. drugih spornih vprašanjih v zvezi s sklenitvijo skupnega
sporazuma (2. alineja prvega odstavka 49. člena ZKUASP),
zavezuje ne le stranki postopka in subjekte, ki jih ti zastopata in
predstavljata, temveč tudi državne organe, vključno z rednimi
sodišči. Pa vendar Svet nikdar, ne ko odloča o drugih spornih
vprašanjih, ne ko odloča v drugih zadevah iz svoje pristojnosti,
nima moči sprejeti odločitve, ki bi se nanašala na skupne sporazume ali pa morebiti s strani kolektivne organizacije samodejno
določene tarife, ki ne veljajo (več), marveč vedno odloča le o
aktualnih, tj. tisti trenutek veljavnih skupnih sporazumih oziroma
tarifah (primerjaj prvi odstavek 49. člena v zvezi določbama drugega in tretjega odstavka 54. člena ZKUASP). Pretekla razmerja
so stvar rednih sodišč, zato zahteva predlagatelja v delu, ki se
nanaša na zgoraj omenjeno tematiko, ni utemeljena.
Stroški postopka
91. O stroških postopka in o tem, ali mora ob upoštevanju (ne)plačil predujmov katera od strank povrniti drugi stranki
ustrezni del slednjega, bo skladno s šestim odstavkom 55. člena
ZKUASP odločeno s posebnim sklepom, izdanim po pravnomočnosti predmetne odločbe.
Pravni pouk: Zoper to odločbo je dovoljena tožba v upravnem sporu, ki jo je treba vložiti pri Upravnem sodišče Republike
Slovenije v 30 dneh od vročitve odločbe (prvi odstavek 56. člena
v zvezi z devetim odstavkom 81. člena ZKUASP in prvim odstavkom 28. člena ZUS-1).
Ljubljana, dne 16. junija 2020
Predsednik Sveta
Tilen Tacol
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OBČINE
KOPER
2655.

Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega
sveta Mestne občine Koper

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05,
67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 22. julija 2021 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Potrdi se mandat članu Občinskega sveta Mestne občine
Koper Borutu Gregoriču.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-2/2018
Koper, dne 22. julija 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
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Na podlagi 47.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 27. in 81. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 22. julija 2021 sprejel

SKLEP
o razpisu naknadnega referenduma o Odloku
o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja
“Urbano središče Barka”
1.
Na predlog župana Mestne občine Koper z dne 8. julija
2021 se razpiše naknadni referendum o Odloku o veljavnosti
prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«,
ki ga je Občinski svet Mestne občine Koper sprejel na seji dne
23. junija 2021.
2.
Vprašanje, ki se daje na referendumu, se glasi:
»Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«, ki ga
je sprejel Občinski svet Mestne občine Koper dne 23. junija
2021?«.

Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il
Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi
alla seduta in data 22 luglio 2021, approva il seguente atto di

3.
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi
1. september 2021.

DELIBERA

4.
Glasovanje na referendumu se izvede na celotnem območju Mestne občine Koper v nedeljo, 10. oktobra 2021.

1
Si convalida il mandato al membro del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria Borut Gregorič.
2
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata e si
pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 032-2/2018
Capodistria, 22 luglio 2021
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

2656.

Sklep o razpisu naknadnega referenduma
o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov
na delu območja “Urbano središče Barka”

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

RAZGLAŠAM SKLEP
o razpisu naknadnega referenduma o Odloku
o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja
“Urbano središče Barka”
Št. 040-3/2021
Koper, dne 23. julija 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-3/2021
Koper, dne 22. julija 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PROMULGO
L ’A T T O D I D E L I B E RA
sull’indizione del referendum abrogativo
sul Decreto sulla validità degli atti territoriali
su una parte dell’area “Centro urbano Barka”
Prot. n. 040-3/2021
Capodistria, 23 luglio 2021
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 47/a della Legge sulle autonomie
locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15
– Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 61/20 – Sigla:
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ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), degli articoli 27 e 81
dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS
nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data
22 luglio 2021 approva il seguente atto di

DELIBERA
sull’indizione del referendum abrogativo
sul Decreto sulla validità degli atti territoriali
su una parte dell’area “Centro urbano Barka”
1
Su proposta del Sindaco del Comune città di Capodistria,
datata 8 luglio 2021, si indice il referendum abrogativo sul
Decreto sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area
“Centro urbano Barka”, approvato dal Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria in seno alla seduta del 23 giugno
2021.
2
Il quesito, cui rispondere al referendum, recita:
“È favorevole all’entrata in vigore del Decreto sulla validità
degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro urbano Barka”, approvato dal Consiglio comunale del Comune città di
Capodistria in seno alla seduta del 23 giugno 2021?”.
3
Si determina il 1° settembre 2021 data di indizione del
referendum, da cui decorrono i termini per lo svolgimento delle
operazioni necessarie all’attuazione del referendum.
4
La votazione al referendum si svolge nell’intero territorio
del Comune città di Capodistria, e cioè domenica, 10 ottobre
2021.
5
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 040-3/2021
Capodistria, 22 luglio 2021
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

KRŠKO
2657.

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Mladinski center Krško
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center
Krško (Uradni list RS, št. 8/20, v nadaljevanju: odlok) se spremeni 5. člen tako, da se glasi:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju programov v mladinskem sektorju in mladinskega dela
ter za področje športa na območju občine Krško.«.
2. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»S svojo organiziranostjo in delom se zavod povezuje z
drugimi zavodi s svojega področja v državi in mednarodnimi
organizacijami, z ostalimi javnimi zavodi na področju družbenih dejavnosti ter z ostalimi izvajalci mladinskih programov in
projektov in z izvajalci na področju športa, na nacionalnem in
mednarodnem nivoju.«.
3. člen
Prvi stavek 8. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna dejavnost zavoda je trajno in nemoteno zagotavljanje dela na področju mladine in športa, katere izvajanje
je v javnem interesu.«.
4. člen
Na koncu prvega odstavka 9. člena odloka se dodajo
naslednje alineje, ki se glasijo:
»– upravlja s športnimi objekti, športnimi igrišči in igrali,
prenesenimi v upravljanje, v lasti ustanoviteljice,
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje,
– upravlja in organizira vzdrževanje tehnične opreme, ki
je v upravljanju zavoda,
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju
javnih športnih objektov v občini,
– daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje
stanja v športu, pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za
ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
– organizira in izvaja programe športne vzgoje in razne
športne dejavnosti za otroke, mladino, invalide, sodeluje pri
kulturno-športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih
rekreativnih prireditvah za mladino.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-14/2019-O703
Krško, dne 15. julija 2021
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center
Krško

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
– stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni
list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odločba US RS, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16
in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 24. seji, dne 15. 7.
2021, sprejel

2658.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Krško

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odločba US RS, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 3. člena Zakona o zavodih

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 –
ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93,
45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16
in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 24. seji, dne 15. 7.
2021, sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Krško
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Krško (Uradni list RS, št. 59/97, 103/05,
59/08, 9/10 in 13/16) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako,
da se po novem glasi:
»Glasbena šola Krško opravlja dejavnost na sedežu javnega zavoda in je organizirana tudi na naslednjih dislociranih
oddelkih:
– dislocirani oddelek Kostanjevica na Krki, na Osnovni
šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska cesta 2,
Kostanjevica na Krki,
– dislocirani oddelek Senovo, na Osnovni šoli XIV. divizije
Senovo, Trg XIV. divizije 3, Senovo.«.
2. člen
Za tretjim odstavkom 2. člena se doda nov četrti odstavek,
ki se glasi:
»Glede na potrebe in število vpisanih otrok, Glasbena
šola Krško opravlja dejavnost tudi na naslednjih lokacijah:
– Godbeni dom: Kolodvorska ulica 2, Krško,
– Dvorana v parku: Bohoričeva ulica 5 b, Krško,
– Osnova šola Podbočje: Podbočje 82, Podbočje,
– Osnova šola Raka: Raka 36, Raka.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 606-10/2008-O704
Krško, dne 15. julija 2021
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

2659.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo v občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14
– odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl.
US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 –
ZDUOP), 15. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list
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RS, št. 88/12) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19)
je Občinski svet Občine Krško, na 24. seji, dne 15. 7. 2021,
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi
s pitno vodo v občini Krško
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v občini Krško (Uradni list
RS, št. 73/09, 84/13, 11/15, 104/15) se spremenita drugi in tretji
odstavek 4. člena tako, da se glasita:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za javno službo ne
šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih
objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega
vodovoda, če:
1. se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za
katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom,
ki ureja vode, in
2. iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s
predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se
oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za javno
službo šteje:
1. oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne
službe,
2. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih
površin,
3. oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje
požarov s pitno vodo,
4. oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi, in
5. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki
pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega člena, če letna količina
vode ne presega 50 m3.«.
2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku četrta točka spremeni
tako, da se glasi:
»4. Priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: priključek na javni
vodovod) je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega
mesta in njegova oprema; priključek na javni vodovod je v lasti
lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in ne sodi
med objekte in opremo javne infrastrukture; priključni sklop
na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski vodomer so
sestavni deli priključka na javni vodovod.«.
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku doda nova šestnajsta
točka tako, da se glasi:
»16. Lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina
javne službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja,
izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode.«.
4. člen
V 6. členu se v drugem odstavku spremeni uvodni stavek
tako, da se glasi:
»(2) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju javne službe, ki jih občina prenaša na izvajalca
javne službe in katerih podrobnejša vsebina in način plačila se
uredi s posebno pogodbo, so:«.
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5. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
»(1) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda,
kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v stavbi, ki še ni
priključena na javni vodovod in so postopki za priključitev v
teku, do priključitve na javni vodovod lastna oskrba s pitno
vodo dovoljena.
(3) Zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo
oskrbuje javni vodovod, se ne smejo uporabljati za lastno
oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe vode, razen če
gre za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda, za katero je
pridobljena vodna pravica v skladu s predpisi, ki urejajo vode.«.
6. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi:
»(1) V okviru storitev javne službe upravljavec javnega
vodovoda zagotavlja:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v
skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo
in oskrbo s pitno vodo,
2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne
službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
3. redno vzdrževanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih
zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu s 25. členom tega odloka in
predpisi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,
7. poročanje v skladu s 23. členom tega odloka in predpisi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu z
22. členom tega odloka in predpisi, ki urejajo pitno vodo in
oskrbo s pitno vodo,
9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih
v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
iz zajetja za pitno vodo,
11. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete
vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno
vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega
vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,
12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena
območja,
13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na območju javnega vodovoda in
17. priključevanje novih uporabnikov javne službe.
(2) Monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja iz
10. točke prejšnjega odstavka se izvaja na tistih zajetjih za
pitno vodo, za katera je to določeno v programu izvajanja monitoringa, sprejetega v skladu s predpisom, ki ureja kemijsko
stanje podzemne vode, oziroma v skladu s predpisom, ki ureja
kakovost površinskih voda.
(3) Redno vzdrževanje priključkov iz 5. točke prvega odstavka tega člena obsega:
– preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost
pitne vode in javni vodovod ter da je priključek vodotesen,
– zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje, in
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– interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje pitne vode na priključku, okvare
obračunskega vodomera in podobno).
(4) V okviru storitve obveščanja uporabnikov izvajalec
javne službe organizira na stroške upravljavcev zasebnih vodovodov, ki so namenjeni lastni oskrbi s pitno vodo, njihovo
stalno izobraževanje, pri čemer mora izobraževanje vsebovati
tehnične in zdravstvene vidike oskrbe prebivalstva s pitno
vodo. Program izobraževanja se natančneje opredeli v programu oskrbe s pitno vodo iz 22. člena tega odloka.
(5) Obveznosti občine, izvajalca javne službe in upravljavca javnega vodovoda v zvezi z rednim in investicijskim
vzdrževanjem in ustreznim zavarovanjem javnega vodovoda
se določijo s pogodbo.«.
7. člen
Spremeni se 12. člen tako, da se glasi:
»12. člen
(priključitev na javni vodovod)
(1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt iz prvega odstavka 4. člena tega odloka, ki leži znotraj območja javnega
vodovoda, kjer se izvaja javna služba, morata biti priključena
na javni vodovod v skladu s tem odlokom.
(2) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba ali
gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.
(3) V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne
dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno merjenje
porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.
(4) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem
inženirskem objektu mora biti zagotovljeno pred odjemnim
mestom, do katerega lahko dostopa izvajalec javne službe.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se v primerih,
ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika,
s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, lahko
zagotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.
(6) Načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod
mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta, ki se priključuje na javni vodovod.«.
8. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se glasi:
»(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ni
urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe
ne sme priključiti na javni vodovod.
(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno
službo, ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo
vode, izvajalec javne službe stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, v delu, ki se nanaša na rabo pitne vode iz javnega
vodovoda, ki ne šteje za javno službo, ne sme priključiti na
javni vodovod.«.
9. člen
Spremeni se naslov 14. člena tako, da se glasi:
»14. člen
(priključek na javni vodovod)
V 14. členu se črta prvi odstavek.
V 14. členu se spremenita drugi in tretji odstavek tako,
da se glasita:
»(2) Priključek na javni vodovod se izvede za vsako
odjemno mesto posebej. V enem vodomernem jašku je lahko
nameščenih več vodomerov.
(3) Če pa je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih
mest tako, da se priključek na javni vodovod na obratujoči
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sekundarni vodovod izvede s skupnim cevovodom, se šteje za
del javnega vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni vodovod in razcep cevovoda za priključitev zadnjih dveh
odjemnih mest.«.
10. člen
V 17. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Pred izvedbo dejanske priključitve na javni vodovod
uporabnik z izvajalcem sklene pogodbo o dobavi pitne vode.
Sklenjena pogodba je podlaga za vpis uporabnika v kataster
javnega vodovoda, v register priključkov in hidrantov ter v evidenco uporabnikov javnega vodovoda.«.
V 17. členu se črta četrti odstavek.
11. člen
V 19. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Do pridobitve možnosti priključitve uporabnikov iz
določenega kraja (naselja, zaselka) na objekte in naprave javnega vodovodnega omrežja, je upravljavec zasebnega vodovoda pravna ali fizična oseba, s katero imajo lastniki zasebnega
vodovoda sklenjeno pogodbo o njegovem upravljanju.«.
12. člen
Spremeni se 20. člen tako, da se glasi:
»(1) Če se lastna oskrba s pitno vodo v obstoječih stavbah zagotavlja z zasebnim vodovodom in je njegova letna
povprečna zmogljivost enaka ali večja od 10 m3 pitne vode na
dan ali se iz njega oskrbuje 50 ali več prebivalcev s stalnim
prebivališčem, mora tak zasebni vodovod imeti upravljavca.
Tabela 1: Seznam zasebnih vodovodov s 50 ali več prebivalci s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost
enaka ali večja od 10 m3 pitne vode na dan
Zap. št.
Vodovod
Št. porabnikov
1.
Anže
50
2.
Dolenja vas
50
3.
Gorenji Leskovec-Ložice
150
4.
Gornje Pijavško
90
5.
Jevša-Šedem
95
6.
Kališovec-Brezje-Dolenji Leskovec
250
7.
Mali Kamen-Reštanj
300
8.
Mali Kamen-Okrog
120
9.
Presladol
68
10.
Presladol-Kozmus
50
11.
Rožno-Hruševje
150
12.
Rožno-Kocjan
70
13.
Slom-Ilovce
298
14.
Šapola-Kostanjek
60
15.
Veliki Kamen
250
16.
Veternik-Mrčna sela
100
(2) V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni
vodovod imeti upravljavca, če oskrbuje:
– eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet
ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem,
– eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih
stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb
za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje
elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb
splošnega družbenega pomena in
– eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov,
kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.
(3) Lastniki zasebnega vodovoda iz prejšnjega odstavka
morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s
pravno ali fizično osebo in o upravljavcu zasebnega vodovoda
pisno obvestiti občino.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se pogodba o upravljanju zasebnega vodovoda ne sklene, če imajo stavbe iz tretjega

Št.

125 / 30. 7. 2021 /

Stran

7785

odstavka tega člena enega lastnika, ki je hkrati upravljavec
zasebnega vodovoda. Lastnik zasebnega vodovoda mora o
njegovem upravljanju pisno obvestiti občino.«.
13. člen
V 23. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske
javne službe, najkasneje do 31. oktobra vsakega tekočega leta
predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski
svet. Priloga letnemu programu je tudi Elaborat.«.
14. člen
Spremeni se 24. člen tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec javne službe mora vodne izgube iz javnega
vodovoda spremljati in evidentirati v vodni bilanci.
(2) Izvajalec javne službe mora pripraviti program ukrepov
za zmanjšanje vodnih izgub, ki je sestavni del programa oskrbe
s pitno vodo v skladu z 22. členom tega odloka.
(3) Lastnik javnega vodovoda zagotavlja izvedbo investicij
in investicijskega vzdrževanja v skladu s programom za zmanjšanje vodnih izgub iz prejšnjega odstavka.
(4) Upravljavec javnega vodovoda mora zagotavljati izvedbo rednega vzdrževanja in ukrepov za zmanjšanje vodnih
izgub, ki nastajajo pri rednem obratovanju javnega vodovoda,
v skladu s programom ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub iz
drugega odstavka tega člena.
(5) Z izvedbo ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub morata lastnik in upravljavec javnega vodovoda vodne izgube
zmanjšati na dopustno raven vodnih izgub, določeno v skladu
z metodologijo za določanje dopustne ravni vodnih izgub.
(6) Če občina zaradi potreb po večji rabi pitne vode
načrtuje oskrbo s pitno vodo iz novih zajetij za pitno vodo ali
povečanje zmogljivosti črpanja iz obstoječih zajetij za pitno
vodo, mora skupaj z izvedbo teh ukrepov zagotoviti, da vodne
izgube obstoječih javnih vodovodov ne presegajo dopustne
ravni vodnih izgub iz prejšnjega odstavka.«.
15. člen
V 25. členu se drugi odstavek črta.
V 25. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izvajalec javne službe vodi evidenco o:
1. javnih vodovodih, s katerimi upravlja, in območjih javnih
vodovodov,
2. uporabnikih javne službe,
3. priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih,
4. zajetjih za pitno vodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo,
5. vodnih pravicah za zajetja iz prejšnje točke,
6. vodni bilanci javnega vodovoda,
7. vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, namenjene
izvajanju javne službe, in
8. stroških in cenah obveznih storitev javne službe.«.
16. člen
Spremeni se tretji odstavek 25. člena tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe vodi evidenco o:
1. javnih vodovodih, s katerimi upravlja, in območjih javnih
vodovodov,
2. uporabnikih javne službe,
3. priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih,
4. zajetjih za pitno vodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo,
5. vodnih pravicah za zajetja iz prejšnje točke,
6. vodni bilanci javnega vodovoda,
7. vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, namenjene
izvajanju javne službe, in
8. stroških in cenah obveznih storitev javne službe.«.
17. člen
V 26. členu se spremenita prvi in drugi odstavek tako, da
se glasita:
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»(1) S tem odlokom se upravljavcu podeli javno pooblastilo za vodenje katastra komunalnih naprav (v nadaljnjem
besedilu: kataster), ki vsebuje baze podatkov o infrastrukturnih objektih, omrežjih in napravah namenjenih izvajanju javne
službe. Podrobnejšo vsebino katastra določa Tehnični pravilnik.
(2) Vodenje in vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi
z vodenjem katastra ureja koncesijska pogodba.«.
18. člen
V 28. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Podrobnejša vsebina izvajanj javnih pooblastil in
način financiranja se določita s posebno pogodbo.«.
V 28. člen se doda nov, četrti, odstavek, ki se glasi:
»Investitor v obnovo javnega vodovoda je občina. S tem
odlokom Občina pooblašča izvajalca javne službe za izvedbo
in nadzor obnovitvene investicije do višine letne najemnine,
pobrane za infrastrukturo oddano v najem izvajalcu gospodarske javne službe. Investitor v novogradnjo javnega vodovoda je
občina, ki pa izvajalca javne službe lahko s pogodbo pooblasti
za vodenje, izvajanje in nadzor investicije. Če vzdrževalnih ali
investicijskih del ne izvaja izvajalec javne službe, ampak tretja
oseba, mora izvajalec javne službe zagotoviti strokovni nadzor
pri posegih v javni vodovod, izvajalec pa mora tak nadzor
omogočiti in plačati stroške nadzora. Obveznosti občine in
upravljavca javnega vodovoda v zvezi z rednim in investicijskim
vzdrževanjem in ustreznim zavarovanjem javnega vodovoda se
določijo s pogodbo.«.
19. člen
V 33. členu se v prvem odstavku spremenita prva in enajsta alinea tako, da se glasita:
»– če je vodovodni priključek izveden brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem izvajalca javne službe ali je priključek na javni vodovod ali priključitev izvedla nepooblaščena
oseba;
– če poškoduje plombo ali pečat na vodomeru;«.
V drugem odstavku se besedna zveza »s predhodnim
obvestilom« zamenja z besedno zvezo »z odločbo«.
Dodajo se novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Upravljavec izvaja kontrolo pečatov na vodomeru
zaradi izvedene prekinitve dobave pitne vode ali v primeru
začasnega mirovanja odjemnega mesta.
(6) V primeru, da uporabnik pretrga uradni pečat na
vodomeru je koncesionar upravičen zaračunati stroške kontrole pečata v skladu s sprejetimi tarifami in o kršitvi seznaniti
pristojni organ.
(7) Če uporabnik pretrga uradni pečat na vodomeru je
koncesionar po kontroli pečata:
– v primeru postopka prekinitve dobave vode dolžan
vodomer ponovno zapečatiti in uporabniku zaračunati stroški
prekinitve dobave vode po sprejeti tarifi
– v primeru mirovanja odjemnega mesta poravnati stroške
ponovne aktivacije odjemnega mesta po sprejeti tarifi.«.
20. člen
V 34. členu se dodata nova četrti in peti odstavek;
»(4) V primeru, da uporabnik odjemnega mesta ne opremi
z vodomerom v roku, ki mu ga je postavil izvajalec, se vodarina
zaračuna skladno z veljavno zakonodajo.
(5) Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje v 15-ih dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon
ne določa drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen
rok plačila.«.
21. člen
V 35. členu se v deveti odstavek doda nov drugi stavek,
ki se glasi:
»Če je odjemno mesto zapečateno več kot 24 mesecev,
se pri ponovni priključitvi plačajo tudi stroški umerjanja vodomera.«.
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22. člen
V 38. členu se v prvem odstavku pred prvo alinejo dodajo
tri nove alineje, ki se glasijo:
»– pred priključitvijo pridobiti soglasje za priključitev na
javni vodovod,«.
– izvesti priključek na javni vodovod skladno s projektnimi
pogoji in izdanim soglasjem za priključitev na javni vodovod,
– pridobiti vodno dovoljenje za odvzem vode iz javnega
vodovoda, v primerih, ko je to predpisano z zakonodajo,«.
23. člen
V 38. členu se v tretjem odstavku se črta besedilo: »s
strani Agencije Republike Slovenije za okolje«.
24. člen
V 41. člen se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če uporabnik brez soglasja in ne na podlagi prvega
odstavka tega člena, izvede odvzem vode iz javnega hidrantnega omrežja s katerimi povzroči motnje pri oskrbi s pitno vodo,
krije stroške vzpostavitve obratovanja vodovodnega omrežja.«.
25. člen
V 44. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Sredstva, pridobljena iz naslova plačila najemnine,
so prihodek proračuna Občine Krško, in se namenijo primarno
za potrebe investicijskega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture, lahko pa tudi za potrebe investicij v gospodarsko
javno infrastrukturo.«.
26. člen
V 38. členu se v prvi odstavek v prvo točko na koncu
stavka doda besedilo »– obračunski vodomer,«.
27. člen
V 49. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinska uprava in pooblaščene osebe za nadzor nad izvajanjem
odloka, pristojne državne inšpekcijske službe ter policija v
okviru svojih pristojnosti. Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če
ni z zakonom ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače
določeno, Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Krško, Krško, Radeče
in Sevnica.«.
V 49. členu se v tretjem odstavku besedilo »Pristojni organ« zamenja z besedilom »pristojni oddelek«.
28. člen
V 50. členu se spremenijo tretji, peti in sedmi odstavek
tako, da se glasijo:
»(3) Z globo 1.200 evrov se kaznuje za prekršek upravljavec zasebnega vodovoda, če:
– ravna v nasprotju z 20., 21. in 25. členom.
(5) Z globo 1.200 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, uporabnik – samostojni podjetnik posameznik
in uporabnik – posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
če:
– ravna v nasprotju z 9. členom;
– ravna v nasprotju z 12. členom;
– ravna v nasprotju s 15. členom;
– ravna v nasprotju z 32. členom;
– ravna v nasprotju s 33. členom;
– ravna v nasprotju z 38. členom;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena;
– ravna v nasprotju s 40. členom;
– ravna v nasprotju z 41. členom.
(7) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje uporabnik – posameznik, če:
– ravna v nasprotju z 9. členom;
– ravna v nasprotju z 12. členom;
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– ravna v nasprotju s 15. členom;
– ravna v nasprotju z 32. členom;
– ravna v nasprotju s 33. členom;
– ravna v nasprotju z 38. členom;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena;
– ravna v nasprotju s 40. členom;
– ravna v nasprotju z 41. členom.«
29. člen
Črta se 51. člen odloka.
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2007-O604
Krško, dne 15. julija 2021
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

2660.

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl.
US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15,
56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg,
84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A,
80/20 – ZIUOOPE, 158/20, 152/20 – ZZUOOP), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN,
57/11), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11
– uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US,
92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19
– odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21
– ZDUOP) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je
Občinski svet Občine Krško, na 24. seji, dne 15. 7. 2021, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
občine Krško
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju
občine Krško (Uradni list RS, št. 73/12 in 84/13).
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»Poleg pomenov, določenih v zakonu in podzakonskih
pravnih aktih, imajo posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku
naslednji pomen:
1. Območje izvajanja javne službe je območje občine
Krško, v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode.
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2. Izvajalec javne službe je fizična ali pravna oseba, ki se
ji podeli koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe –
koncesionar (v nadaljevanju izvajalec).
3. Uporabnik javne službe je lastnik objekta ali dela objekta in upravljavec javnih površin, iz katerih se odvaja padavinska
odpadna voda v javno kanalizacijo.
4. Javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katera uporaba je pod enakimi
pogoji namenjena vsem.
5. Kanalizacija je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov in naprav, povezanih v kanalizacijsko
omrežje, po katerem se zagotavlja odvajanje odpadne vode
iz objektov ter ločeno od nje ali skupaj z njo tudi odvajanje
padavinske odpadne vode s streh ali z utrjenih, tlakovanih ali z
drugim materialom prekritih površin objektov.
6. Javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura
lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode.
7. Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v
nadaljevanju primarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter
z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje
odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in
podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske
odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne
vode, iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne
vode. Na primarnem omrežju ni kanalizacijskih priključkov.
8. Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije
(v nadaljevanju sekundarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr.
peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in
padavinske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali
njegovem delu, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne
vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu in se
čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekundarno omrežje
se zaključi z navezavo na primarno omrežje.
9. Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo
v zgradbi in na zemljišču uporabnika, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno
kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico, MKČN
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in poteka do revizijskega jaška. Tudi v primeru, da je lokacija revizijskega jaška na javnem
dobrem, vzdrževanje interne kanalizacije bremeni uporabnika.
10. Kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo
opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice
odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od
mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega
jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko
omrežje. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem
nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda
ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko
omrežje.
11. Revizijski jašek je mesto priklopa enega ali več uporabnikov na javno kanalizacijo.
12. Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena
tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno
napravo ali na končno mesto izpusta.
13. Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je
enota za obremenjevanje vode, izražena z biokemijsko potrebo
po kisiku (v nadaljnjem besedilu: BPK(5)). 1 PE je enak 60 g
BPK(5) na dan.
14. Mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju:
MKČN) je komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo
od 2 000 PE.
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15. Pretočna greznica je gradbeni objekt za anaerobno
obdelavo komunalne odpadne vode v katerem se la-ta pretaka
iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno
obdelavo odpadne vode.
16. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik, brez
prekatov, namenjen zbiranju komunalne odpadne vode.
17. Obstoječa pretočna greznica je pretočna greznica, ki
je bila zgrajena pred 1. 9. v skladu s predpisi, ki so veljali v času
gradnje, in je obratovala na dan 1. 9. 2012.
18. Obstoječi objekt je objekt, ki je bil zgrajen pred 1. 9.
2012 ali objekt, za katerega je bilo pred tem dnem pridobljeno
gradbeno dovoljenje.
19. Usedalnik blata je del pretočne greznice oziroma
MKČN, vgrajen neposredno za odtočno cevjo namenjen shranjevanju in gnitju blata izdelan iz neprepustnega betona ali
drugega nepropustnega materiala. Lahko je izveden kot usedalnik blata ali kombiniran objekt za blato ali odpadno vodo (v
nadaljevanju usedalnik blata).
20. Neobdelano blato je blato iz obstoječih greznic in
blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode na
komunalni ali skupni čistilni napravi.
21. Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca
o objektih gospodarske javne infrastrukture.
22. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.
23. Merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoča
tehnično izvedbo meritev količin in kakovosti odpadne vode.
24. Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju Občine Krško, je
pravilnik, ki natančneje ureja tehnična vprašanja tega odloka
in ga sprejme Občinski svet.«.

glasi:

3. člen
V 3. členu odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se

»Naloge javne službe, ki so obvezne storitve, so:
1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo, ter dodatna obdelava komunalne
odpadne vode v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
2. redno vzdrževanje javne kanalizacije,
3. prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se
zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo
ter njeno čiščenje,
4. prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih
naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in iz malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena uredbe o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območje
komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata,
5. obdelava blata,
6. pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
7. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin,
8. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo,
9. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso
večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh,
10. obveščanje uporabnikov javne službe,
11. izdelava programa izvajanja javne službe,
12. vodenje evidence o izvajanju javne službe,
13. poročanje o izvajanju javne službe in
14. priključevanje novih uporabnikov javne službe.«.
Doda se nov, tretji, odstavek, ki se glasi:
»(3) Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na
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poselitvenih območjih na svojem območju v skladu s predpisi
s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in na podlagi občinskega operativnega programa
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
v občini Krško.«.
4. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(posebne storitve javne službe)
Naloge javne službe, ki so posebne storitve, so:
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine ali
površine iz 9. točke tretjega člena,
– odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo.«.
5. člen
Doda se nov 3.b člen, ki se glasi:
»3.b člen
(Obvezne storitve javne službe za objekte, ki so priključeni na
javno kanalizacijo)
Obvezne storitve javne službe za objekte, ki so priključeni
na javno kanalizacijo, so:
– odvajanje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v
javno kanalizacijsko omrežje,
– čiščenje komunalne odpadne vode in njena dodatna
obdelava v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode,
– odvajanje padavinske odpadne vode, za katero se v
skladu s 7., 8. in 9. točko prvega odstavka 4. člena tega odloka
zagotavlja odvajanje in čiščenje v okviru nalog javne službe,
– čiščenje padavinske odpadne vode iz prejšnje alineje
v komunalni čistilni napravi, če gre za mešano kanalizacijsko
omrežje javne kanalizacije, oziroma v lovilniku olj ali čistilni
napravi padavinske odpadne vode, če gre za javno kanalizacijo
za odvajanje izključno padavinske odpadne vode in je čiščenje
padavinske odpadne vode predpisano, in
– obdelava blata na območju komunalne čistilne naprave,
ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata.«.
6. člen
Doda se nov 3.c člen, ki se glasi:
»3.c člen
(Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni
na javno kanalizacijo)
Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, so:
– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz
nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje ter njena dodatna obdelava v skladu s predpisi s področja
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih
naprav iz petega odstavka 21. člena uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode pri uporabniku javne službe
ter njegova obdelava na območju komunalne čistilne naprave,
ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata, in
– pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (v nadaljnjem besedilu: pregled).«.
7. člen
V 4. členu odloka se naslov člena spremeni tako, da se
glasi: »(ukrepi za padavinsko vodo)«.
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Prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora lastnik objekta odvajati neposredno ali posredno v
vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabi
kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti
kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje
perila ali zalivanje, in se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi izvedba ukrepov skladno s predpisom, ki
ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode.«
V tretjem odstavku se črta besedilo », se za plačilo odvajanja uporabljajo določila tega odloka, ki urejajo odvajanje
in čiščenje komunalnih odpadnih voda, s tem, da se tarifa
obračuna na podlagi velikosti površine, s katere se padavinska
voda odvaja.«.
8. člen
Spremeni se 7. člen odloka tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe izvaja javno službo na območju
občine Krško, s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, občinskim operativnim
programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v občini Krško in programom izvajanja javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode (v nadaljevanju Program), ki ga izdela skladno s predpisi
s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode in objavi na svoji spletni strani.«.
9. člen
V 8. členu se v prvi alineji besedilo »v čistilni napravi«
spremeni v besedilo »v čistilnih napravah«.
10. člen
Spremeni se 9. člen, ki se glasi:
»(1) Ravnanje z blatom iz in malih komunalnih čistilnih
naprav do 50 PE, obstoječih greznic ter komunalne odpadne
vode iz nepretočnih greznic se lokacijsko zagotavlja v čistilni
napravi Vipap.
(2) Komunalne in padavinske odpadne vode z aglomeracij
Krško – desni breg in Leskovec in Krško – Levi breg se zbirajo
v čistilni napravi Vipap. Odpadne vode z območja Brestanice
in Senovega se zbirajo na območju komunalne čistilne naprave
Brestanica, na območju naselja Podbočje deluje mala čistilna
naprava Podbočje.«.
11. člen
V 10. členu se spremenita prvi in drugi odstavek tako, da
se glasita:
»(1) S tem odlokom se izvajalcu podeli javno pooblastilo
za vodenje katastra komunalnih naprav (v nadaljevanju kataster), ki vsebuje baze podatkov o infrastrukturnih objektih,
omrežjih in napravah namenjenih izvajanju javne službe. Podrobnejšo vsebino katastra določa Tehnični pravilnik.
(2) Vodenje in vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi
z vodenjem katastra ureja koncesijska pogodba.«.
12. člen
V 11. členu odloka se naslov člena spremeni tako, da se
glasi: »(javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev,
mnenj in dajanje soglasij)«.
V 11. členu se v prvem odstavku za besedo »pogojev«
doda besedilo », mnenj«.
13. člen
V 12. člen se doda nov, peti, odstavek, ki se glasi:
»(5) Lastnik objekta na stavbnem zemljišču, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, in lastnik objekta na območju izven
meja aglomeracij, ki je opremljeno z javno kanalizacijo morata
zagotoviti, da je objekt zaradi priključitve na javno kanalizacijo
opremljen s kanalizacijskim priključkom. Načrtovanje, gradnjo
in vzdrževanje kanalizacijskega priključka zagotovi lastnik
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objekta, ki mu kanalizacijski priključek pripada, in je v njegovi
lasti in upravljanju.«.
14. člen
Doda se nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(izjeme pri opremljanju aglomeracij velikosti do 500 PE)
(1) V kolikor je strošek izgradnje javnega kanalizacijskega
omrežja višji od trikratnika stroškov izgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav do 50 PE, občina območje aglomeracije velikosti do 500 PE lahko opremi z individualnimi malimi komunalnimi
čistilnimi napravami. Način izvedbe analize stroškov izgradnje
je opredeljen v zakonodaji.
(2) Lastniku objekta na tem območju, ki odpadno vodo
čisti na mali komunalni čistilni napravi do 50 PE, se zaračuna
storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Izvajalec javne službe v sklopu storitve lastniku zagotavlja odvoz
blata MKČN in pregled MKČN enkrat na tri leta. Elektro inštalacije male komunalne čistilne naprave do 50 PE se priključijo
na omrežje lastnika objekta, ki krije mesečne stroške porabe
električne energije.«.
15. člen
V 15. členu se v prvem odstavku spremeni peta alineja
tako, da se glasi:
»– kanalizacijski priključek,«.
16. člen
V 16. členu se drugi in peti odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka priključitev
na javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna, ko bi bile tehnične
rešitve, ki bi le-to omogočile, nesorazmerno drage. Če občina
na podlagi ekonomske analize variant opremljanja ugotovi, da
bi opremljanje z javnim kanalizacijskim omrežjem povzročilo
več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z
MKČN ali nepretočno greznico, v skladu s predpisi s področja
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
razen če je z drugim predpisom določeno drugače.«
»(5) Izvajalec mora lastnika objekta v roku 30 dni po prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo obvestiti, da
je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna
in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno
kanalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku
dvanajstih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
Lastnik obstoječega objekta v aglomeraciji, kjer je opremljenost z javno kanalizacijo predpisana, ali v aglomeraciji, kjer
opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, aglomeracija
pa je opremljena z javno kanalizacijo, ali lastnik obstoječega
objekta izven meja aglomeracije, če je opremljeno z javno
kanalizacijo ali možno odvajanje v javno kanalizacijo sosednje
aglomeracije mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v
tem objektu, zagotoviti priklop na javno kanalizacijsko omrežje
najpozneje šest mesecev po začetku obratovanja komunalne
čistilne naprave, ki zaključuje to javno kanalizacijsko omrežje,
ali najpozneje šest mesecev po pridobiti uporabnega dovoljenja
za javno kanalizacijsko omrežje, če je to javno kanalizacijsko
omrežje priključeno na komunalno čistilno napravo.«.
17. člen
Doda se nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(obveznosti upravljavca MKČN z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE)
»(1) Upravljavec MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
mora izvajalcu javne službe omogočiti prevzem in odvoz blata.
(2) Investitor oziroma upravljavec MKČN z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE, mora v okviru prvih meritev na svoje stroške
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zagotoviti meritve za tiste parametre onesnaženosti, za katere
so za to malo komunalno čistilno napravo predpisane mejne
vrednosti.
(3) Upravljavec MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od
2.000 PE, mora v sklopu prvih meritev oziroma občasnih in
trajnih meritev na iztoku izvesti meritve parametrov onesnaženosti, predpisane za aglomeracijo, v kateri se MKČN nahaja.
(4) Upravljavec MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
mora izvajalcu javne službe omogočiti pregled te naprave,
razen če mu predloži analizne izvide v skladu s predpisi s
področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
(5) Upravljavec MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
mora hraniti:
1. izjavo o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo
gradbene proizvode, če gre za tipsko malo komunalno čistilno
napravo,
2. navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje
naprave,
3. vodno soglasje, če gre za odvajanje v vodotok,
4. poročilo o opravljenih prvih meritvah,
5. dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni
čistilni napravi,
6. podatke o ravnanju z blatom,
7. podatke o izrednih dogodkih.
(6) Upravljavec MKČN iz prejšnjega odstavka mora dokumente iz prejšnjega odstavka hraniti v celotnem obdobju
njenega obratovanja.
(7) Upravljavec MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
mora izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo najpozneje v
15 dneh predložiti:
– podatke za izvedbo pregleda in pripravo poročila o
pregledu ali
– dokumentacijo in podatke iz petega odstavka tega člena.«.
18. člen
Doda se nov 16.b člen, ki se glasi:
»16.b člen
(obveznosti lastnika objekta, ki ni priključen na javno
kanalizacijo)
(1) Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo,
mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku:
– obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja,
– uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred
predvidenim začetkom njene uporabe.
(2) Lastnik objekta, ki komunalno odpadno vodo zbira
v nepretočni greznici, mora izvajalcu javne službe omogočiti
prevzem in odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočne
greznice.
(3) Lastnik objekta na kmetijskem gospodarstvu, ki komunalno odpadno vodo zbira v nepretočni greznici in jo uporablja
v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih
čistilnih naprav v kmetijstvu, mora kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabljene komunalne odpadne vode hraniti
najmanj pet let.
(4) Lastnik objekta iz prejšnjega odstavka mora izvajalcu
javne službe na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predložiti izjavo iz prejšnjega odstavka.«.
19. člen
22. člen odloka se črta.
20. člen
V 23. členu odloka se spremeni prvi odstavek tako, da
se glasi:
»(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja
odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgra-
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dnja malih komunalnih čistilnih naprav oziroma nepretočne
greznice v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode.«.
Spremeni se sedmi odstavek tako, da se glasi:
»(7) Skladno s predpisi s področja odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode izvajalec na stroške
uporabnika izdela Poročilo o pregledu male komunalne čistilne
naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.«.
21. člen
Spremeni se 24. člen tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec zagotovi prevzem in odvoz blata iz malih
komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
grezničnih gošč iz obstoječih pretočnih greznic in vsebine iz
nepretočnih greznic, na območje komunalne čistilne naprave,
ki je opremljena za obdelavo blata.
(2) Izvajalec pripravi plan praznjenja greznic in malih
komunalnih čistilnih naprav, v sklopu Programa izvajanja javne
službe za obdobje 4 let, v skladu z veljavno zakonodajo.«.
22. člen
V 25. členu odloka se spremeni naslov člena tako, da se
glasi »prevzem blata in grezničnih gošč«.
Spremeni se 25. člen tako, da se glasi:
»Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in grezničnih gošč iz obstoječih
pretočnih greznic mora izvajalec javne službe zagotoviti v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost posamezne
male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na
tri leta.«.
23. člen
V 26. členu odloka se v naslovu za besedo »greznic doda
besedilo »in MKČN«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec je dolžan uporabnika o obveznosti opravljanja obvezne storitve javne službe prevzema blata oziroma komunalne odpadne vode najprej obvestiti. Izvajalec uporabnika
obvesti pisno z dopisom najmanj 15 dni pred izvedbo storitve
prevzema blata iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE ali greznične gošče iz obstoječe pretočne greznice. V obvestilu navede datum svojega prihoda.«.
V 26. členu odloka se v drugem odstavku za besedo »pisno« doda besedilo »ali ustno po telefonu«,«.
Doda se nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Uporabniki, ki imajo registrirano kmetijsko dejavnost
in v skladu z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih
naprav v kmetijstvu, greznične gošče ali blato iz malih komunalnih čistilnih naprav mešajo skupaj z gnojevko oziroma
gnojnico ter skladiščijo najmanj šest mesecev pred uporabo
za gnojilo v kmetijstvu, lahko podajo vlogo za oprostitev izvedbe in plačila storitve prevzema in ravnanja z blatom iz greznic
in malih komunalnih čistilnih naprav. K vlogi je potrebno priložiti razpredelnico, v katero mora uporabnik vpisovati datume
in količine izpraznjenje vsebine greznice ali male komunalne
čistilne naprave ter datume odvoza na kmetijske površine.
Obvezna priloga k vlogi je tudi izpis iz registra živali za tekoče
leto. Z vlogo uporabnik izjavlja, da spoštuje določbe Uredbe
o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu in
ustrezno ravna z blatom. Uporabnik je dolžan sam podaljšati
veljavnost vloge na tri leta. V kolikor tega ne stori, se mu prične zaračunavati storitev praznjenja in prevzema grezničnih
gošč ali blata iz malih komunalnih čistilnih naprav. Izvajalec
gospodarske javne službe pozove uporabnike, da podaljšajo
veljavnost vloge, pisno, enkrat v koledarskem letu, na zadnji
strani položnice.«.
24. člen
Spremeni se 27. člen tako, da se glasi:
»Blato iz malih komunalnih čistilnih naprav, greznične
gošče iz obstoječih pretočnih greznic ter komunalne odpadne
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vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža na sprejem v
čistilno napravo Vipap.«.

»VII.a VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

25. člen
V 28. členu se dvajseta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izdajati projektne pogoje, mnenja in soglasja ter voditi
evidenco o njih;«.

(vrsta objektov in naprav za izvajanje gospodarske
javne službe)

26. člen
V 34. člen se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Sredstva, pridobljena iz naslova plačila najemnine,
so prihodek proračuna Občine Krško, in se namenijo primarno
za potrebe investicijskega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture, lahko pa tudi za potrebe investicij v gospodarsko
javno infrastrukturo.«.
27. člen
V 36. členu se v prvem odstavku besedilo »iz omrežnine
in storitev javne službe« zamenja z besedilom »iz omrežnine
in cene izvajanja storitev javne službe«.
28. člen
V 37. členu se v prvem odstavku črta besedilo »Plačila
uporabnikov za storitve javne službe so lahko različna za
različne kategorije uporabnikov ali za različne namene uporabe (gospodinjstvo, ostali izven gospodinjski nameni, posebne
kategorije gospodarskih subjektov).«.
29. člen
V 38. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Stroške odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode, ki nastaja v stavbi, kjer ni merjenja porabe pitne
vode se uporabnikom zaračuna v skladu z zakonodajo.«.
30. člen
Spremeni se 39. člen tako, da se glasi:
»(1) Cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode in za dobavo pitne
vode se oblikujejo v skladu z določili predpisa o oblikovanju
cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Podrobnejši način obračunavanja obveznosti se določi
v Elaboratu, ki ga predpisuje zakonodaja.
(3) Obveznosti se uporabnikom zaračunavajo po tarifi,
ki jo na pobudo upravljavca in na predlog župana sprejme
Občinski svet. Upravljavec je pripravljeni predlog tarife dolžan
uskladiti z občinsko upravo, dolžan pa je tudi sodelovati pri
njegovi obravnavi na občinskem svetu.«.
31. člen
V 40. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode se uporabnikom zaračunava mesečno v obliki in na način
kot se obračunava storitev oskrbe s pitno vodo.«.
32. člen
V 41. členu se v prvem odstavku črta stavek: »Če uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v 15 dneh po prejemu
pisnega opomina, s katerim mora biti izrecno opozorjen na
posledice neplačila, mu lahko izvajalec prekine dobavo vode.«.
V drugem odstavku se številka »8« zamenja z »10«.
33. člen
V 42. členu se v drugem odstavku besedilo »brez objave«
zamenja z besedilom »ob predhodno poslanem obvestilu«.
34. člen
Za 43. členom se doda novo poglavje VII.a in nov
43.a člen, ki se glasi:

43.a člen

(1) Za izvajanje javne službe se uporablja infrastruktura
javne službe lokalnega pomena.
(2) Infrastruktura javne službe lokalnega pomena na območju občine Krško za izvajanje javne službe je sistem cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav,
ki se povezujejo v sekundarno omrežje, primarno omrežje ali
transportno omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja odvajanje
in čiščenje odpadne vode.
(3) Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javne službe, so javno dobro.
(4) Infrastruktura iz prvega odstavka tega člena, ki jo ima
izvajalec javne službe v poslovnem najemu, obveznosti izvajalca javne službe glede infrastrukture in druga z infrastrukturo
povezana vprašanja se podrobneje uredijo v pogodbi med
izvajalcem javne službe in občino Krško.
(5) Izvajalec javne službe mora ravnati z infrastrukturo
javne službe lokalnega pomena v skladu z veljavnimi predpisi.«.
35. člen
V 46. členu se doda alineja, ki se glasi:
»– če ne spoštuje določil 42. člena tega odloka.«
36. člen
V 46. členu se v prvem odstavku doda alineja, ki se glasi:
»– če ne spoštuje določil 42. člena tega odloka.«
37. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2012-O604
Krško, dne 15. julija 2021
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

2661.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih
gospodarskih javnih služb v občini Krško

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba
US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno
besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na
24. seji, dne 15. 7. 2021, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih
gospodarskih javnih služb v občini Krško
1. člen
V Odloku o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Krško (Uradni list RS, št. 32/07
in 65/18) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
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»Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih
javnih služb predstavlja koncesijski akt, s katerim se določijo
predmet in pogoji za podelitev koncesije ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljenih koncesij za naslednje
lokalne gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo;
2 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov;
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov;
5. redno vzdrževanje občinskih javnih cest;
6. urejanje in čiščenje javnih površin;
7. upravljanje pokopališč;
8. vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in
okraševanje v naseljih,
9. 24-urna dežurna služba.«.
2. člen
Spremeni se 4. člen odloka tako, da se glasi:
»(1) Gospodarska javna služba »oskrba s pitno vodo«
obsega oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v
skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo
in oskrbo s pitno vodo, obveščanje uporabnikov javne službe o
izvajanju javne službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne
službe, redno vzdrževanje javnega vodovoda, redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij
za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
pred požari, redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
vodenje evidenc, poročanje, izdelavo programa oskrbe s pitno
vodo, izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v
skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, monitoring kemijskega
in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo, monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s
pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring
iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije, označevanje
vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s
predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja, občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda, izdelavo programa ukrepov
v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov
zaradi onesnaženja, redno preverjanje podatkov o stavbah, ki
so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim
stanjem stavb na območju javnega vodovoda in priključevanje
novih uporabnikov javne službe ter ostale storitve, ki sodijo
skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne
službe, in drugimi predpisi v okvir javne službe.
(2) Gospodarska javna služba »odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode« obsega odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno
kanalizacijo, ter dodatna obdelava komunalne odpadne vode
v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode, redno vzdrževanje javne kanalizacije, prevzem
in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih
greznicah, v komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje,
prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in iz malih komunalnih čistilnih
naprav z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, če za blato
zagotovi prevzem na komunalno čistilno napravo, ki je opremljena za obdelavo blata, obdelava blata, pregledovanje malih
komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja
v javno kanalizacijo z javnih površin, odvajanje in čiščenje
padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s
streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti
ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v
javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od
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100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna
odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh, če tako
določa občinski predpis, ki ureja javno službo, obveščanje
uporabnikov javne službe, izdelava programa izvajanja javne
službe, vodenje evidence o izvajanju javne službe, poročanje
o izvajanju javne službe in priključevanje novih uporabnikov
javne službe ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni,
odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe, in drugimi
predpisi v okvir javne službe.
(3) Gospodarska javna služba »zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov« je zbiranje komunalnih odpadkov in
njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje z njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in predpisi, ki urejajo odpadke. Obsega
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih
in v zbirnem centru, zbiranje ločenih frakcij na prevzemnih
mestih ločenih frakcij, v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem
centru, zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih in v
zbirnem centru, prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij, predhodno
razvrščanje in predhodno skladiščenje zbranih odpadkov v
zbirnem centru, izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih
odpadkov, oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
vodenje evidenc o odpadkih in o ravnanju z njimi, ozaveščanje
in redno in pravočasno obveščanje uporabnikov o posameznih
aktivnostih opravljanja javne službe na krajevno običajen način,
izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za preprečevanje nastajanja
in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter ostale storitve, ki
sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene
javne službe, in drugimi predpisi v okvir javne službe.
(4) Gospodarska javna služba »obdelava določenih vrst
komunalnih odpadkov« obsega redno prevzemanje odpadkov od izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja komunalnih odpadkov, mehansko – biološko obdelavo in predelavo mešanih komunalnih odpadkov, obdelavo
in predelavo ločenih frakcij, obdelavo in predelavo kosovnih
odpadkov, obdelava in predelava nevarnih frakcij, izvajanje
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v zbirnem centru,
vodenje evidenc o odpadkih in o ravnanju z njimi, ozaveščanje
in redno in pravočasno obveščanje o posameznih aktivnostih
opravljanja javne službe na krajevno običajen način, izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za preprečevanje nastajanja in
zmanjševanje nastajanja odpadkov ter ostale storitve, ki sodijo
skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne
službe, in drugimi predpisi v okvir javne službe.
(5) Gospodarska javna služba »redno vzdrževanje občinskih javnih cest« obsega vzdrževalna dela za ohranjanje
javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih
cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah,
pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin,
redno vzdrževanje cestnih objektov, redno vzdrževanje bankin,
redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, redno vzdrževanje brežin in berm, redno vzdrževanje prometne signalizacije
in opreme, redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in
ureditev, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste, čiščenje cest, redno
vzdrževanje mejnikov, redno vzdrževanje drugih funkcionalnih
površin, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij
vozil, intervencijske ukrepe in zimsko službo. Obsega tudi
razvoj, načrtovanje in pospeševanje javnih služb, investicijsko
načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi
za izvajanje javne službe ter ostale storitve, ki sodijo skladno z
zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe, in
drugimi predpisi v okvir javne službe.
(6) Gospodarska javna služba »urejanje in čiščenje javnih
površin« obsega upravljanje in vzdrževanje javnih prometnih
površin oziroma trgov in ulic v mestih in naseljih mestnega
značaja, ter pripadajoče infrastrukture prometnih površin po
merilih, ki veljajo za javne ceste, čiščenje, pometanje in pranje
javnih cest ter praznjenje in vzdrževanje košev za smeti, kot
elementov mestne opreme na javnih krajih, vzdrževanje in
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tekoče urejanje parkov, drevoredov, zelenic in drugih javnih
nasadov oziroma javnih površin, tekoče in interventno vzdrževanje in obnovo, parkirišč in parkomatov, tlakov, robnikov,
bankin, sistema odvodnjavanja in drugih elementov prometnih
površin, postavljanje in obnavljanje talne in vertikalne signalizacije (razen svetlobne), skrb za pravilno vegetacijo, postavljanje
in vzdrževanje elementov mestne opreme, postavljene na ali
ob vzdrževanih površinah ter vodenje ustreznih katastrov in
evidenc, priprava programov investicijskega vzdrževanja in
drugih zahtevnejših posegov in organizacije, njihove izvedbe
po dogovoru z pristojnim organom, strokovna opravila, potrebna za pravočasno pripravo pogojev za tekoče vzdrževanje
javnih površin in urejanje nasadov na njih, vzdrževanje in urejanje posameznih dreves in drugih nasajenih rastlin, rastočih v
naseljih na javnih površinah. Obsega tudi razvoj, načrtovanje in
pospeševanje javnih služb, investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje javne
službe ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom,
ki ureja izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi v
okvir javne službe.
(7) Gospodarska javna služba »upravljanje pokopališč«
obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča (vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in
naprav, storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega
moštva), izvajanje investicijskega vzdrževanja, izvajanje investicije, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc
ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč
ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja
izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi v okvir
javne službe.
(8) Gospodarska javna služba »vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih« obsega
vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in
drugih objektov javne službe oziroma strokovni nadzor nad
delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti
občine, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje
navedene javne službe, in drugimi predpisi v okvir javne službe.
(9) Gospodarska javna služba »24-urna dežurna služba«
obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije
pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na
pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe,
vključno z uporabo le-teh, če ta zakon ne določa drugače ter
ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja
izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi v okvir
javne službe.«.
3. člen
V 5. členu odloka se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V okviru izključne oziroma posebne pravice vzdrževanja po prvem odstavku tega člena je koncesionar pooblaščen
za izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja pri izvajanju
gospodarskih javnih služb »oskrba s pitno vodo«, »odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«, »zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov« in »obdelava določenih
vrst komunalnih odpadkov« v višini letne najemnine, pobrane
za infrastrukturo v imenu in za račun občine (v tujem imenu in
za tuj račun).«.
4. člen
V 7. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Gospodarska javna služba »oskrba s pitno vodo«
se izvaja na celotnem območju občine, v skladu s splošnimi
predpisi in občinskim odlokom, ki ureja javno službo.«.
5. člen
V 8. členu se v prvem odstavku besedilo »odvajanje in
čiščenje odpadnih in padavinskih voda« nadomesti z besedi-
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lom »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Gospodarska javna služba »oskrba s pitno vodo«
se izvaja na celotnem območju občine, v skladu s splošnimi
predpisi in občinskim odlokom, ki ureja javno službo.«.

glasi:

6. člen
Nad 9. členom odloka se spremeni naslov tako, da se

»Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«
7. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da se glasi:
»(1) Uporabniki gospodarske javne službe »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« so povzročitelji odpadkov,
to je vsaka oseba, katere delovanje ali dejavnost na območju občine povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj
odpadkov), in vsaka oseba ki na območju občine opravlja
postopke, ki spreminjajo lastnosti ali sestavo teh odpadkov.
Uporabnik gospodarske javne službe obdelava določenih vrst
komunalnih odpadkov je izvajalec gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
(2) Gospodarski javni službi »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« in »obdelava določenih vrst komunalnih
odpadkov« se izvajata na celotnem območju občine. Uporaba
storitev javne službe je za povzročitelje odpadkov obvezna v
okvirih, ki jih določa Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.«.
8. člen
Nad 10. členom se spremeni naslov tako, da se glasi:
»Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in urejanje
in čiščenje javnih površin«
V 10. členu se v prvem odstavku besedilo »vzdrževanje
občinskih javnih cest« zamenja z besedilom »redno vzdrževanje občinskih javnih cest«.
9. člen
V 11. členu se v tretjem odstavku črta besedna zveza
»zlasti pa«.
10. člen
V 13. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Storitve gospodarske javne službe so kot javne dobrine
zagotovljene vsakomur pod enakimi z odlokom občine Krško
določenimi pogoji.«.
11. člen
V 14. členu se prvi odstavek črta.
12. člen
V 18. členu se druga alinea prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev pod enakimi, z odlokom občine Krško, določenimi pogoji,«.
13. člen
V 21. členu odloka se v prvem odstavku spremeni uvodni
stavek točke c) tako, da se glasi:
»Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov:«.
V prvem odstavku se pri točki d) spremeni uvodni stavek
tako, da se glasi:
»Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in urejanje in
čiščenje javnih površin:«.
V prvem odstavku pri točki f) se spremeni uvodni stavek
tako, da se glasi:
»f) Vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in
okraševanje v naseljih:«.

Stran

7794 /

Št.

125 / 30. 7. 2021

14. člen
V 23. členu odloka se v drugem odstavku spremeni besedilo »Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih odpadnih
voda« v besedilo »Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«.
V tretjem odstavku se spremeni besedilo »Zbiranje in
prevoz komunalnih odpadkov« v besedilo »»zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« in gospodarske javne službe
»obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«.
V četrtem odstavku se spremeni besedilo »vzdrževanje
občinskih javnih cest« v »redno vzdrževanje občinskih javnih
cest«.
15. člen
V 24. členu odloka se prvi in drugi odstavek spremenita
tako, da se glasita:
»(1) Gospodarska javna služba »oskrba s pitno vodo«
se financira s ceno vode, plačilom stroškov za priključitev na
javno vodovodno omrežje, drugimi storitvami javne službe,
predpisanimi taksami, iz proračunov ter z drugimi viri, v skladu
z odločitvami občine.
(2) Gospodarska javna služba »odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode« se financira iz plačil
uporabnikov za storitve javne službe, plačila stroškov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, drugih plačil uporabnikov
za storitve javne službe in izvajanje javnih pooblastil (stroški
projektnih pogojev, soglasij …), sredstev občinskega proračuna, sredstev državnega proračuna in državnih skladov ter
drugih sredstev, namenjenih za izgradnjo in delovanje sistemov
za odvajanje in čiščenje odpadnih, komunalnih in padavinskih
voda.«.
V drugem odstavku se besedilo »odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda« zamenja z besedilom »odvajanje
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«.
Tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Gospodarski javni službi »zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov« in »obdelava določenih vrst komunalnih
odpadkov« se financirata iz plačil uporabnikov storitev javne
službe, iz proračuna občine, iz dotacij, donacij in subvencij ter
sredstev EU, pridobljenih iz strukturnih in drugih skladov ter iz
drugih virov.«.
V četrtem odstavku se besedilo »vzdrževanje občinskih
javnih cest« zamenja z besedilom »redno vzdrževanje občinskih javnih cest«.
16. člen
V 25. členu odloka se prvi odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»(1) Za zaračunavanje dejavnosti gospodarskih javnih
služb »oskrba s pitno vodo«, »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«, »zbiranje določenih
vrst komunalnih odpadkov«, »obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov« se uporabljajo tarife, ki se oblikujejo
z elaborati o oblikovanju cen v skladu s predpisi, ki urejajo
metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Obračunsko obdobje v skladu s predpisi s področja oblikovanja cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
traja eno koledarsko leto, ki se prične 1. januarja in traja do
vključno 31. decembra, pri čemer je preteklo obračunsko
obdobje predhodno zaključeno poslovno leto, ki je osnova
za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in
realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj in je prihodnje obračunsko obdobje naslednje poslovno leto od priprave
programa, za katerega se oceni količina opravljenih storitev
ter načrtovanih stroškov in prihodkov. Pri pripravi elaborata
za naslednje poslovno leto se upoštevajo razlike med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev. Za zaračunavanje
dejavnosti ostalih gospodarskih javnih služb, ki jih ureja ta
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odlok, se uporabljajo tarife. Plačila koncedenta koncesionarju
so vezana na veljavni tarifni sistem, ki je določen za obračun
storitev javne službe, in na dejansko opravljene storitve.
Izhodiščne tarife in pogoji za njeno spreminjanje se določijo
s sklepom o razpisu koncesije, pri čemer pa morajo biti upoštevani morebitni predpisani okviri oziroma ukrepi cenovne
politike, določene na državni ravni.«.
17. člen
V drugem odstavku 40. člena se za besedama »prihodnje
leto« doda vejica in naslednje besedilo »ki zajema tudi letni
program investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture« in se
datum »15.11.« zamenja z datumom »31.10.«.
V tretjem odstavku se dodajo nove prve tri alineje, ki se
glasijo:
»– poslovnih izidih za vse dejavnosti gospodarskih javnih
služb in podeljena pooblastila s strani koncedenta,
– načrtovanih in realiziranih stroških, kolkulativnih elementih iz tarifnih sistemov za gospodarske javne službe,
– izvajanju storitev izven obsega izvajanja javne službe,
pri kateri se uporablja infrastruktura in oprema za izvajanje javnih služb, vključno s finančnim poročilom o učinkih na stroške
javnih služb,«.
18. člen
Črta se 57. člen.

19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2007-O604
Krško, dne 15. julija 2021
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

2662.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda Mladinski center Krško
v plačni razred

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a,
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14,
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in
prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) izdajamo v
zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače
direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško naslednji

SKLEP
I.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško se za določitev osnovne plače uvrsti v 47. plačni
razred.
II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-42/2021-O301
Krško, dne 1. junija 2021
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko
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2663.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda Kulturni dom Krško
v plačni razred

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a,
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14,
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)
in prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18)
izdajamo v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev
osnovne plače direktorja javnega zavoda Kulturni dom Krško
naslednji

SKLEP
I.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Kulturni dom
Krško se za določitev osnovne plače uvrsti v 49. plačni razred.
II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-48/2021-O301
Krško, dne 6. julija 2021
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

MIREN - KOSTANJEVICA
2664.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje OP 16, Rikidence
v Opatjem selu

Na podlagi 153., 216. in 269. člena Zakona o urejanju
prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20), 16. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
in Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 90/21) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16)
je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 19. redni seji
dne 15. 7. 2021 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OP 16, Rikidence v Opatjem selu
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja komunalne
opreme, skupni in obračunski stroški izgradnje komunalne
opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OP 16, Rikidence
v Opatjem selu, katerega je pod štev. 01–PO/2021 v juniju 2021
izdelal Tehnično projektiranje in svetovanje Stojan Vičič s.p.,
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica in je na vpogled
na sedežu občine (v nadaljevanju: Program opremljanja).
(3) Program opremljanja je priloga tega odloka in vsebuje
tekstualni in grafični del. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.
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2. člen
(javni interes)
Občina Miren - Kostanjevica s tem odlokom sprejme
odločitev, da je načrtovana gradnja in komunalno opremljanje
stavbnih zemljišč na območju OP 16 Rikidence v Opatjem selu,
v javnem interesu.
3. člen
(predmet komunalnega prispevka)
(1) Predmet obračuna komunalnega prispevka je predvidena nova komunalna oprema na območju OP 16, Rikidence v
Opatjem selu in obračun obstoječe komunalne opreme.
(2) Območje opremljanja obsega naslednje parcele:
parc. št. 2217/3, 2217/4, 2217/5, 2217/6, 2217/7, 2217/8,
2217/9, 2217/10, 2217/11, 2217/12, 2217/13, 2217/14,
2217/15, 2217/16, 2217/17, 2217/18, 2217/19, 2222, 2225/1,
2225/3, 2226/1, 2226/2, del 2234/1, 2235/3, 2235/4, 2235/5,
2235/6, 2235/7, 2235/8, 2235/9, 2235/10 in del 2235/11 vse
k.o. 2328 Opatje selo.
4. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje posamezne komunalne opreme
je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje
na načrtovano novo komunalno opremo oziroma je to območje
njene uporabe.
(2) Na območju OP 16, Rikidence v Opatjem selu, ki se
nahaja v urejevalni enoti z oznako OP 16, je določeno eno
obračunsko območje za novo komunalno opremo, in sicer za
cestno omrežje, javno razsvetljavo, vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje (meteorna in fekalna kanalizacija).
(3) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, je razviden v »Grafičnem delu programa
opremljanja«.
5. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov izgradnje
predvidene nove komunalne opreme:
Skupni
stroški (S)

Obračunski
stroški (OS)

– cestno omrežje

135.260

121.160

– javna razsvetljava

17.390

17.390

– vodovodno omrežje

38.550

38.550

– meteorna kanalizacija

53.140

53.140

Vrsta komunalne opreme

– fekalna kanalizacija
SKUPAJ

68.770

68.770

313.110

299.010

6. člen
(stroški opremljanja / m2 gradbene parcele (Cpn(ij))
in / m2 bruto tlorisne površine objekta (Ctn(ij)) s posamezno
vrsto nove komunalne opreme)
Obračunski stroški predvidenega opremljanja / m2 gradbene parcele (Cpn(ij)) in / m2 bruto tlorisne površine objekta
(Ctn(ij)) s posamezno vrsto nove komunalne opreme se obračunajo ob upoštevanju sledeče preglednice:
Vrsta komunalne opreme

Cpni (€/m2)

Ctni (€/m2)

Cestno omrežje

7,79

23,76

Javna razsvetljava

1,12

3,41

Vodovodno omrežje

2,48

7,56

Meteorna kanalizacija

3,42

10,42

Fekalna kanalizacija

4,42

13,48

19,23

58,63

SKUPAJ:
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(razmerje med deležem gradbene parcele (Dpn)
in deležem površine objekta (Dtn))
Razmerje med deležem gradbene parcele (Dpn) in deležem površine objekta (Dtn) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dpn = 0,40 ter Dtn = 0,60.
8. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme se izračuna po naslednji enačbi:
KPnova(ij) = (Agp x Cpn(ij) x Dpn) + (Astavba x Ctn(ij) x Dtn)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova(ij) = znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
Agp =
površina gradbene parcele stavbe,
Cpn(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele
stavbe s posamezno vrsto nove komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju,
Dpn =
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu
komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo,
Astavba =
bruto tlorisna površina stavbe,
Ctn(ij) =
stroški opremljanja na m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju,
Dtn =
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
i..………... posamezna vrsta nove komunalne opreme
j………… posamezno obračunsko območje
(2) Celoten komunalni prispevek za novo komunalno
opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek
zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto nove
komunalne opreme po enačbi:
KPnova = ∑KPnova(ij), pri čemer je
KPnova ….. znesek komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo.
9. člen
(obstoječa komunalna oprema)
Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja,
na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že
zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na naslednji
način:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komu-
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nalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo 0,
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del
komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).
10. člen
(pogodba o opremljanju)
(1) Investitor in občina se lahko s pogodbo o opremljanju
dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi,
če je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu
opremljanja.
(2) Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne
opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v
naravi plačal komunalni prispevek za novo komunalno opremo,
ki jo je sam zgradil in je predmet tega odloka.
11. člen
(roki za izvedbo)
Roki za izgradnjo komunalne opreme so prikazani v
5. točki Programa opremljanja, in sicer je dokončanje izgradnje nove komunalne opreme predvideno do konca leta 2022.
12. člen
(končna določba)
Opremljanje območja in odmera komunalnega prispevka
se izvedeta na način in pod pogoji, določenimi v Programu
opremljanja. Za vse, česar pa ta odlok in Program opremljanja
ne urejata, se neposredno uporabljajo določila veljavnih predpisov: zakona, ki določa urejanje prostora, uredbe, ki določa
vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloka o
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje občine.
13. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta odlok se skupaj s tekstualnim delom Programa
opremljanja objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi
v veljavo naslednji dan po objavi.
(2) Program opremljanja se objavi v prostorsko informacijskem sistemu občin in na spletni strani občine.
Št. 007-0006/2021-2
Miren, dne 15. julija 2021
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar
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1. SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA
1.1. Namen izdelave programa opremljanja
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OP 16, Rikidence v Opatjem selu - (v
nadaljevanju: Program opremljanja) je:
-

podlaga za opremljanje z novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno
infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane z občinskim
prostorskim načrtom, izvedejo in služijo svojemu namenu in
podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga
zavezanec / investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja plača občini.

Program opremljanja določa investicije v komunalne objekte in omrežja, ki jih je potrebno na
novo zgraditi oziroma tudi tiste investicije, kjer je potrebno obstoječo komunalno opremo in
drugo gospodarsko javno infrastrukturo rekonstruirati ali razširiti zmogljivost posameznih
objektov in naprav, če je to potrebno zaradi priključitve območja opremljanja na ustrezno
omrežje oskrbovalnega sistema.
Investitorji oziroma lastniki objektov zagotavljajo sorazmerni delež finančnih sredstev
potrebnih za izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja in za uporabo že obstoječe
komunalne opreme.

1.2. Opis območja opremljanja
Območje OP16, Rikidence v Opatjem selu se nahaja na vzhodnem delu naselja Opatje selo
med državno cesto na jugu in območjem na severu, kjer so površine po namenski rabi
namenjene za oddih, rekreacijo in šport. Na zahodni strani območja se nahajajo novejše
stanovanjske stavbe, ki imajo urejen priključek na državno cesto. Na vzhodni strani je
območje poraščeno. Teren obravnavanega območja je pretežno raven, v rahlem padcu proti
državni cesti.
Območje OP16, Rikidence v Opatjem selu se nahaja v enoti urejanja prostora z oznako OP 16
in posega na sledeča zemljišča: parc. št. 2217/3, 2217/4, 2217/5, 2217/6, 2217/7, 2217/8,
2217/9, 2217/10, 2217/11, 2217/12, 2217/13, 2217/14, 2217/15, 2217/16, 2217/17, 2217/18,
2217/19, 2222, 2225/1, 2225/3, 2226/1, 2226/2, del 2234/1, 2235/3, 2235/4, 2235/5, 2235/6,
2235/7, 2235/8, 2235/9, 2235/10 in del 2235/11 vse k.o. 2238 Opatje selo.
Na območju OP16, Rikidence v Opatjem selu je predvidena izgradnja sedemnajstih (17.)
prostostoječih eno ali dvostanovanjskih hiš. Gradnja objektov, ki so manj zahtevni objekti, je
dopustna samo na zazidljivi površini, ki je prikazana v zazidalni situaciji OOPN – ja za
območje OP16, Rikidence v Opatjem selu.
Na območju OP16, Rikidence v Opatjem selu je v večjem delu že izvedena parcelacija v
skladu z načrtom parcelacije, ki je prikazan v grafičnem delu OOPN – ja za območje OP16,
Rikidence v Opatjem selu. Minimalna površina gradbene parcele ne sme biti manjša od 600
m2. Izvedena še ni parcelacija gradbene parcele štev. 5, t.j. del parc. št. 2235/11 k.o. 2238
Opatje selo. Izvedena tudi še ni parcelacija parc. št. 2234/1 obe k.o. 2238 Opatje selo, ki je
predvidena večinoma kot zelene površine.
3
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1.3. Podlage za izdelavo programa opremljanja
Pri izdelavi Programa opremljanja so bile uporabljene naslednje podlage:
1. Predpisi,
2. Planski akti občine,
3. Razvojni programi in viri.
1.3.1 Predpisi
Pravno podlago za pripravo programa opremljanja predstavljajo naslednji predpisi:
- Zakon o urejanju prostora ZUreP–2 (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20),
- Gradbeni zakon GZ (Uradni list RS, št. 61/2017, 72/17 – popr., 61/20, 65/20 – sprem.
in dop. ter 15/21),
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in
odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19),
- Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo
za območje Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 90/2021).
Programe opremljanja opredeljuje Zakon o urejanju prostora ZUreP–2, ki določa, da se s
programom opremljanja načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč ter določa finančna
sredstva za izvedbo komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja.
V tem Programu opremljanja velja, da je nova komunalna oprema v upravljanju izvajalcev
lokalnih gospodarskih javnih služb, za katero se lahko odmerja komunalni prispevek in so
potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu,
in sicer za:
– izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki
urejajo varstvo okolja (vodovod, kanalizacija, odpadki),
– izvajanje izbirnih gospodarskih javnih služb (javna razsvetljava, plin),
– urejanje in gradnja občinskih cest, javna parkirišča, otroška igrišča, zelene in druge javne
površine.
1.3.2. Planski akti občine
Prostorski akt upošteva naslednja planska izhodišča:
− Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 85/13, 10/14, 50/14, 87/15, 21/16 in 14/20).
1.3.3. Razvojni programi in viri
Program opremljanja temelji na dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja in mora
biti skladen z načrtom razvojnih programov občine.
Seznam upoštevane projektne in investicijske dokumentacije in razpoložljivi viri:
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1. Bruto tlorisne površin novo predvidenih stavb in površine gradbenih parcel – Odlok o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP16, Rikidence v Opatjem
selu,
2. Stroški izgradnje nove komunalne opreme – projektantske ocene investicij in sicer:
• cestno omrežje – IPOD d.o.o., Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica, DGD,
načrt štev. 569/17, datum januar 2021,
• vodovodno omrežje – KLIMA 2000 d.o.o., Prvomajska ulica 37, 5000 Nova
Gorica, DGD, načrt štev. 3369K-S, datum januar 2021,
• meteorna in fekalna kanalizacija - KLIMA 2000 d.o.o., Prvomajska ulica 37,
5000 Nova Gorica, DGD, načrt štev. 3369K-S, datum januar 2021,
• javna razsvetljava – BONNET d.o.o., Cesta IX. korpusa 82, 5250 Solkan, PZI,
načrt štev. K-9/20, datum januar 2021,
3. Smernice in podatki glede dinamike izgradnje – investitor gradnje na območju OP16,
Rikidence v Opatjem selu – Stojan Cotič, Opatje selo 2c, 5291 Miren,
4. Izhodiščna cena odkupa zemljišč za potrebe izgradnje komunalne opreme – cenitveno
poročilo.

1.4. Površine gradbenih parcel in bruto tlorisnih površin stavb ter ostale
površine
V tem poglavju so prikazane površine gradbenih parcel in bruto tlorisne površine predvidenih
stavb ter površine namenjene prometni površini (cesta znotraj območja opremljanja).
Območje OP16, Rikidence v Opatjem selu zajema površine v skupnem obsegu cca 2,1 ha.
Cca 1,56 ha je namenjeno površinam za gradnjo novih stanovanjskih stavb, cca 0,16 ha je
namenjeno za izgradnjo interne dostopne ceste, ostala površina je namenjena kot zelena
površina.
1.4.1. Površine gradbenih parcel in bruto tlorisne površine stavb
Površine gradbenih parcel, na katerih je predvidena izgradnja novih stavb, so povzete iz javno
objavljenih podatkov o površinah parcel s strani Geodetske uprave RS in iz načrta parcelacije.
Bruto tlorisne površine (BTP) predvidenih novih stavb so določene na podlagi določil Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu.
Gradb.
parcela
številka

Parc. št.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2217/10
2217/9
2235/5
2235/6
del 2235/11
2235/10
2235/7
2217/11
2217/12

Katastrska občina
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo

Površina
gradbene
parcele (m2)

BTP
(m2)

907
793
785
805
844
941
856
762
929

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
5
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2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo

1.114
863
819
989
821
864
1.033
1.427

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

15.552

5.100,00

1.4.2. Površina dostopnih cest
Površina dostopnih cest znotraj območja OP16, Rikidence v Opatjem selu, ki bo posegala na
parc. št. 2235/4, 2235/9, 2217/4, 2217/5, 2226/1 vse k.o. 2238 Opatje selo, je povzeta iz javno
objavljenih podatkov o površinah parcel s strani Geodetske uprave RS in znaša 2.128 m2.

2. OPIS OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME TER DRUGE
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
Program opremljanja povzema izgradnjo predvidene nove komunalne opreme in druge
gospodarske javne infrastrukture na območju OP16, Rikidence v Opatjem selu in njenih
priključkov na omrežja obstoječe komunalne opreme in druge gospodarske javne
infrastrukture ter priključke predvidenih stavb nanje.
Program opremljanja ne vključuje vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe
komunalne opreme, ne vključuje prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in
tehničnim standardom in ne vključuje odpravljanje manjših pomanjkljivosti na obstoječi
komunalni opremi.
V območju OP16, Rikidence v Opatjem selu je predvidena uporaba naslednje komunalne
opreme in druge gospodarske javne infrastrukture:
- cestno omrežje,
- javna razsvetljava,
- vodovodno omrežje,
- kanalizacijsko omrežje (meteorna in fekalna kanalizacija),
- elektroenergetsko omrežje,
- TK omrežje.
Telekomunikacijsko in elektroenergetsko ne sodijo pod komunalno opremo lokalnega
pomena, zato niso predmet obračunskih stroškov.

2.1. Obstoječa komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura
Samo območje OP16, Rikidence v Opatjem selu, na katerem je predvidena izgradnja novih
stavb, še ni opremljeno s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Na
južni strani navedenega območja poteka regionalna cesta R3-614/1048 Opatje selo – Komen,
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na katero je predvidena priključitev cestnega omrežja predmetnega območja po izgradnji
novega krožišča. Javno vodovodno omrežje poteka vzdolž zgoraj navedene regionalne ceste.
Obstoječe vodovodno omrežje, ki deloma poteka po območju OP16, Rikidence v Opatjem
selu, se opusti in nadomesti z novim, ki se umesti na rob predmetnega območja ob regionalni
cesti. V zgoraj navedeni regionalni cesti poteka omrežje za odvajanje komunalne odpadne
vode. Priklop z obravnavanega območja se izvede v obstoječi priključni jašek. Ravno tako se
priklop meteorne kanalizacije izvede v priključni jašek meteorne kanalizacije novega
krožišča. Na zahodni strani predmetnega območja se nahaja transformatorska postaja, v
neposredni bližini območja potekajo podzemne TK naprave. Na južni strani predmetnega
območja je preko regionalne ceste urejeno kontejnersko mesto.

2.2. Predvidena nova komunalna oprema in druga gospodarska javna
infrastruktura
2.2.1. Prometno omrežje in javna razsvetljava
Cestno omrežje znotraj območja OP16, Rikidence v Opatjem selu se priključi na predvideno
križišče. Krožišče se izvede skladno z načrtom PZI št.: 643/19 REKONSTRUKCIJA CESTE
R3-614 odsek 1048 OPATJE SELO – KOMEN OD km 0,300 DO km 0,700 v Opatjem selu,
ki ga je v mesecu juniju 2020 za investitorja RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za
infrastrukturo izdelalo podjetje IPOD d.o.o. iz Nove Gorice Predvideno je štirikrako mini
krožno križišče z enim uvoznim in enim izvozni pasom na vseh štirih krakih naslednjimi
tehničnimi elementi: ravnina krožnega križišča visi 2,01% v smeri proti novemu priključku v
naselje, zunanji polmer krožnega križišča je Rz = 12,4 m, notranji polmer smernega vozišča je
Rn =5,4 m, polmer dvignjenega in zatravljenega središčnega otoka je Rn = 3,0 m, širina
krožnega voznega pasu je 7,00 m, širina povoznega tlakovanega pasu je 2,4 m, varovalna
razdalja 1,0 m.
Osrednjo cesto znotraj območja OP16, Rikidence v Opatjem selu, ki se priključuje na
regionalno cesto, predstavlja jo Cesta 0 - (slepa ulica z obračališčem). Dolžina ceste 150 m.
Cesta od krožišča pada z 2,0 % (enako kot prečni sklon krožišča) in nato se vzpenja z
vzponom 1,5 % do km 0,060, kjer se na razdalji cca 52 m zniža na padec 0,3 % zniža in nato
nadaljuje v vzpon 3,0 %. Predvideni prečni profil: širina voznega pasu 2 x 2,50 m = 5,00 m,
pločnik levo 1 x 1,25 m = 1,50 m, bankina desno 1 x 0,50 m = 0,50 m, berma – bankina levo
1 x 0,50 m = 0,50 m. Vozišče je ločeno od pločnika z dvignjenim betonskim robnikom 15/25
cm. Bankina desno se lahko izvede kot makadamska ali asfaltna. V primeru, da se ob desnem
robu izvede robnik, naj bo ta poglobljen na +2 cm, da bo možno srečevanje tovornjaka in
osebnega vozila.
Na osrednjo Cesto 0 se priključujejo cesta L1, cesta L2 in cesta D1. Predvideni prečni profil
navedenih cest je: širina voznega pasu 1 x 3,50 m = 3,50 m, pas za pešce desno 1 x 0,75 m =
0,75 m, bankina desno 1 x 0,50 m = 0,50 m in berma levo 1 x 0,50 m = 0,50 m. Cesta L1 je
dolžine 78,0 m. Cesta pada vstran od lokalne krajevne (zbirne) ceste in znaša najprej 2,4 %
nato se v drugi tretjini poveča 3 %. Cesta L2 je dolžine 47,0 m. Cesta pada proti lokalni
krajevni (zbirne) cesti; padec ceste znaša 0,5 %. Cesta D1 je dolžine 61,0 m. Cesta se vzpenja
vstran od lokalne krajevne (zbirne) ceste; vzpon ceste znaša najprej 1,5 %, nato se do polovice
ceste poveča na 6 % in se nato do konca zmanjša na 2 %.
Javna razsvetljava se napaja iz RKO-JK, ki napaja območje predvidenega krožišča in
regionalne ceste. Javna razsvetljava se izvede v sklopu skoraj navedenih cest znotraj območja
OP16, Rikidence v Opatjem selu.
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2.2.2. Vodovodno omrežje
Predvidena je izgradnja vodovodnega omrežja za območje OP 16,Rikidence v Opatjem selu.
Glavni vodovod bo iz duktilne litine DN100 tlačne stopnje PN16, vodovod se bo priključil v
obstoječi vodovodni jašek. Priklop na obstoječi vodovod se izvede v vozlišču V.1, kjer je
odcep DN100 na katerega se priključimo s EU/DN100 spojnim elementom. Projektiran
vodovod iz N.L. DN100 se nadaljuje do točke T1, kjer se horizontalno odkloni za kot 30°vgradi se MMKDN100/30°. Nato vodovod poteka do točke T.2, kjer se naredi dva odcepa za
dostopni poti cesta L1 in cesta D1. Naredi se dva odcepa iz PE cevi profila DN50 na katerih
se izvede vodomerne jaške z vodomeri za predvidene stanovanjske objekte. V vodomernih
jaških bodo vodomeri, od vodomerov bo speljana vodovodna cev iz PE cevi profila DN25 do
parcelnih mej. Priključna vodovodna cev DN25 bo vodena v zaščitni stigmaflex cevi ϕ 90
modre barve. Vodovod iz N.L. DN100 poteka do podzemnega hidranta DN80, ki je lociran v
pločniku ob križišču z dostopno potjo z oznako cesta L2. V dostopni poti ˝cesta L2˝ bo
izveden vodomerni jašek s štirimi vodomeri za stanovanjske objekte z oznako 11, 12, 14, in
15. Od podzemnega hidranta (PH) naprej se cev reducira na dimenzijo DN63, katera se
zaključi v točki T8, kjer se izvede vodomerni jašek z dvema vodomeroma za stanovanjska
objekta z oznako 16, 17. V vodomernih jaških, ki so na najvišjih točkah se vgradijo
odzračevalni ventili DN50.
2.2.3. Kanalizacijsko omrežje (meteorna in fekalna kanalizacija)
Meteorno kanalizacijo območja OP16, Rikidence v Opatjem selu se bo v večjem delu steka v
meteorno kanalizacijo novega krožišča na regionalni cesti R3-614/1048 Opatje selo-Komen.
Odvodni kanal m se bo priključil v obstoječ jašek RJm.1, ki je lociran v krožišču. Na
gravitacijski meteorni kanal m se priključijo tri sekundarni kanali m1, m2 in m3. Za cesta L1
je projektiran kanal p, kateri se izteka v projektirano ponikovalo polje.
Predvidena meteorna kanalizacija bo služila za odvajanje meteorne vode iz utrjenih površin
(dovozne poti in pločniki) na območju urejanja. Trase meteornih kanalov, ki so razvidne iz
priložene situacije kanalizacije, je bila določena tako, da je omogočen čim hitrejši priklop na
obstoječi revizijski jašek krožišča RJm.1 in za dostopno pot ˝cesta L1˝ v ponikovalno polje.
Meteorna kanalizacija se bo izvedla iz PVC cevi SN8, ki zagotavljajo ustrezno vodotesnost
ter korozijsko odpornost. Na meteorni kanalizaciji se izvedejo prefabricirani betonski
revizijski jaški Φ800 in Φ600 mm, ki zagotavljajo vodotesno izvedbo. Kanalizacijski sistem
sestavljajo en glavni meteorni kanal m in 4. sekundarni odvodni kanali m1, m2, m3 in p.
Predvideno je ponikanje meteornih voda preko ponikovalnega polja, ki je umeščeno na
skrajna rob na zahodnem delu območja obravnave. Glede na morfološko obliko območja, je
odločitev pravilna saj je ponikovalno polje na najnižji točki. Prav tako se ponikovalno polje
nahaja na območju zasipane vrtače, ki predstavlja naravno ponikovalno polje območja. Obstoj
vrtače nam prikazuje TTN 5000, ki je bil izdelan pred izgradnjo bližnjih stanovanjskih hiš.
Odvajanje komunalne odpadne vode je na obravnavanem območju urejeno. V regionalni cesti
R3-614/1048 Opatje selo-Komen je obstoječ priključni jašek RJ_f.1, na katerega se priključi
glavna trasa fekalne kanalizacije območja OP 16, Rikidence v Opatjem selu.
Predvidena fekalna kanalizacija bo služila za odvajanje komunalne odpadne vode iz vseh
objektov na območju urejanja. Trase fekalnih kanalov so bile določene tako, da je omogočen
čim hitrejši priklop na obstoječ revizijski jašek v regionalni cesti R3-614/1048 Opatje seloKomen. Fekalna kanalizacija se bo izvedla iz polipropilenskih cevi SN8, ki zagotavljajo
ustrezno vodotesnost ter korozijsko odpornost. Na fekalni kanalizaciji se izvedejo
prefabricirani revizijski jaški Φ800 mm in Φ600 mm, ki zagotavljajo vodotesno izvedbo.
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Kanalizacija na območju OP 16, Rikidence v Opatjem selu zajema traso fekalne kanalizacije s
enim glavnim gravitacijskim kanalom (f) in tremi sekundarnimi gravitacijskimi kanali (f1, f2,
in f3). Kanali potekajo po regionalni cesti in dostopnih poteh. Globina vkopa je cca.: 0,8 do
2,0 m, globina montaže cevovoda pa 1,0 m do 1,6 m. Cevovod je profila DN250 (glavni
gravitacijski vod) in DN200 (sekundarni gravitacijski vodi), skupna dolžina trase s hišnimi
priključki je 444 m. Na kanal se priključi 17 stanovanjskih priključki ϕ160 iz PVC cevi SN8.
Za fekalno kanalizacijo so predvidene polipropilenske cevi SN8, ki zagotavljajo ustrezno
vodotesnost ter korozijsko odpornost. Na fekalni kanalizaciji se izvedejo prefabricirani
revizijski jaški Φ800mm, vodotesno izvedbo.
Kanal f je dolžine L = 178 m, začne se obstoječem revizijskem jašku RJ_f.1, ki je lociran v
regionalni cesti R3-614/1048 Opatje selo-Komen. Kanal je iz polipropilena cevi SN8 profila
DN250 z vzdolžnim padcem od 7,2 ‰. Na kanal se v celotni dolžini priključijo trije
sekundarni kanali, f1, f2 in f3 ter iz PP cevi SN8 d200. Kanal se zaključi v jašku RJ_f.8, kjer
se priključita zadnji dve stanovanjski enoti z oznako 16 in 17.
Kanal f1 je dolžine L = 62 m, začne se s priklopom na kanal f v revizijskem jašku RJ_f.4.
Kanal je iz polipropilena cevi SN8 profila DN200 z vzdolžnim padcem od 45,4 ‰. Na kanal
se v celotni dolžini priključi pet hišnih priključkov za stanovanjske enote 3, 4, 5, 6 in 7.
Priključek se izvede iz PVC cevi SN8 d160. Kanal se zaključi v jašku RJ_f.1.2, kjer se
priključita zadnji dve stanovanjski enoti z oznako 5 in 6.
Kanal f2 je dolžine L = 33 m, začne se s priklopom na kanal f v revizijskem jašku RJ_f.4.
Kanal je iz polipropilena cevi SN8 profila DN200 z vzdolžnim padcem od 9,9 ‰. Na kanal se
v celotni dolžini priključi tri hišne priključke za stanovanjske enote 8,9 in 10. Hišni priključek
se izvede iz PVC cevi SN8 d160 in zaključi s hišnim revizijskim jaškom ϕ500. Kanal se
zaključi v jašku RJ_f.2.2, kjer se priključita zadnji dve stanovanjski enoti z oznako 9 in 10tlačni vod.
Kanal f3 je dolžine L = 37 m začne se s priklopom na kanal f v revizijskem jašku PRJ6. Kanal
je iz polipropilena cevi SN8 profila DN200 z vzdolžnim padcem od 9,9 ‰. Na kanal se v
celotni dolžini priključi štiri hišne priključke za stanovanjske enote 11,12,14 in 15. Priključek
se izvede iz PVC cevi SN8 d160. Kanal se zaključi v jašku RJ_f.3.2, kjer se priključita zadnji
dve stanovanjski enoti z oznako 11 in 15.
2.2.4. Električno omrežje
Območje OP 16, Rikidence v Opatjem selu se z električnim omrežjem napajalo iz
novozgrajene TP, ki se nahaja na zahodni strani navedenega območja. Iz TP se vodijo kabli
do posameznih RKO omaric, ki so razvrščene po območju zazidave, ob novi projektirani
dovozni poti. Nove RKO omarice so prostostoječe, izdelane iz nerjavne pločevine, ki je
namenjena za distribucijski razvod ter napajanju objektov na zazidalnem področju. Omarica
je opremljena z varovalnimi podnožji in namenjena distribucijskemu razvodu. Kabelska trasa
kablovoda poteka po trasi, ki se uskladi z vsemi ostalimi trasami komunalnih naprav. Za
priklop vsake posamezne RKO se v izkopan jarek položi rebrasto fleksibilno zaščitno cev 1 X
PC cev fi = 160mm in vanjo uvleče napajalni kabel.
2.2.5. TK omrežje
Območje OP 16, Rikidence v Opatjem selu deloma tangira obstoječe TK omrežje, ki ga je
potrebno prestaviti.. Telekomunikacije se priključijo na obstoječe podzemne TK naprave v
obstoječem jašku. V ta namen se zgradi kabelska kanalizacija sestavljena iz cevi 1 x fi 110 in
TK dvojček 2 x fi 50. Kabelska kanalizacija poteka od začetka objekta do obstoječega
kabelskega jaška. Za potrebe nadaljevanja TK omrežja za pozidavo na jugu, se predvidi TK
dvojček 2 x fi 50mm. Naselje se opremi s TK kanalizacijo sestavljeno iz cevi TK dvojček 2 x
9
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fi 50 mm. Kanalizacija poteka iz obstoječega kabelskega jaška na uvozu na kompleks.
Nadaljuje se preko dveh jaškov fi 80 cm. Vsak stanovanjski objekt v kompleksu se priključi s
samostojnim TK dvojčkom iz najbližjega TK jaška.

3. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3.1. Obračunsko območje posamezne komunalne opreme
Obračunsko območje posamezne komunalne opreme je območje investicije, na katerem se
zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno opremo oziroma je to območje njene
uporabe. Celotno območje, ki se opremlja na podlagi investicije, je lahko razdeljeno na več
obračunskih območij komunalne opreme, če območje investicije zajema več geografsko in
funkcionalno zaokroženih območij z ločenimi območji možnega priključevanja na posamezni
vod komunalne opreme.
Na območju OP 16, Rikidence v Opatjem selu je določeno eno obračunsko območje za novo
komunalno opremo, t.j. celotno območje OPPN OP 16, Rikidence v Opatjem selu.

3.2. Površine parcel in objektov na obračunskem območju
Površine parcel in objektov na obračunskem območju so prikazane v naslednji tabeli.
Gradb.
parcela
številka

Parc. št.

Katastrska občina

Površina
gradbene
parcele (m2)

BTP
(m2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2217/10
2217/9
2235/5
2235/6
del 2235/11
2235/10
2235/7
2217/11
2217/12
2217/15
2217/14
2217/13
2235/8
2217/16
2217/17
2217/19, 2222, 2225/3
2225/1

2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo
2238 Opatje selo

907
793
785
805
844
941
856
762
929
1.114
863
819
989
821
864
1.033
1.427

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

15.552

5.100,00

TABELA 2

SKUPAJ:
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3.3. Skupni stroški (S) in obračunski stroški (OS)
Skupni stroški prikazujejo vse stroške povezane z izgradnjo komunalne opreme, ki so
potrebni, da se na obračunskem območju investicije zagotovi njen namen. V konkretni
situaciji skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje komunalne opreme lokalnega pomena
(stroški programa opremljanja, stroški izgradnje, stroški projektne dokumentacije, stroški
nadzora in vodenja investicije, stroški pridobitve zemljišča za cesto).
Poleg skupnih stroškov komunalne opreme se na območju gradnje investira tudi v izgradnjo
druge gospodarske javne infrastrukture, ki nima statusa komunalne opreme lokalnega
pomena, je pa nujno potrebna, da predvideni objekti služijo svojemu namenu. Ti stroški niso
predmet obračuna komunalnega prispevka.
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se
financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo investitorje na
območju opremljanja, oziroma stroške, za katere se sklene pogodba o opremljanju.
Podatki o stroških izdelave projektne dokumentacije komunalnih naprav so bili pridobljeni s
strani investitorja, Stojana Cotiča, Opatje selo 2c, 5291 Miren. Podatek o strošku pridobitve
zemljišča za potrebe ceste je pridobljen iz cenitvenega poročila. Stroški dovoljenj, vodenja
investicije, nadzora gradnje komunalne opreme, itd. so bili določeni na podlagi splošne prakse
za tovrstne objekte.

3.3.1 Določitev skupnih stroškov (S) in obračunskih stroškov (OS)
Stroški izgradnje posamezne komunalne opreme so pridobljeni s strani projektantov
posamezne komunalne opreme in sicer:
- cestno omrežje – IPOD d.o.o., Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica,
- vodovodno omrežje – KLIMA 2000 d.o.o., Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica,
- meteorna in fekalna kanalizacija - KLIMA 2000 d.o.o., Prvomajska ulica 37, 5000
Nova Gorica,
- javna razsvetljava – BONNET d.o.o., Cesta IX. korpusa 82, 5250 Solkan.
Komunalna oprema, ki je predmet programa opremljanja, zajema komunalno opremo, ki se bo
zgradila na območju OP 16, Rikidence v Opatjem selu.
Sredstva za izgradnjo komunalne opreme na območju OP 16, Rikidence v Opatjem selu bo
večinoma zagotovil investitor izgradnje komunalne opreme na navedenem območju. Iz
proračunskih sredstev Občine Miren – Kostanjevica se bodo za izgradnjo cestnega omrežja
zagotovila sredstva za delno sofinanciranje izgradnje cestnega omrežja v višini 14.100,00 €
(obrabna in zaporna plast bituminizirane plasti in označbe na vozišču).
Obračunski stroški nove komunalne opreme za posamezno vrsto nove komunalne opreme se
izračunajo na naslednji način:
OSn(i) = SSn(i) – Sproračunska sredstva (i),
kjer oznake pomenijo:
OSn(i) – obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme,
11
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SSn(i) – skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme,
S proračunska sredstva(i) – sredstva, ki se za financiranje posamezne vrste nove komunalne
opreme zagotovijo iz občinskega proračuna in se ne prenesejo
na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka.
Skupni in obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme:
3.3.1.1 Cestno omrežje
Stroški izgradnje cestnega omrežja predstavljajo naslednji stroški:
• strošek izgradnje cestnega omrežja,
• strošek predhodne študije
• strošek odškodnine za odkup zemljišča,
• strošek izdelave vse potrebne dokumentacije,
• drugi stroški – nadzora, vodenje projekta, zavarovanj, ipd.
Skupni (S) in obračunski stroški (OS) cestnega omrežja
Vrsta stroška – cestno omrežje
Strošek izgradnje cestnega omrežja
Strošek predhodne študije
Strošek odškodnine za odkup zemljišča
Strošek izdelave dokumentacije
Drugi stroški
SKUPAJ

Skupni stroški (S)
76.800
4.170
47.680
4.090
2.520
135.260

TABELA 3 - Stroški izgradnje cestnega omrežja vključujejo DDV

Obračunski stroški (OS)
62.700
4.170
47.680
4.090
2.520
121.160

3.3.1.2 Javna razsvetljava
Stroški izgradnje javne razsvetljave predstavljajo naslednji stroški:
• strošek izgradnje javne razsvetljave,
• strošek izdelave vse potrebne dokumentacije,
• drugi stroški – nadzora, vodenje projekta, zavarovanj, ipd.
Skupni (S) in obračunski stroški (OS) javne razsvetljave
Vrsta stroška – javna razsvetljava
Strošek izgradnje javne razsvetljave
Strošek izdelave dokumentacije
Drugi stroški
SKUPAJ

Skupni stroški (S)
15.470
1.300
620
17.390

TABELA 4 - Stroški izgradnje javne razsvetljave vključujejo DDV

Obračunski stroški (OS)
15.470
1.300
620
17.390

3.3.1.3 Vodovodno omrežje
Stroški izgradnje vodovodnega omrežja predstavljajo naslednji stroški:
• strošek izgradnje vodovodnega omrežja,
• strošek izdelave vse potrebne dokumentacije,
• drugi stroški – nadzora, vodenje projekta, zavarovanj, ipd.
12
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Skupni (S) in obračunski stroški (OS) vodovodnega omrežja
Vrsta stroška – vodovodno omrežje
Strošek izgradnje vodovodnega omrežja
Strošek izdelave dokumentacije
Drugi stroški
SKUPAJ

Skupni stroški (S)
35.530
1.600
1.420
38.550

TABELA 5 - Stroški izgradnje vodovodnega omrežja ne vključujejo DDV

Obračunski stroški (OS)
35.530
1.600
1.420
38.550

3.3.1.4 Meteorna kanalizacija
Stroški izgradnje meteorne kanalizacije predstavljajo naslednji stroški:
• strošek izgradnje meteorne kanalizacije,
• strošek predhodne študije
• strošek izdelave vse potrebne dokumentacije,
• drugi stroški – nadzora, vodenje projekta, zavarovanj, ipd.
Skupni (S) in obračunski stroški (OS) meteorne kanalizacije
Vrsta stroška – meteorna kanalizacija
Strošek izgradnje meteorne kanalizacije
Strošek predhodne študije
Strošek izdelave dokumentacije
Drugi stroški
SKUPAJ

Skupni stroški (S)
48.680
490
2.020
1.950
53.140

TABELA 6 - Stroški izgradnje meteorne kanalizacije ne vključujejo DDV

Obračunski stroški (OS)
48.680
490
2.020
1.950
53.140

3.3.1.5 Fekalna kanalizacija
Stroški izgradnje fekalne kanalizacije predstavljajo naslednji stroški:
• strošek izgradnje fekalne kanalizacije,
• strošek predhodne študije
• strošek izdelave vse potrebne dokumentacije,
• drugi stroški – nadzora, vodenje projekta, zavarovanj, ipd.
Skupni (S) in obračunski stroški (OS) fekalne kanalizacije
Vrsta stroška – fekalna kanalizacija
Strošek izgradnje fekalne kanalizacije
Strošek predhodne študije
Strošek izdelave dokumentacije
Drugi stroški
SKUPAJ

Skupni stroški (S)
63.140
610
2.490
2.530
68.770

TABELA 7 - Stroški izgradnje fekalne kanalizacije ne vključujejo DDV

Obračunski stroški (OS)
63.140
610
2.490
2.530
68.770

Naslednja tabela prikazuje skupne in obračunske stroške po posamezni vrsti nove komunalne
opreme na območju OP16, Rikidence v Opatjem selu:
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Skupni stroški (S)
135.260
17.390
38.550
53.140
68.770
313.110

Obračunski stroški (OS)
121.160
17.390
38.550
53.140
68.770
299.010

TABELA 8 – skupni in obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme

3.4. Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme, na
posameznem obračunskem območju, je višina obračunskih stroškov nove komunalne opreme
preračunana na z uredbo določene merske enote, to je m2 parcel in m2 bruto tlorisne površine
načrtovanih stavb.
Preračun obračunskih stroškov na enoto mere se izvede v skladu z 12. členom Uredbe o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri
komunalnega prispevka, ki določa, da je za potrebe odmere komunalnega prispevka
zavezancem potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se
uporabljajo za odmero komunalnega prispevka.
Preračun se opravi na naslednji način:
Cpn(ij) = OSn(ij) / ∑Agp(j) in Ctn(ij)= OSn(ij) / ∑Aobjekt(j),
kjer oznake pomenijo:
Cpn(ij) ……...strošek opremljanja m2 gradbene parcele s posamezno vrsto nove komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju,
Ctn(ij) ………strošek opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
OSn(ij) …….. obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
∑Agp(j) ……vsota površin gradbenih parcel stavb na posameznem obračunskem območju,
∑Aobjekt(j) ...vsota bruto tlorisnih površin objektov na posameznem obračunskem območju,
i ..…………...posamezna vrsta nove komunalne opreme
j ….…………posamezno obračunsko območje
Preračun obračunskih stroškov na enoto mere:
Cestno omrežje
Vrsta komunalne opreme
Cestno omrežje
TABELA 9

Obračunski stroški
(€ z DDV)
121.160

Agp
2
(m )
15.552

Aobjekta
2
(m )
5.100

Cpni
2
(€/m )
7,79

Ctni
2
(€/m )
23,76
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Javna razsvetljava
Vrsta komunalne opreme
Javna razsvetljava
TABELA 10

Obračunski stroški
(€ z DDV)
17.390

Agp
2
(m )
15.552

Aobjekta
2
(m )
5.100

Cpni
2
(€/m )
1,12

Ctni
2
(€/m )
3,41

Obračunski stroški
(€ brez DDV)
38.550

Agp
2
(m )
15.552

Aobjekta
2
(m )
5.100

Cpni
2
(€/m )
2,48

Ctni
2
(€/m )
7,56

Obračunski stroški
(€ z DDV)
53.140

Agp
2
(m )
15.552

Aobjekta
2
(m )
5.100

Cpni
2
(€/m )
3,42

Ctni
2
(€/m )
10,42

Obračunski stroški
(€ brez DDV)
68.770

Agp
2
(m )
15.552

Aobjekta
2
(m )
5.100

Cpni
2
(€/m )
4,42

Ctni
2
(€/m )
13,48

Vodovodno omrežje
Vrsta komunalne opreme
Vodovodno omrežje
TABELA 11

Meteorna kanalizacije
Vrsta komunalne opreme
Meteorna kanalizacija
TABELA 12

Fekalna kanalizacija
Vrsta komunalne opreme
Fekalna kanalizacija
TABELA 13

Prikaz obračunskih stroškov na enoto mere za posamezno vrsto komunalne opreme:
Vrsta komunalne opreme
Cestno omrežje
Javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Meteorna kanalizacija
Fekalna kanalizacija

TABELA 14

SKUPAJ:

Cpni
2
(€/m )
7,79
1,12
2,48
3,42
4,42

Ctni
2
(€/m )
23,76
3,41
7,56
10,42
13,48

19,23

58,63
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3.5. Razmerje med deležem gradbene parcele (Dpn) in deležem površine
objekta (Dtn)
Razmerje med deležem gradbene parcele (Dpn) in deležem površine objekta (Dtn) se pri
izračunu obveznosti posameznega investitorja določi skladno z določbami Odloka o podlagah
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Miren - Kostanjevica in znaša: Dpn = 0,40 in Dtn = 0,60.

4. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4.1. Izračun komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne
opreme
Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme za stavbe se izračuna tako,
da se seštejeta delež komunalnega prispevka, ki odpade na gradbeno parcelo in delež, ki
odpade na bruto tlorisno površino stavbe in sicer po naslednji enačbi:
KPnova(ij) = (Agp x Cpn(ij) x Dpn) + (Astavba x Ctn(ij) x Dtn)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova(ij) =

znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju,
površina gradbene parcele stavbe,
Agp =
Cpn(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
Dpn =
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo,
Astavba =
bruto tlorisna površina stavbe,
Ctn(ij) =
stroški opremljanja na m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto
nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
Dtn =
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo,
i ..…………...posamezna vrsta nove komunalne opreme
j ….…………posamezno obračunsko območje

4.2. Izračun celotnega komunalnega prispevka
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot
seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto nove komunalne opreme po
enačbi:
KPnova = ∑KPnova(ij), pri čemer je
KPnova ….. znesek komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
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4.3. Izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo pri
priključevanju prek nove komunalne opreme
Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, na katero se priključuje objekt,
posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že
zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo določi na naslednji način:
- če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme
višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0,
- če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme
manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega
prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi:
KPobstoječa(i) - KPnova(i),

4.4. Pogodbena razmerja med investitorjem in občino
Če občina in investitor skleneta pogodbo o opremljanju za komunalno opremo iz veljavnega
programa opremljanja, se pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno opremo
zaradi graditve objekta vlaganja investitorja v novo komunalno opremo, ki so bila
dogovorjena s pogodbo o opremljanju, upoštevajo kot že poravnani komunalni prispevek za
novo komunalno opremo.
Pri tem je potrebno upoštevati naslednje:
- dokler investitor ne izvede vse komunalne opreme iz pogodbe o opremljanju, se šteje,
da je komunalni prispevek poravnan najdlje do roka za dokončanje gradnje komunalne
opreme, navedenega v pogodbi o opremljanju,
- pri izgradnji komunalne opreme iz pogodbe o opremljanju se šteje, da je komunalni
prispevek poravnan, če investitor izvede komunalno opremo v celotnem obsegu,
navedenem v pogodbi o opremljanju in občina to komunalno opremo tudi prevzame.

5. TERMINSKI PLAN
Investitor, t.j. Stojan Cotič, Opatje selo 2c, 5291 Miren, izgradnje nove komunalne opreme
načrtuje izgradnjo nove komunalne opreme v sledečih terminih:
- začetek izgradnje nove komunalne opreme do konca leta 2021,
- dokončanje izgradnje nove komunalne opreme, pridobitev uporabnega dovoljenja in
prenos v last in upravljanje Občine Miren - Kostanjevica je predvideno do konca leta
2022.

6. VIRI FINANCIRANJA
Izgradnja nove komunalne opreme na območju OP 16, Rikidence v Opatjem selu bo
večinoma financirana s strani investitorja izgradnje nove komunalne opreme na navedenem
območju, t.j. Stojana Cotiča, Opatje selo 2c, 5291 Miren.

17

Stran

7812 /

Št.

125 / 30. 7. 2021

Program opremljanja – Rikidence v Opatjem selu

Uradni list Republike Slovenije

Iz proračunskih sredstev Občine Miren – Kostanjevica se bodo za izgradnjo cestnega omrežja
zagotovila sredstva za delno sofinanciranje izgradnje cestnega omrežja v višini 14.100,00 €
(obrabna in zaporna plast bituminizirane plasti in označbe na vozišču).
Številka: 01 – PO / 2021
Nova Gorica, julij 2021

GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA
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Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »OPPN MI43
– Mirenski kostel«

Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter
o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) ter 17. člena Statuta Občine
Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14,
93/15 in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica
na 19. redni seji dne 15. 7. 2021 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »OPPN MI43 –
Mirenski kostel«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »OPPN MI43 – Mirenski kostel« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo, ki je bila zgrajena na območju opremljanja, roke za izvedbo, finančna sredstva za izvedbo
opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za
novo komunalno opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za
novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komunalno opremo in
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača
občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno infrastrukturo, novo vodovodno omrežje in novo omrežje fekalne kanalizacije, medtem ko
se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni
odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: Splošni odlok Občine
Miren - Kostanjevica).
(3) Splošni odlok Občine Miren - Kostanjevica se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso
posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih
določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključe-
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vanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi
določbami glede oprostitev za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo in načina plačila.
4. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje opremljanja je enako za vse
vrste nove komunalne opreme in obsega območje občinskega
podrobnega prostorskega načrta MI43, »Mirenski kostel« v Mirnu (Uradni list RS, št. 108/20), pri čemer so meje prostorskega
akta hkrati tudi meje obračunskega območja.
(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični
prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo
oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE
IN NOVE KOMUNALNE OPREME
5. člen
(obstoječa in predvidena komunalna oprema)
(1) Na območju pred izvedbo projekta komunalnega
opremljanja ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala
funkcioniranje vseh predvidenih objektov, kot so predvideni s
prostorskim aktom. Nova komunalna oprema se bo navezovala
na že obstoječo komunalno opremo na območju opremljanja
oziroma v neposredni bližini. Gre za obstoječe cestno omrežje, obstoječe vodovodno omrežje in obstoječe kanalizacijsko
omrežje, v skladu z določili Splošnega odloka Občine Miren
- Kostanjevica.
(2) Na območju opremljanja je predvidena celostna infrastrukturna ureditev, kot jo predvideva prostorski akt. To pomeni
novo prometno omrežje (vključno z ureditvijo priključka na
regionalno cesto), novo kanalizacijsko omrežje in novo vodovodno omrežje.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne
opreme so sledeči:
Komunalna oprema
1. nova cestna
infrastruktura
2. nova vodovodna
infrastruktura
3. nova fekalna
kanalizacija
Skupaj

Skupni
stroški

Proračunski Obračunski
in drugi viri
stroški

41.300

41.300

43.740
73.200
158.240

0
43.740

41.300

73.200
116.940

7. člen
(časovni načrt)
Gradnja nove komunalne opreme je predvidena v letu
2023, uporabno dovoljenje in predaja komunalne opreme v
upravljanje upravljavcem pa najkasneje do 31. 12. 2023.
8. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo nove cestne infrastrukture
na območju opremljanja bo nepovratno zagotavljala Občina
Miren - Kostanjevica iz proračuna, sredstva za izgradnjo nove
vodovodne in kanalizacijske infrastrukture pa zasebni investitor
na podlagi Pogodbe o opremljanju.
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IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO

Komunalna oprema

(izračun komunalnega prispevka
za novo komunalno opremo)

1. nova cestna infrastruktura
2. nova vodovodna infrastruktura
3. nova fekalna kanalizacija
Skupaj

KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) =
AGP =
CpN(ij) =

DpN =
ASTAVBA =
CtN(ij) =

i=
j=

Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno
opremo

9. člen

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:

DtN =

Uradni list Republike Slovenije

znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju,
površina gradbene parcele stavbe,
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele
stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu
komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
bruto tlorisna površina stavbe,
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo,
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
posamezno obračunsko območje.
10. člen

CpN(ij)
(EUR/m2)
0,00
4,52
7,57
12,09

CtN(ij)
(EUR/m2)
0,00
25,20
42,17
67,37

12. člen
(obstoječa komunalna oprema)
(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili
tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že
zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Občine Miren - Kostanjevica, na podlagi katerega se investitorjem odmeri
komunalni prispevek za:
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe kanalizacijsko omrežje in
– obstoječe cestno omrežje.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni
nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »OPPN MI43 – Mirenski kostel« velja sledeče:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).

(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN)
in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe
(DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,4 (DpN) proti
0,6 (DtN).
(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna
površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja stavbe.
11. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel
oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju so
sledeči:

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(vpogled v elaborat programa opremljanja)
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu
Občine Miren - Kostanjevica.
14. člen
(veljavnost)
(1) Ta odlok se skupaj s tekstualnim delom Programa
opremljanja objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi
v veljavo naslednji dan po objavi.
(2) Program opremljanja se objavi v prostorsko informacijskem sistemu občin in na spletni strani občine.
Št. 007-0007/2021-3
Miren, dne 15. julija 2021
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar
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1. SPLOŠNI DEL ELABORATA O PROGRAMU OPREMLJANJA
1.1. Podatki o naročniku in izdelovalcu
1.1.1. Naročnik
Naročnik je:
Občina Miren-Kostanjevica
Miren 137
5291 Miren
Župan: Mauricij Humar
Identifikacijska številka za DDV: SI57235708
Matična številka: 5881838
tel.: (05) 330-46-70
e-mail: tajnistvo@miren-kostanjevica.si
1.1.2. Izdelovalec
Izdelovalec je:
TerraGIS d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000 Ljubljana
Direktor: Igor Martinšek
Identifikacijska številka za DDV: SI33570728
tel.: (01) 25-60-990
fax.: (01) 25-60-991
e-mail.: info@terragis.si
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1.2. Okrajšave in pojmi
»ZUreP-2« - Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
»Uredba« - Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr. in 34/19).
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je plačilo dela stroškov graditve
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec plača občini.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je lastnik
zemljišča, ki je na novo opremljeno s komunalno opremo iz programa opremljanja ali
investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo iz
programa opremljanja.
Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih
proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi
napravami – po Zakonu o graditvi objektov.
Komunalna oprema je obširneje definirana v 148. členu ZUreP-2, glede na vsebino tega
programa opremljanja pa je relevantna predvsem prva alineja, ki pravi: »objekti in omrežja
infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po
predpisih, ki urejajo varstvo okolja« in tretja alineja, ki pravi: »objekti grajenega javnega
dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti«.
Nova komunalna oprema je javna komunalna oprema, ki jo je treba izvesti za opremljanje
stavbnih zemljišč na območju opremljanja.

1.3. Namen izdelave programa opremljanja
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN MI43 – Mirenski
kostel« (v nadaljevanju program opremljanja) je:
− podlaga za opremljanje z novo komunalno opremo, ki je potrebna, da se prostorske
ureditve, načrtovane z občinskim prostorskim aktom izvedejo in služijo svojemu
namenu,
− podlaga za finančno načrtovanje občine za investicije v zvezi z opremljanjem stavbnih
zemljišč,
− podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga
zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
Program opremljanja se po določilih 154. člena Zakona o urejanju prostora pripravi na
podlagi občinskega prostorskega načrta (OPN) ali občinskega podrobnega prostorskega
načrta (OPPN), ob upoštevanju podzakonskih predpisov, to je Uredbe o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka.

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO

2

MIRENSKI
Uradni
listKOSTEL
Republike Slovenije

Št.

125 / 30. 7. 2021 /

Stran

7817

Program, sprejet v obliki odloka, predstavlja pravno podlago za izdajo odločb, ki jih občina
izda zavezancem za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in za
poračun vlaganj investitorjev v komunalno opremo na podlagi sklenjenih pogodb.
Program opremljanja je torej dokument, s katerim se ovrednoti komunalno opremo,
opredeljeno s prostorskim aktom in za območje opremljanja določi vse potrebne parametre
za določitev stroškov na enoto mere, ki so osnova za odmero komunalnega prispevka
investitorjem na predmetnem območju po z uredbo predpisani enačbi za izračun
komunalnega prispevka.
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka s plačilom komunalnega prispevka zagotavljajo
sorazmerni delež finančnih sredstev za izgradnjo komunalne opreme v območju opremljanja.
Pri tem občina jamči zavezancu, ki je oz. bo plačal komunalni prispevek, da bo komunalna
oprema zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja in bo lahko nanjo
priključil svoj objekt.

1.4. Opis območja programa opremljanja
Obračunsko območje zajema območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
MI43, »Mirenski kostel« v Mirnu, pri čemer so meje prostorskega akta hkrati tudi meje
obračunskega območja. Velikost območja je cca 0,96 ha.
Po parcelaciji, kot je veljala v času priprave prostorskega akta so to parcele iz k.o. 2325Miren: 451/3, 452/1, 452/2, 452/3, 453 in 1202.
V postopku izvedbe komunalne opreme, parcelacije predvidenih parcel za gradnjo objektov
in podobnih aktivnostih lahko pride do spremembe parcelnih številk.
Slika: Ortofoto prikaz območja programa opremljanja

Vir: eterra.si, junij 2021
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Po vsebini gre za degradirano območje nekdanje vojašnice. Nahaja se približno 300 m stran
od regionalne ceste, razmeroma blizu sta tudi Mirenski grad in reka Vipava.
V naravi je to dokaj ravno, delno travnato območje, ki je skoraj iz vseh strani obdano z
gozdom.
Uredba pravi, da program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del. V ta namen so temu
dokumentu dodani grafični prikazi.

1.5. Načrtovana prostorska ureditev na območju opremljanja
Krovni občinski prostorski akt (OPN) območje opredeljuje z oznako MI43N7 in namensko
rabo za centralne dejavnosti (oznaka CD).
Podrobni prostorski akt (OPPN) predvideva izgradnjo večih stanovanjskih objektov ob
objektih za zdravstveno nego, predvideni pa so tudi objekti gostinsko in športno dejavnost
ter vsa potrebna infrastruktura za normalno funkcioniranje območja.
V trenutku priprave tega dokumenta komunalna oprema še ni zgrajena.
Tudi pozidava območja še ni realizirana, tako da gre po statusu za nepozidana stavbna
zemljišča.
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2. NAVEDBA UPOŠTEVANE DOKUMENTACIJE
Pri izdelavi programa opremljanja so bile uporabljene naslednje podlage:
1.
2.
3.
4.

predpisi
prostorski akti
razvojni programi
ostala dokumentacija in viri

Predpisi
Pravno podlago za pripravo programa opremljanja predstavljajo naslednji predpisi:
− Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in
− Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr. in 34/19).
Programe opremljanja opredeljuje Zakon o urejanju prostora, ki določa, da se opremljanje
stavbnih zemljišč načrtuje na podlagi programa opremljanja. Ta v obliki odloka pomeni tudi
pravno osnovo za izdajanja odločb za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo na območju, ki ga program opremljanja obravnava.
Pri izdelavi programa je upoštevana Uredba kot metodološki okvir priprave programa.
Prostorski akt
Območje obravnava Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MI43, »Mirenski
kostel« v Mirnu (Uradni list RS, št. 108/20), ki podrobneje določa načrtovane ureditve v
prostoru in ki predstavlja temeljno strokovno podlago za izdelavo tega programa
opremljanja. V osnovi gre za celostno ureditev območja centralnih dejavnosti, ki je tako tudi
opredeljeno v prostorskih aktih.
Zemljišča na območju opremljanja so seveda opredeljena kot stavbna zemljišča.
Razvojni programi
Program opremljanja temelji na dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja in mora
biti skladen z načrtom razvojnih programov (NRP) občinskih proračunov.
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Ostala dokumentacija in viri
V procesu priprave tega programa opremljanja je bila uporabljena tudi vsa ostala
razpoložljiva dokumentacija in s projektom povezani viri, predvsem:
1. Ocena stroška vodovoda in kanalizacije, Občina Miren-Kostanjevica, junij 2021,
2. Predlog ureditve dostopne poti Mirenski kostel, Občina Miren-Kostanjevica, junija
2021,
3. Projekt DGD »Gradnja enostanovanjske hiše, objektov za zdravstveno dejavnost in
komunalnih vodov«, št. 420, Arhitektke Prijon d.o.o., Ljubljana, december 2020
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3. PODATKI O STAVBAH NA OBMOČJU OPREMLJANJA
Za preračun stroškov nove komunalne opreme na enoto mere (to je na m2 gradbene parcele
za gradnjo in na m2 bruto tlorisne površine objekta) se za obračunsko območje prikažejo
površine gradbenih parcel in bruto tlorisne površine objektov na obračunskem območju v
skladu z določili Uredbe.
Na obravnavanem območju je mogoča izgradnja velikega števila industrijskih in podobnih
objektov za izvajanje gospodarske dejavnosti, na katerih temelji preračun obračunskih
stroškov na enoto.

3.1. Podatki o predvidenih površinah gradbenih parcel stavb
Za potrebe preračuna stroškov izgradnje nove komunalne opreme na m2 gradbene parcele v
obračunskem območju so v nadaljevanju prikazane površine gradbenih parcel.
Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
Parcele objektov v posameznih prostorskih enotah so določene v načrtu parcelacije, ki je
sestavni del prostorskega akta in jih iz tega tudi povzemamo.
Tabela: Površine parcel, ki so osnova za obračun komunalnega prispevka
Oznaka parcele v
prostorskem aktu
PE-1/1
PE-1/2
PE-1/3
PE-1/4
PE-2/1
PE-2/2
Skupaj

Parcela
(v m2)
1.774
1.523
1.044
2.228
1.227
1.872
9.668

vir: načrt parcelacije iz prostorskega akta

Povsem natančno bodo gradbene parcele posameznih objektov določene v dokumentaciji za
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (projekt DGD).
Vsota površin gradbenih parcel stavb na posameznem obračunskem območju je vsota
predvidenih gradbenih parcel vseh načrtovanih stavb, ki se bodo priključile na posamezno
vrsto nove komunalne opreme oziroma ki jo bodo uporabljale in za katere mora zavezanec
plačati komunalni prispevek za novo komunalno opremo.
Glede na navedeno je skupna površina gradbenih parcel, ki so osnova za preračun stroškov
na enoto mere 9.668 m². To je seštevek površine parcel, na katerih je dovoljena gradnja
objektov.
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3.2. Podatki o predvidenih bruto tlorisnih površinah načrtovanih stavb
Bruto tlorisna površina stavbe se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Kot bruto tlorisne
površine obračunskega območja se šteje seštevek bruto tlorisnih površin vseh predvidenih
objektov.
Vsota bruto tlorisnih površin objektov na posameznem obračunskem območju je vsota bruto
tlorisnih površin vseh načrtovanih stavb, ki se bodo priključile na posamezno vrsto nove
komunalne opreme oziroma jo bodo uporabljale in za katere mora zavezanec plačati
komunalni prispevek za novo komunalno opremo.
Bruto tlorisne površine objektov so povzete po oceni, ki je že sestavni del prostorskega akta.
Ta sicer dopušča precej svobode pri izvedbi in omejuje faktor zazidanosti na 0,3, vendar so v
besedilnem delu tudi navedene zazidane površine predvidenih objektov. Za objekte, za
katere je že izdelan projekt DGD, so bruto tlorisne površine povzete po njih.
V fazi izvedbe so možna tudi večja odstopanja od tu navedene predpostavke, vse v skladu z
določili prostorskega akta.
Seštevek vseh na ta način ocenjenih bruto tlorisnih površin objektov v območju opremljanja
je tako 1.736 m2 kar predstavlja osnovo za preračun stroškov na enoto.
Pri izdaji vsake posamezne odločbe se bo upoštevala dokumentacija za pridobitev
gradbenega dovoljenja (DGD), ki jo bo investitor predložil ob vlogi.
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4. OPIS OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME TER DRUGE
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
V programu opremljanja je skladno s prostorskim aktom predvidena izgradnja oz. ureditev
naslednje komunalne opreme:
− prometne infrastrukture (dostopne ceste),
− fekalnega kanalizacijskega omrežja in
− vodovodnega omrežja.
Izgradnja telekomunikacijskega in elektroenergetskega omrežja ni stvar programa
opremljanja, saj ne gre za lokalno gospodarsko javno službo in se zanjo ne odmerja
komunalni prispevek. Breme izgradnje bremeni izključno investitorja, če se sam ne dogovori
z upravljavci.
Sledi kratek opis:
− obstoječega stanja komunalne opreme in
− predvidene komunalne opreme.

4.1. Opis obstoječe infrastrukture pred izvedbo projekta
Na območju pred izvedbo projekta komunalnega opremljanja ne obstaja komunalna oprema,
ki bi omogočala funkcioniranje vseh predvidenih objektov, kot so predvideni s prostorskim
aktom.
V relativni bližini sicer poteka infrastruktura, na katero se novozgrajena komunalna oprema
navezuje, ni pa bila zgrajena infrastruktura do območja.
Prometno se območje navezuje na regionalno cesto R3 614/1047 Miren – Opatje selo preko
obstoječega dostopa (gozdne ceste).
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4.2. Stanje komunalne opreme po izvedbi projekta 1
Glede na opredelitve v prostorskem aktu je predvidena naslednja komunalna oprema:
Cestno omrežje
Prometni priključek na državno cesto:
Gozdna cesta, ki pelje do območja OPPN in je predvidena za rekonstrukcijo, se priključuje na
državno cesto R3-614, odsek 1047 Miren – Opatje selo. Prometni priključek je že obstoječ in
služi za dostop do območja OPPN in do gozdnih zemljišč v okolici.
Prometni priključek ni urejen skladno s prometnimi predpisi, zato se ga pred začetkom
funkcioniranja oz. uporabe objektov v območju OPPN rekonstruira, pri čemer ga je potrebno
obravnavati kot skupinski priključek. Dostopna pot ne sme biti zaprta z rampo.
Dovozna cesta do območja OPPN:
Območje OPPN je prometno navezano na regionalno cesto preko 300 m dolgega obstoječega
dostopa, ki poteka preko parcel št. 658/5, 517/1, 451/4 in 657/1, vse k.o. Miren.
Obstoječo dovozno cesto je treba pred začetkom uporabe novih objektov v območju OPPN
rekonstruirati.
V projektu za rekonstrukcijo ceste se v soglasju z Občino Miren - Kostanjevica in tehničnimi
predpisi določi profil ceste, pri čemer se zasleduje temeljni cilj, da se hitrost čimbolj omeji
(30 km/h). Gre za dovozno cesto skozi gozd, kjer potrebno promet čim bolj omejiti.
Obstoječa gozdna cesta po parc. št. 658/5 k.o. Miren predstavlja tudi protipožarno preseko
Mirenski bori, ki odpira širši gozdni prostor na tem območju in je pomembna z vidika
zagotavljanja požarnega varstva in gospodarjenja z gozdovi. Zato mora biti tudi v prihodnje
omogočena normalna uporaba navedene protipožarne preseke za gozdne kamione in v
primeru požara tudi gasilska vozila.
Priključevanje na območje OPPN se uredi z ureditvijo novega nivojskega križišča. Nivojsko
križišče z dovozi do posameznih gradbenih parcel se uredi fazno, hkrati z gradnjo objektov ali
pred njihovo gradnjo. Za območje nivojskega križišča in dovozov mora biti pred gradnjo
objektov sprejet dogovor med Občino Miren – Kostanjevica in investitorjem o nakupu tega
zemljišča ali pa mora investitor na drugačen način zagotoviti pravico graditi.

1

Vse navedbe v tem poglavju so neposredno povzete po določilih prostorskega akta, kot ga je izdelala Ariana
Furlan Prijon – arhitektka iz Ljubljane. Podrobnosti glede izvedbe komunalne opreme bodo podrobneje
opredeljene v projektni dokumentaciji, ko bo ta izdelana.
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Oskrba z vodo
Za zagotovitev ustrezne količine pitne, sanitarne in požarne vode na območju je predvidena
izgradnja novega vodovoda, ki se zanka na obstoječe javno vodovodni omrežje NL DN 100, ki
poteka severno od območja OPPN po parc. št. 657/1 k.o. Miren.
Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Na območju predmetnega OPPN se kanalizacijski sistem projektira v strogo ločenem sistemu.
Kanalizacijski sistem mora biti dimenzioniran tako, da bo v primeru fazne pozidave možno
priključevanje tudi vseh naslednjih faz na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
Odpadne vode iz objektov se preko nove kanalizacije speljejo v obstoječo javno kanalizacijo
za odpadne vode, ki poteka severno od območja OPPN, po parc. št. 657/1 k.o. Miren.
Odvod odpadnih padavinskih voda s strešnih površin in drenažnih voda iz neposredne
okolice vkopanih delov objekta se izvede kot plitko ponikanje v kombinaciji z razpršenim
izpustom. Ustje izpusta se obloži z kamenjem v raščeno zemljino in izvede vegetativna
ureditev izpusta za dodatno erozijsko zaščito. Pri večjih objektih se priporoča izvedba
zadrževalnikov - zbiralnikov vode.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
dimenzionirana tako, da bo nanj mogoče priključiti vse predvidene objekte z jasno
opredeljenim številom priklopljenih objektov oziroma opredeljeno količino odpadne vode po
posameznem objektu in površinah. Kanalizacijski sistem na območju OPPN mora biti
projektiran kot celovita rešitev odvajanja.
Elektroenergetski vodi
Izvede se nov NN podzemni električni priključek iz obstoječe električne omarice.
Predviden je priključni vod po zemljiščih s parc. št. 457, 657/1 in 451/5, vse k.o. Miren.
Dolžina od točke priključitve do meje območja OPPN je 280 m.
Za posamezne parcele se izvedejo ločene merilne omarice, dovoljeno je tudi združevanje
merilnih mest.
Telekomunikacije
V okviru infrastrukture se izvede kabelska kanalizacija za telekomunikacijski vod v dolžini
približno 90 m, preko parcel št. 451/2, 454, 455 in 657/3, vse k.o. Miren.
Odpadki
Na območju OPPN se predvidijo zbirna odjemna mesta za ločeno zbiranje komunalnih
odpadkov – papir in karton, mešana embalaža, steklena embalaža, biorazgradljivi odpadki,
mešani komunalni odpadki.
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5. ROKI ZA IZVEDBO KOMUNALNEGA OPREMLJANJA
Gradnja nove komunalne opreme je predvidena v letu 2023, uporabno dovoljenje in predaja
komunalne opreme v upravljanje upravljavcem pa najkasneje do 31.12.2023.

6. DOLOČITEV PODLAG ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO
KOMUNALNO OPREMO
6.1. Obračunska območja programa opremljanja
Za potrebe določitve podlag za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo
je treba skladno z določili Uredbe opredeliti obračunsko območje za posamezno vrsto
komunalne opreme. V tem konkretnem primeru kot obračunsko območje za novo
komunalno opremo določamo celotno območje OPPN MI43 – Mirenski kostel
Slika: obračunsko območje programa opremljanja za vse vrste nove komunalne opreme

Vir: portal PISO, junij 2021

To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno
opremo oziroma območje njene uporabe. Za opredelitev podlag za odmero je obračunsko
območje upoštevano kot celota, saj je tudi infrastrukturna zasnova celostna.
Prav tako iz vidika predvidene pozidave in obremenjevanja infrastrukture noben objekt
posebej ne izstopa. Posledično izpeljemo sklep, da podrobnejša razdelitev stroškov na še več
obračunskih območij ni potrebna.
Obračunsko območje programa opremljanja je celotno območje, kot je opredeljeno v
grafični prilogi k programu opremljanja in je enako za vse vrste nove komunalne opreme. To
so:
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obračunsko območje za novo cestno omrežje,
obračunsko območje za novo vodovodno omrežje in
obračunsko območje za novo kanalizacijsko omrežje.

6.2. Skupni stroški nove komunalne opreme
Skupni stroški nove komunalne opreme se določijo kot tisti del potrebnih finančnih sredstev
za izvedbo komunalnega opremljanja, ki nastanejo izključno zaradi opremljanja stavbnih
zemljišč na posameznem območju opremljanja.
Pri določitvi finančnih sredstev za izvedbo opremljanja se upoštevajo naslednji stroški:
− stroški izdelave dokumentacije za novo komunalno opremo, izdelane v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov,
− stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo,
− stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje,
− stroški gradnje nove komunalne opreme, kot so stroški materiala, stroški dela, stroški
gradbene opreme ipd. in
− drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja, kot so stroški
rušitev objektov, stroški dovoljenj, zavarovanj, nadzora ipd…
Stroški se določijo na podlagi:
− rešitev nove komunalne opreme iz občinskega prostorskega izvedbenega akta in
njegovih strokovnih podlag ali
− dokumentacija za novo komunalno opremo ali
− stroškov iz investicijske dokumentacije po predpisu o investicijski dokumentaciji na
področju javnih financ, če je na voljo v času izdelave programa opremljanja, ali
− dejanskih stroškov izvedbe.
Kot investicija se v skladu z uredbo ne šteje:
− vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe komunalne opreme, ki je
namenjeno nemotenemu delovanju te komunalne opreme,
− prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom ter
− odpravljanje manjših pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo
njeno normalno delovanje.
Če je posamezna vrsta nove komunalne opreme namenjena tudi drugim območjem izven
območja opremljanja, se za skupne stroške nove komunalne opreme na območju
opremljanja lahko šteje le sorazmerni del stroškov, ki se določi glede na delež obremenitve
nove komunalne opreme z območja opremljanja in vseh območij, ki jim je nova komunalna
oprema namenjena.
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Skupni stroški načrtovane investicije se določijo po posamezni vrsti komunalne opreme in za
obračunsko območje investicije.
V tem konkretnem primeru velja, da so stroški ocenjeni na podlagi tehničnih specifikacij
(dolžin, širin, premerov), kot izhajajo iz prostorskega akta. Pri tem je bil na postavke dodan
še DDV, kjer je to potrebno.
Skupni stroški komunalnega opremljanja območja so tako sledeči:
Tabela: Skupni stroški investicije po posamezni vrsti nove komunalne opreme (v EUR)
Postavka
1. nova cestna infrastruktura
2. nova vodovodna infrastruktura
3. nova fekalna kanalizacija
Skupaj

v EUR
41.300
43.740
73.200
158.240

6.3. Finančna sredstva za izvedbo komunalnega opremljanja
V skladu z Uredbo je treba za vsako vrsto komunalne opreme določiti vire financiranja za
izvedbo opremljanja.
Finančna sredstva za izvedbo nove cestne infrastrukture na območju opremljanja bo
nepovratno zagotavljala Občina Miren – Kostanjevica iz proračuna, sredstva za izgradnjo
nove vodovodne in kanalizacijske infrastrukture pa zasebni investitor na podlagi Pogodbe o
opremljanju.
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6.4. Obračunski stroški investicije (So)
Podlaga za preračun na enoto mere kot ključnega parametra pri odmeri komunalnega
prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina
obračunskih stroškov komunalne opreme.
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se
financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive
zavezance.
Obračunski stroški nove komunalne opreme se določijo kot skupni stroški nove komunalne
opreme, zmanjšani za finančna sredstva, ki se zagotovijo iz drugih virov financiranja v skladu
z zakonom, ki ureja prostor, in za sredstva, ki se zagotovijo iz proračunskih sredstev občine in
se na posameznem obračunskem območju izračunajo na naslednji način:
OSN(ij) = SSN(ij) – Sdrugi viri(ij) – Sproračunska sredstva(ij)
Zgornje oznake pomenijo:
OSN(ij) =

obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
SSN(ij) =
skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
Sdrugi viri(ij) =
drugi viri financiranja posamezne vrste nove komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju,
Sproračunska sredstva(ij) = sredstva, ki se za financiranje posamezne vrste nove komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju zagotovijo iz občinskega proračuna in
se ne prenesejo na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka,
i=
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j=
posamezno obračunsko območje.
Drugi viri so predvsem:
− sofinanciranje izgradnje komunalne opreme iz naslova dodeljevanja regionalnih
državnih pomoči ter regionalnih spodbud lokalnim skupnostim,
− nepovratna sredstva EU za izgradnjo lokalne komunalne opreme,
− druga sredstva, praviloma predvsem upravljalcev posameznih omrežij.
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Pri določitvi obračunskih stroškov občina določi sredstva, ki se za financiranje komunalne
opreme zagotovijo iz občinskega proračuna. Pri tem se delež proračunskih sredstev določi na
naslednji način:
Dproračunska sredstva(ij) = Sproračunska sredstva(ij) / (SSN(ij) – Sdrugi viri(ij))
Zgornje oznake pomenijo:
Dproračunska sredstva(ij) = delež sredstev, ki se za financiranje posamezne vrste nove komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju zagotovi iz obračunskega
proračuna in se ne prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka.
Druge oznake pomenijo enako, kot pri prejšnji enačbi.
V tem konkretnem primeru Občina Miren – Kostanjevica določa, da se 100 % stroškov
izvedbe cestnega omrežja ne opredeli kot obračunske stroške območja opremljanja, ampak
jih bo nosila sama kot nepovratni vložek občinskega proračuna.
Obračunski stroški nove komunalne opreme so tako sledeči:
Komunalna oprema
1. nova cestna infrastruktura
2. nova vodovodna infrastruktura
3. nova fekalna kanalizacija
Skupaj

Skupni
Proračunski Obračunski
stroški
in drugi viri
stroški
41.300
41.300
0
43.740
43.740
73.200
73.200
158.240
41.300
116.940
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6.5. Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere
Preračun obračunskih stroškov na enoto mere se določi v skladu s 12. členom Uredbe, ki
določa, da je za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem potrebno izračunane
obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporabljajo za odmero komunalnega
prispevka. Preračun se opravi na naslednji način:
CpN(ij) = OSN(ij) / ∑AGP(j) in CtN(ij)= OSN(ij) / ∑AOBJEKT
Zgornje oznake pomenijo:
CpN(ij)
CtN(ij)
OSN(ij)
∑AGP(j)
∑AOBJEKT(j)
i
j

stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
stroški opremljanja na m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto
nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
vsota površin gradbenih parcel stavb na posameznem obračunskem območju,
vsota bruto tlorisnih površin objektov na posameznem obračunskem
območju,
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
posamezno obračunsko območje.

Glede na opredelitve iz 3. poglavja lahko zapišemo:
∑AGP = 9.668 m2 (za vrste nove komunalne opreme),
∑AOBJEKT= 1.736 m2,
OS(ij) = kot je navedeno na prejšnji strani
Strošek opremljanja, preračunan na površino gradbene parcele stavbe oziroma bruto
tlorisno površino objekta na obračunskem območju je prikazan v naslednji tabeli:
Tabela: Preračun stroškov na enoto mere za novo komunalno opremo
Komunalna oprema
1. nova cestna infrastruktura
2. nova vodovodna infrastruktura
3. nova fekalna kanalizacija
Skupaj

CpN(ij)
(EUR/m2)
0,00
4,52
7,57
12,09

CtN(ij)
(EUR/m2)
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7. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO
OPREMO
Komunalni prispevek za priključevanje na obstoječo komunalno opremo se zaračunava, če
ima občina sprejet odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme in v njem določene
podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
Občina Miren - Kostanjevica ima sprejet Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Miren - Kostanjevica (Uradni
list RS, št. 90/21), ki obravnava obstoječo komunalno opremo in ima tako pravno podlago, da
obračuna komunalni prispevek tudi za obstoječo komunalno opremo. Če bo Občina Miren Kostanjevica ta odlok spremenila, se uporabi novejšo verzijo odloka.
Po vsebini gre za navezavo na obstoječe cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
S tem v zvezi določamo, da se vse parametre za izračun komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo obvezno povzame po zadnji sprejeti verziji občinskega odloka, ki ureja
področje komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
Pri tem pa je treba upoštevati 31. člen Uredbe, ki pravi, da pri odmeri komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oz. jo bremeni nova
komunalna oprema iz tega programa opremljanja stavbnih zemljišč velja sledeče:
− če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme
višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
− če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme
manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega
prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi:
KPobstoječa(i) – KPnova (i).
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8. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO
OPREMO IN IZRAČUN
Merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo so:
− površina gradbene parcele stavbe,
− bruto tlorisna površina stavbe,
− razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površin objekta
(DtN)
Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se za novogradnje
povzame po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)

8.1. Razmerje med deležem gradbene parcele stavb (DpN) in deležem površine
objekta (DtN)
Občina lahko določi razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem
površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo, pri čemer je minimum DpN ali DtN = 0,3 in DpN + DtN = 1.
V tem programu opremljanja določamo, da razmerje med deležem gradbene parcele stavbe
(DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,4 (DpN) proti 0,6 (DtN).
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8.2. Izračun komunalnega prispevka
Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme za stavbe se izračuna
tako, da se seštejeta delež komunalnega prispevka, ki odpade na gradbeno parcelo, in delež,
ki odpade na bruto tlorisno površino stavbe, in sicer po naslednji enačbi:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
Zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) =
AGP =
CpN(ij) =
DpN =
ASTAVBA =
CtN(ij) =
DtN =
i=
j=

znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju,
površina gradbene parcele stavbe,
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo,
bruto tlorisna površina stavbe,
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto
nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo,
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
posamezno obračunsko območje.

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot
seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto nove komunalne opreme po
enačbi:
KPnova = ∑KPnova(ij)
Nominalen znesek komunalnega prispevka se prikaže na izdani odločbi in je odvisen od
vsakega objekta posebej.
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8.3. Oprostitve plačila komunalnega prispevka in način plačila
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da se oprostitve in
način plačila komunalnega prispevka povzame po Splošnem odloku Občine Miren Kostanjevica.

8.4. Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja ter sklenitev
pogodbe o opremljanju
V skladu s 157. členom ZUreP-2 se s pogodbo o opremljanju lahko (ni pa nujno) občina in
investitor dogovorita, da investitor v določenem roku po programu opremljanja zgradi novo
komunalno opremo, ki bi jo sicer morala občina in tako zagotovi opremljenost zemljišča.
Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od
predpisanih dajatev občini.
V tem konkretnem primeru je predvideno, da bo izgradnjo novega vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja prevzel zasebni investitor na podlagi pogodbe o opremljanju. Ta
sicer še ni sklenjena.
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9. PRILOGE

a.) Predlog odloka o programu opremljanja
b.) Grafični prikazi:
Karta 1: Prikaz območja opremljanja in obračunskih območij po posamezni vrsti nove
komunalne opreme
Karta 2: Prikaz nove komunalne opreme
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2666.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičnini parc. št. 371/5 k. o. 2332
Kostanjevica na Krasu

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) in 17. člena Statuta
Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno
prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren Kostanjevica na 19. redni seji dne 15. 7. 2021 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 371/5 k. o. 2332 Kostanjevica na Krasu
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 371/5 k. o. 2332 Kostanjevica na Krasu.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine Miren
- Kostanjevica.
3. člen
Ta slep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4780-0016/2021-2
Miren, dne 15. julija 2021
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar
Po pooblastilu
podžupan Občine Miren - Kostanjevica
Zvonko Ferfolja

MURSKA SOBOTA
2667.

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
na območju Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 58/99 in 11/02), 42. člena Odloka o načinu opravljanja
lokalne gospodarske javne službe odvajanja komunalne in
padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 1/16) in 17. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota na 19. seji dne 1. julija 2021 sprejel

TEHNIČNI PRAVILNIK
o javni kanalizaciji na območju
Mestne občine Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
S tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji (v nadaljnjem
besedilu: tehnični pravilnik) se podrobneje urejajo tehnični nor-
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mativi in postopki pri odvajanju in čiščenju odpadne vode na
območju Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
(vsebina)

CIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. DEFINICIJE POJMOV
III. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA JAVNE KANALIZA-

IV. PREIZKUŠANJE KANALIZACIJE
V. PREVZEM IN ODVOZ ODPADNE VODE IZ GREZNIC IN BLATA IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH
NAPRAV (MKČN)
VI. NORMATIVI O SESTAVI ODPADNIH VODA IN ANALIZIRANJE
VII. ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA, VZDRŽEVANJA
IN NADZORA JAVNE IN INTERNE KANALIZACIJE
VIII. KATASTER JAVNE KANALIZACIJE
IX. JAVNA POOBLASTILA
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
(uporaba)
(1) Tehnični pravilnik so dolžni upoštevati vsi sodelujoči pri
vzdrževanju, projektiranju in gradnji kanalizacijskega omrežja,
izvajalci javne službe in uporabniki javne kanalizacije.
(2) Uporablja se za:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo;
– odvajanje in čiščenje mešanice komunalne in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo;
– odvajanje in čiščenje mešanice komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja po mešanem kanalizacijskem
omrežju;
– odvajanje in čiščenje mešanice komunalne in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo; s padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja po mešanem kanalizacijskem
omrežju.
(3) Tehnični pravilnik se uporablja tudi za prevzem in
odvoz odpadne vode iz greznic in blata iz malih komunalnih
čistilnih naprav (MKČN).
4. člen
(javni kanalizacijski sistem)
(1) Javni kanalizacijski sistem predstavlja skupek kanalizacijskih vodov s pripadajočimi objekti in napravami, ki se
povezujejo v sekundarno in primarno kanalizacijsko omrežje, s
pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje odpadnih
voda iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: odpadna voda). Kanalizacijski vodi s pripadajočimi objekti
in napravami javnega kanalizacijskega sistema so gospodarska javna infrastruktura, v lasti lokalne skupnosti.
(2) Objekti in naprave javne kanalizacije so:
– kanalizacijsko omrežje;
– razbremenilniki visokih voda;
– zadrževalni bazeni;
– črpališča;
– čistilne naprave;
– drugi objekti in naprave, ki so namenjeni za pravilno in
nemoteno odvajanje odpadnih voda.
(3) Javno kanalizacijsko omrežje s skrajšanim terminom
imenujemo javna kanalizacija.
(4) Med objekte in naprave javne kanalizacije ne sodijo:
– priključni vodi s pripadajočimi objekti in napravami;
– interni vodi s pripadajočimi objekti in napravami.
(5) Glede na vrsto odvajanja odpadne vode delimo javno
kanalizacijo na:
– mešano – odpadna voda se odvaja skupaj v enem kanalizacijskem sistemu;
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– ločeno – odpadna komunalna in industrijska voda se
odvaja v fekalni kanalizaciji, padavinska voda pa v meteorni
kanalizaciji.
(6) Padavinsko vodo je potrebno odvajati s ponikanjem v
tla, neposredno v naravne odvodnike ali vodotoke. Uporabniki
lahko padavinsko vodo zbirajo tudi v zbiralnikih vode, ki se
uporablja za zalivanje vrtov in podobno.
(7) Kanalizacijski sistemi se po svojem namenu in funkciji
delijo na sekundarne in primarne.
Sekundarni kanalizacijski sistem sestavljajo:
– kanalizacija mešanega ali ločenega omrežja za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem in na območjih
manjših naselij);
– črpališča za prečrpavanje odpadne vode na sekundarnem omrežju.
Primarni kanalizacijski sistem sestavljajo:
– kanalski cevovodi mešanega ali ločenega omrežja za
odvajanje in čiščenje odpadne vode iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih območjih v ureditvenem območju
naselja;
– črpališča za prečrpavanje odpadnih voda iz dveh ali
več stanovanjskih območij in drugih območij v ureditvenem
območju naselja.
5. člen
(kanalizacijski priključek)
(1) Kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo
opremo, ki je namenjen odvajanju in čiščenju odpadne vode iz
objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na
javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom,
ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje – priključni revizijski jašek. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem
nastaja odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko
omrežje.
(2) Kanalizacijski priključek je v lasti in upravljanju lastnika
stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.
(3) Kanalizacijski priključek izvede lastnik, pri čemer prevrtanje revizijskega jaška javne kanalizacije, na katerega se kanalizacijski priključek navezuje, z vstavitvijo tesnila in vstavitvijo
prve cevi, na stroške lastnika izvede upravljavec. Kanalizacijski
priključek lahko izvede tudi lastnik, pri čemer izvede nadzor,
nad prevrtanjem in priključitvijo, upravljavec. Priključek mora
biti izveden v skladu z načrtom, ki je prikazan v prilogi 1.
(4) V primeru, ko je višinska razlika med koto priključnega revizijskega jaška in dna jaška javne kanalizacije večja od
0,5 m, je treba predvideti podslapje. Podslapje se zgradi na zunanji ali notranji strani revizijskega jaška s T-kosom, vertikalno
cevjo in iztočnim lokom 90° (prikazano v prilogi 1).
6. člen
(interna kanalizacija)
(1) Interna kanalizacija so naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in čiščenje odpadne vode uporabnika
in je priključena na priključni revizijski jašek kanalizacijskega
priključka.
(2) Za interno kanalizacijo se štejejo:
– vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu;
– naprave za akumulacijo, prečrpavanje in nevtralizacijo
odpadne vode;
– čistilna naprava za pred-čiščenje;
– ostali objekti in naprave namenjeni interni uporabi.
(3) Interna kanalizacija je priključena na javno kanalizacijo
preko priključnega voda.
(4) V predelih, kjer je zgrajeno ločeno kanalizacijsko
omrežje, mora biti interna kanalizacija zgrajena tako, da se
različne odpadne vode odvajajo po ločenem priključnem vodu.
(5) Priključitev mora biti izvedena tako, da v primeru dviga
gladine vode v javni kanalizaciji, ne pride do zalitja prostorov
v objektu (ustrezna višinska razlika, proti povratne lopute …).
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II. DEFINICIJE POJMOV
7. člen
(pojmi in izrazi)
Pojmi in izrazi navedeni v tem pravilniku imajo naslednji
pomen:
– aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost
ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako,
da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji
in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo
ali na končno mesto izpusta;
– blato je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz
komunalnih čistilnih naprav in preostalo blato iz obstoječih
pretočnih greznic ter blato iz stranišča, ki deluje brez izpiranja
z vodo in je brez iztoka ter ni kemično stranišče v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (v nadaljnjem besedilu:
suho stranišče);
– črpališče je objekt za prečrpavanje odpadne vode;
– industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
– interno kanalizacijsko omrežje je kanalizacijski vod z
vsemi elementi, ki je priključen na zadnji revizijski jašek pred
objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje –
priključni revizijski jašek;
– izvajalec javne službe je pravna ali fizična oseba, ki jo
na predpisani način izbere ali določi občina v skladu s predpisi,
ki urejajo gospodarske javne službe;
– javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi
pogoji namenjena vsem;
– javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo;
– javni kanalizacijski sistem je skupek kanalizacijskih vodov, objektov in naprav, namenjenih izvajanju obvezne gospodarske javne službe;
– kanalizacija je kanalizacija v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo;
– kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta
priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška
pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje.
Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje;
– kanalizacijsko omrežje je skupek kanalizacijskih vodov
(cevovodov) in revizijskih jaškov;
– kaskada je prelivna stopnica v kanalu;
– komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
– komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
– kontrolni jašek je jašek na priključnem kanalu za meritve
in odvzem vzorcev;
– mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
– naprava je naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo, ki odvaja industrijsko odpadno vodo ali mešanico
odpadnih voda iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika;
– neposredno odvajanje je neposredno odvajanje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
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– nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
– obremenitev komunalne čistilne naprave je obremenitev, izračunana na podlagi največje povprečne tedenske obremenitve, ki se v enem letu dovede v čistilno napravo, pri čemer
se ne upoštevajo neobičajne okoliščine, kot je na primer velika
količina padavin, in se izraža v PE;
– obstoječa mala komunalna čistilna naprava je mala
komunalna čistilna naprava, za katero velja da je:
– bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe v skladu s
predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje na dan
uveljavitve te uredbe;
– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno
pravnomočno okoljevarstveno ali gradbeno dovoljenje;
– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno soglasje za priključitev pristojnega soglasodajalca v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in pravnomočno
vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, če
za obratovanje male komunalne čistilne naprave ni treba
pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja in za njeno gradnjo
ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja;
– obstoječa nepretočna greznica je nepretočna greznica,
za katero velja da je:
– bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe v skladu s
predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje na dan
uveljavitve te uredbe;
– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe za objekt, ki je
priključen na obstoječo nepretočno greznico, pridobljeno
pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je vključevalo minimalno komunalno oskrbo objekta z zbiranjem komunalne
odpadne vode v nepretočni greznici;
– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno soglasje za priključitev pristojnega soglasodajalca v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in pravnomočno
vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, če za
njeno gradnjo ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja;
– obstoječa pretočna greznica je obstoječa pretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
– obstoječi objekt je objekt, ki je bil zgrajen pred uveljavitvijo te uredbe, ali objekt, za katerega je bilo pred tem dnem
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje;
– padavinska odpadna voda je padavinska odpadna voda
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
– parameter onesnaženosti je parameter onesnaženosti
odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
– peskolov je jašek za izločanje peska iz odpadne vode;
– podslapje je vertikalni cevovod ob revizijskem jašku za
premostitev višinske razlike v kanalu ali na priključku;
– populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je
populacijski ekvivalent v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo;
– posebna storitev je storitev, ki ni obvezna storitev javne
službe, vendar jo izvajalec javne službe izvaja z uporabo javne
infrastrukture, namenjene odvajanju in čiščenju komunalne
oziroma padavinske odpadne vode, v okviru njenih prostih
zmogljivosti in v soglasju z njenim lastnikom;
– posredno odvajanje je posredno odvajanje v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
– razbremenilnik visokih voda je jašek za regulacijo vtoka
padavinske vode v javno kanalizacijo;
– revizijski jašek je jašek na interni ali javni kanalizaciji za
opravljanje nadzora vzdrževalnih del;
– tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je
gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali
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drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, in
je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo
gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava o lastnostih);
– upravljavec javne kanalizacije in/ali čistilne naprave je
pravna oseba, ki jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo,
občina določi ali izbere za izvajalca javne službe odvajanja
in/ali čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
– vodotok je vsaka površinska ali podzemna tekoča voda
(hudournik, potok, reka), ki ima stalen ali občasen pretok ter
oblikovano naravno ali umetno strugo;
– zadrževalni bazen je bazen za akumulacijo padavinske
vode.
III. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE
8. člen
(projektiranje kanalizacije)
(1) Kanalizacijsko omrežje mora biti načrtovano, projektirano in zgrajeno tako, da bo zagotavljalo optimalno odvajanje
in čiščenje odpadnih voda ob minimalnih stroških izgradnje,
vzdrževanja in obratovanja, pri čemer je v primeru možnosti
več tehnoloških variant potrebno pripraviti, za posamezno varianto, analizo stroškov in koristi, v življenjski dobi objekta, ki
bo osnova za izbor variante.
(2) Cilji projektiranja, gradnje in rekonstrukcije so:
– zaščita odvodnika pred hidravlično preobremenitvijo in
negativnimi okoljevarstvenimi efekti;
– zaščita podtalnice;
– skrb za lokalno varovanje vodonosnikov;
– zagotavljanje primerne zmogljivosti kanala;
– skrb za varne delovne pogoje;
– skrb za trajnost omrežja;
– učinkovito delovanje in vzdrževanje;
– dostopno in varno kontroliranje, čiščenje in vzdrževanje
kanalov;
– obratovanje objektov in naprav s strojno opremo brez
povzročitve škode;
– statična in dinamična nosilnost kanala;
– sprememba hidravličnih lastnosti (prevodnosti);
– obratovanje brez zamašitev;
– omejitev pogostosti preplavitve na predpisano vrednost;
– varovanje javnega zdravja in življenj;
– varovanje zdravja in življenj obratovalnega osebja;
– preprečitev preobremenitve prekoračevanja predpisanih
vrednosti;
– varovanje vodotokov pred onesnaževanjem v okviru
predpisanih omejitev;
– preprečitev ogrožanja obstoječih objektov, ki mejijo na
oskrbovalne objekte in naprave;
– doseganje zahtevane življenjske dobe in ohranitev funkcionalnega stanja objektov in naprav;
– vodotesnost kanalizacije za odpadno vodo, ustrezno
zahtevam preizkušanja;
– preprečitev nastajanja smradu in strupenih snovi.
(3) Izbira vrste omrežja za odvajanje in čiščenje odpadne
in padavinske vode je v pretežni meri odvisna od:
– vrste omrežja, ki že obstaja;
– kapacitete in kvalitete odvodnika;
– vrste dotokov v omrežje;
– potrebe po odvajanju;
– topografije;
– obstoječih črpališč;
– obstoječih čistilnih naprav;
– drugih lokalnih pogojev.
(4) Pozornost je treba posvetiti topografskim značilnostim
terena in geološki sestavi tal. Kjer so geološke karte pomanjkljive, je treba izvesti raziskave. Z geomehanskimi raziskavami
je treba pridobiti natančne podatke o:
– obtežbah kanalov in objektov na njih;
– nevarnosti drsin;
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– posedanju;
– gibanju finih delcev (izpiranju);
– nabrekanju v glinenih slojih;
– toku in gladini podtalnice;
– možnostih napajanja vodonosnika;
– obremenitvah bližnjih objektov in cest;
– poprejšnji uporabi zemljišča (vključujoč rudarstvo);
– možnost gradnje z alternativnimi vrstami gradnje;
– možnostih uporabe vrste cevi;
– možnostih uporabe posteljice cevi;
– agresivni zemljini ali podtalnici.
(5) Pri presoji, ali so zahteve omrežja za odvod vode izpolnjene, je treba upoštevati vse razpoložljive podatke o:
– poplavah;
– zamašitvah;
– porušitvah kanalov;
– boleznih, poškodbah, smrtnih primerih vzdrževalnega
osebja;
– boleznih, poškodbah, smrtnih primerih drugih oseb;
– poškodbah kanalov;
– upoštevanju 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 električnih naprav;
– rezultatih tlačnih preizkusov;
– preobremenitvah;
– delovanju in stanju regulacijskih naprav.
(6) V primeru, da postavljene zahteve iz tega člena pravilnika niso izpolnjene, je potrebno izvesti ukrepe za izboljšanje
stanja.
(7) Načrti in karte katastra kanalizacijskega omrežja so
osnova za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo kanalizacijskega sistema.
9. člen
(upoštevanje predpisov)
(1) Pri načrtovanju javne kanalizacije se morajo upoštevati določila tega pravilnika in smernice, ki jih opredeljuje izvajalec
javne službe, državni standardi SIST in Evropski standardi
EN 1610 ter ATV norme. Pri projektiranju in izgradnji kanalizacije je potrebno zagotoviti takšne rešitve, da je na vsakem mestu
možen dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe obratovanja
in vzdrževanja javne kanalizacije in kanalizacijskih naprav.
(2) Vsi elementi kanalizacijskega sistema (cevi, jaški,
pokrovi jaškov …) morajo imeti ustrezno CE oznako.
10. člen
(gravitacijski kanal)
(1) Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo cevi, ki:
– zagotavljajo vodotesnost in odpornost proti mehanskim,
kemijskim, biološkim in drugim vplivom;
– so izdelane vključno s tesnili iz materialov, ki v stiku
z odpadno vodo ne smejo spreminjati kakovosti vode glede
fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti;
– zagotavljajo stabilnost in funkcionalnost cevovoda minimalno 50 let;
– so v skladu s projektno dokumentacijo;
– so standardnih dimenzij (DN);
– so bile dane v promet skladno s predpisi o gradbenih
proizvodih;
– zagotavljajo izdelavo kanalizacije v skladu s
SIST EN 1610;
– omogočajo varno gradnjo in obratovanje v temperaturnem območju od –10 °C do 40 °C;
– omogočajo visokotlačno čiščenje kanalizacije s tlakom
minimalno 120 bar;
– imajo odpornost na kemikalije (pH od 1–13).
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(2) Ne glede na vrsto materiala se vedno navaja nazivni
notranji premer cevi (DN). Najmanjši dovoljeni notranji premer
kanalizacijskih cevi javne kanalizacije je 200 mm. Najmanjši
dovoljeni notranji premer kanalizacijskih cevi kanalizacijskega
priključka je 150 mm.
(3) Najmanjši dovoljeni naklon kanala javne kanalizacije
se določi tako, da hitrost v kanalu pri srednjem dnevnem pretoku ni manjša od 0,5 m/s.
(4) Lahko se dobavlja cevi tistih proizvajalcev, ki imajo
standardizirano proizvodnjo cevi, ter se za kontrolo ustreznosti cevi (nosilnost, abrazijska odpornost, kemijska odpornost,
staranje, visoko tlačno pranje) uporablja standardizirane teste.
(5) Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na
ustrezno peščeno posteljico debeline vsaj 10 cm, kadar pa je
naklon kanala manjši od 0,5 %, pa na betonsko podlago.
(6) Cevi za javno kanalizacijo morajo biti vgrajene v globino, katera zagotavlja odpornost proti zmrzovanju. Minimalna
globina javne kanalizacije (teme cevi) je 0,8 m.
(7) Cevi za kanal javne kanalizacije ali spojni kanal se morajo zasipati z nevezanim materialom v debelini, ki zagotavlja
zaščito kanala pred mehanskimi poškodbami in zmrzovanjem.
V primeru, da cevi ne bi prenesle temenske obremenitve, jih je
potrebno zaščititi z betonsko oblogo v debelini, ki se določi na
podlagi statičnega izračuna.
(8) Za gradnjo kanalizacijskih cevovodov javne kanalizacije je dovoljeno uporabljati naslednje cevi:
– Cevi iz polivinil klorida (PVC), enoslojne, brez polnil,
polnostenske, brez upenjenega jedra, rdeče-rjave barve po
DIN EN 1401-1, DIN 8062, trdnost min. SN 8 kN/m2 po DIN EN
ISO 9969. Cevi morajo biti kemijsko in abrazijsko odporne ter
odporne na visoko tlačno čiščenje, kar mora dobavitelj dokazati
z ustrezno veljavno listino, ki jo izda akreditiran laboratorij.
– Cevi iz polipropilena (PP), enoslojne, brez polnil, polnostenske, brez upenjenega jedra, min. trdnosti SN 8 kN/m2. Cevi
po DIN EN 1852. Spajanje cevi s spojkami z EPDM tesnilom.
Cevi morajo biti kemijsko in abrazijsko odporne ter odporne na
visoko tlačno čiščenje, kar mora dobavitelj dokazati z ustrezno
veljavno listino, ki jo izda akreditiran laboratorij.
– Cevi iz armiranega poliestra (GRP), nazivne togosti min.
SN 8kN/m2, izdelane po SIST EN 14.364. Cevi, ki imajo na eni
strani montirano armirano poliestrsko spojko z EPDM tesnilom.
Notranji zaščitni sloj cevi mora biti iz čistega poliestra, brez
polnila in ojačitve, min. debeline 1,0 mm s ciljem doseganja
tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na
obrus pri visokotlačnem čiščenju, kar mora dobavitelj dokazati
z ustrezno veljavno listino, ki jo izda akreditiran laboratorij.
– Izjemoma lahko na predlog upravljavca, lastnik odobri
uporabo drugih vrst cevi, kot so betonske, keramične, iz nodularne litine, polietilenske …, vendar morajo biti izdelane v
skladu z veljavnimi standardi.
11. člen
(tlačni vod)
(1) Izvedbo tlačnega voda in izbiro materiala narekujejo
terenske razmere in dejanske možnosti izvedbe. V primeru izvedbe tlačnega voda daljšega od 150 m je treba na dostopnem
mestu na polovici trase predvideti jašek s čistilnim kosom za
nujne primere čiščenja. Pri daljših odsekih pa na vsakih 150 m.
(2) Ob nihanjih naklona vgrajene tlačne cevi, je potrebno
predvideti tudi blatnike in zračnike. Globina vkopa tlačne cevi
naj bo minimalno 0,8 m (teme cevi).
(3) Zaradi ustavljanja in zaganjanja črpalk morajo biti s
hidravličnim izračunom ugotovljena tlačna nihanja za vsak vod
daljši od 50 m in predviden način varovanja tlačnega voda pred
vodnim udarom.
(4) Pri novih tlačnih vodih ali obnovah obstoječih tlačnih
vodov je dovoljeno uporabiti polietilenske (PE) cevi, ki morajo
biti izdelane za distribucijo komunalne vode (EN 12021), iz
materiala gostote PE 100, SDR 11, za tlak 16 bar s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti
na obrus pri visokotlačnem čiščenju.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

(5) Izjemoma lahko na predlog upravljavca, lastnik odobri
uporabo drugih vrst cevi za tlačni vod:
– cevi iz nodularne litine morajo biti izdelane za distribucijo komunalne vode;
– jeklene cevi morajo biti izdelane za distribucijo komunalne vode.
12. člen
(odmiki)
(1) Horizontalni odmiki med kanalizacijo in drugimi komunalnimi vodi (merjeno od medsebojno najbližjih sten kanalizacije in drugih vodov) morajo biti praviloma najmanj:
Komunalni vod

Komunalni vod
je nad nivojem
kanalizacije

Komunalni vod
je pod nivojem
kanalizacije

Vodovod (velja za
fekalni in mešani kanal)

1,5 m

3,0 m

Vodovod (velja
za meteorni kanal)

1,0 m

1,5 m

Plinovod

1,0 m

1,0 m

Energetski kabli
(elektro, JR, TK)

1,0 m

1,0 m

Toplovod v kineti

0,5 m

0,8 m

(2) Horizontalni (svetli) najmanjši odmik od spodnjega
roba podzemnega temelja ali podzemnega objekta ne sme biti
manjši od 1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega
trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom kanala v osi kanala
in oklepa s hipotenuzo trikotnika, ki se konča na robu temelja
ali objekta, kot 35° (slika 1).
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13. člen
(križanja)
(1) Pri križanju kanalizacije z drugimi podzemnimi napeljavami, kanalizacija načeloma poteka horizontalno in brez vertikalnih lomov. Križanja morajo potekati pravokotno, izjemoma
je kot prečkanja osi kanalizacije in druge podzemne inštalacije
lahko maksimalno 45°.
(2) Zaradi zagotavljanja primernega naklona oziroma
padca kanala pri gradnji kanalizacije, ima njena lega, glede
na druge komunalne podzemne napeljave, prednost, zato se
morajo drugi komunalni vodi prilagajati kanalizaciji. Praviloma
naj kanalizacija poteka pod drugimi komunalnimi vodi.
(3) Pri križanju kanalizacije z drugimi komunalnimi vodi je
potrebno upoštevati naslednje omejitve:
– dimenzije kanalov in padce, ki se praviloma ne smejo
spreminjati;
– izliv onesnažene vode v druge podzemne naprave;
– nevarnost okužbe vodovoda.
14. člen
(nadzemno prečkanje)
(1) 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.
(2) Kanal je lahko vidno obešen na mostno konstrukcijo,
lahko pa je vgrajen v kineti.
(3) V obeh primerih je treba upoštevati dilatacije mostne
konstrukcije in kanala ter temu primerno izbrati način pritrditve
kanala, kompenzacijo dilatacij ter zaščite proti zmrzali.
15. člen
(prečkanje vodotoka)
(1) Pri podzemnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo v
primerno izkopane jarke v dnu vodotoka. Način izkopa, polaganje 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.).
(2) Vsako podzemno prečkanje vodotoka je treba načrtovati posebej. Pri tem je treba upoštevati navodila mnenjedajalcev, soglasodajalcev, proizvajalcev cevi in izkušnje podjetij, ki
ta dela opravljajo.
16. člen
(prečkanje železnice)

(3) Horizontalni odmik od ostalih objektov mora biti najmanj:
Objekt

Odmik

Drogovi (elektro, JR, TK)

1,0 m

Drevesa

2,0 m

Grmičevje

1,0 m

(4) Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni, vendar ne manjši, kot jih določa standard SIST EN 805
v točki 9.3.1, in sicer:
– horizontalni odmiki od podzemnega temelja oziroma
objekta ne smejo biti manjši od 0,4 m;
– horizontalni odmiki od obstoječih podzemnih napeljav
(drugi komunalni vodi) ne smejo biti manjši od 0,4 m;
– v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav
velika, so lahko odmiki manjši, vendar ne smejo biti manjši od
0,2 m.
(5) Med izkopom se mora zagotovi stabilnost obstoječih
objektov, naprav in podzemnih napeljav.

Pri podzemnem prečkanju železnice je potrebno poleg
pogojev, 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 mora biti izdelan revizijski
jašek.
17. člen
(prečkanje ceste)
Podzemno prečkanje cest se praviloma izvaja brez uporabe zaščitnih cevi, če je kanal vgrajen v globini, ki jo predpisuje
proizvajalec cevi in ta pravilnik.
18. člen
(revizijski jašek)
(1) Revizijski jaški se gradijo na mestih, kjer se menjajo
smer, naklon ali prečni profil kanala in na mestih združitve dveh
ali več kanalov. Jašek mora biti vgrajen in izveden skladno s
tipom jaška in navodili proizvajalcev jaškov. Razdalja med jaški
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se določi glede na tehnične zahteve kanala, upoštevati pa je
praviloma potrebno naslednje največje razdalje:
Notranji premer cevi
Razdalja med revizijskimi
gravitacijske kanalizacije (mm)
jaški (m)
200 ≤ DN ≤ 315
30,0
315 < DN ≤ 500
50,0
500 < DN ≤ 1000
80,0
1000 < DN
100,0
(2) Revizijski jaški morajo praviloma biti iz enakega materiala kot so kanalizacijske cevi in istih specifikacij. Priključni
nastavki jaška morajo biti izvedeni iz enakega materiala cevi,
kot so cevi, ki se nanj priključujejo.
(3) V poplavnih območjih se vgrajuje revizijske jaške iz
polietilena ali polipropilena, z dvojnim dnom, s poliuretanskim
polnilom, s konusnim zaključkom na katerega se namesti vodotesen pokrov. Čez vodotesen pokrov pa se nato namesti LTŽ
pokrov ustrezne nosilnosti, vgrajen v AB obroč, in nameščen
na AB razbremenilni obroč.
(4) Pri združevanju kanalov s premerom nad DN 400 mm
morata kanala na vtočni strani oklepati kot, ki je enak ali manjši
od 45, pri kanalih manjšega premera pa je izvedena priključitev
pod kotom v loku v koritnici.
(5) Revizijski jaški morajo biti dostopni za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja s stroji.
(6) Revizijski jaški naj bodo notranjega premera 1000 mm,
v izjemnih primerih se lahko uporabi tudi jašek z notranjim
premerom 800 mm ali 625 mm v odvisnosti od globine jaška
in DN kanalizacijske cevi. V revizijske jaške, globine večje od
1 m, morajo biti vgrajene vstopne lestve iz nerjavečega jekla.
Nosilnost revizijskega jaška mora biti praviloma enaka nosilnosti (SN) cevovoda.
(7) V primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega in
iztočnega kanala večja od 0,5 m, je treba predvideti podslapje.
Podslapje se zgradi na zunanji ali notranji strani revizijskega
jaška s T-kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90°. Jašek
z vgrajenim notranjim podslapjem naj bo premera minimalno
1000 mm. Izvede se iz enakega materiala ali iz materiala z
boljšimi lastnostmi, kot je material osnovnega jaška.
(8) V primeru, ko so hitrosti odpadne vode v kanalu velike,
je na vertikalnih lomih treba izvesti umirjevalne elemente. Z
umirjevalnimi elementi se zmanjša energija toka odpadne vode
na stene revizijskega jaška.
(9) Revizijski jašek mora biti pokrit s pokrovom izdelanim v skladu standardom SIST EN 124 minimalne dimenzije
60x60 cm ali ø 60 cm. Na pokrovu mora biti napis KANALIZACIJA s črkami, velikosti minimalno 5 cm.
(10) Pokrovi na cestnih površinah morajo imeti mehansko
obdelano površino stika okvirja pokrova in samega ležišča
pokrova jaška in morajo biti izvedeni v skladu z načrtom v
prilogi 2.
(11) Na območjih, kjer se ne pričakuje občasnega zadrževanja padavinske vode na površini pokrovov jaškov, morajo
biti ti izvedeni v skladu z načrtom v prilogi 2.
(12) Na območjih, kjer se pričakuje občasno zadrževanje
padavinske vode na površini pokrovov jaškov, morajo biti ti
izvedeni v skladu z načrtom v prilogi 3.
(13) Pokrov na jašku, ki je zgrajen na poplavnem terenu
oziroma lokaciji, kjer je možen vdor površinske vode v jašek,
mora biti vodotesen in v skladu z načrtom v prilogi 4, ali pa
mora biti dvignjen za 0,5 m nad višinsko koto stoletne vode.
Vodotesni morajo biti tudi spoji med pokrovom in jaškom.
(14) Med robom jaška in razbremenilno ploščo mora biti
nameščen EPDM tesnilni obroč v skladu z načrti v prilogah 2,
3 in 4.
(15) Ne glede na odstavek 10, 11, 12, 13 in 14 je pri
načrtovanju pokrovov jaškov, na mešani ali ločeni kanalizaciji,
potrebno upoštevati zračenje kanalizacije. Pri fekalni kanalizaciji morajo biti locirani tako, da v času padavin ne omogočajo
velikega dotoka padavinskih voda in je možnost vdora padavinskih voda preko pokrovov jaškov majhna.
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(16) Pokrovi na cestah, voznih površinah ter pločnikih
morajo imeti razred obremenitve minimalno D = 400 kN. Na
kmetijsko obdelovalnih površinah morajo imeti pokrovi razred
obremenitve minimalno C = 250 kN. Nosilnost pokrovov in
vrsta materiala je pogojena z namembnostjo in lego kanala v
prostoru, na voznih površinah v naseljih mora biti protihrupne
izvedbe. Prenos obtežbe s pokrova na jašek oziroma utrjeno
površino okoli jaška mora biti izveden v skladu s tipom jaška
in navodili proizvajalcev jaškov. Pri vgradnji jaškov je potrebno
upoštevati normative za utrjevanje zemljine pri zasipanju v
okolici jaška v izogib deformacijam in poškodbam jaškov in
kanalov pri zasipu. Na območjih, kjer je možno zaraščanje (npr.
kmetijskih površinah), je potrebno pokrove označiti s stalnim
opozorilnim drogom.
19. člen
(peskolov)
(1) 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 naprave) 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.
(2) Na priključku za odvod padavinskih voda z utrjenih
površin v javno kanalizacijo mora biti zgrajen peskolov, ki mora
biti dimenzioniran tako, da je največja hitrost pretoka skozi
peskolov 0,2 m/s.
(3) Peskolovi, ki se vgrajujejo kot prefabricirani izdelki,
morajo imeti ustrezen certifikat.
20. člen
(lovilec olj)
(1) V primeru obstoja možnosti onesnaženja odpadnih
voda z olji ali maščobami (garaže, delavnice, pralne ploščadi,
kuhinje itd.), mora biti pred priključkom na javno kanalizacijo
zgrajen lovilec olj oziroma maščob.
(2) Lovilci lahkih tekočin se vgrajujejo v mešano in ločeno
kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je potrebno iz odpadne 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 vodonosnik, če se odvaja padavinska voda s površin, kjer obstaja
možnost razlitja lahkih tekočin. Izdelani in dimenzionirani morajo biti v skladu s standardom SIST EN 858, dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja izločenih
lahkih tekočin. V primeru, da so vgrajeni v interno kanalizacijo
in jih vzdržuje ter skrbi za odstranjevanje izločenih snovi uporabnik, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne
službe. Lovilci lahkih tekočin, ki se vgrajujejo kot prefabricirani
izdelki, morajo imeti ustrezen certifikat.
(3) Gradnja lovilcev olj je obvezna:
– na vodovarstvenih območjih 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.
(4) Lovilci maščob se vgrajujejo v mešano in ločeno kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je potrebno iz odpadne
vode izločiti maščobe, 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 maščob. Vzdrževanje
ter skrb za odstranjevanje izločenih maščob ima uporabnik;
mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne službe.
Lovilci maščob, ki se vgrajujejo kot prefabricirani izdelki, morajo
imeti ustrezen certifikat.
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(5) Vgradnja lovilcev maščob je obvezna v gostinskih
lokalih in pri dejavnostih, kjer nastaja maščoba.
(6) Izvedba merilnega mesta, parametri onesnaženosti
ter obseg in metode izvajanja meritev morajo biti v skladu z
veljavno zakonodajo.
21. člen
(razbremenilnik)
(1) Razbremenilniki so objekti na kanalizacijskem omrežju
in služijo za odvod padavinske vode. Grajeni so z namenom,
da v času močnejših padavin del padavinske vode odvajajo
neposredno v odvodnik in s tem znižajo maksimalne pretoke
v odvodnih kanalih.
(2) Pri dimenzioniranju razbremenilnikov, ki so znotraj
kanalizacijskega omrežja, je treba upoštevati naslednje:
– pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode,
predvsem prvi močno onesnaženi val je treba zadržati v sistemu in ga odvajati na čistilno napravo;
– predvideti je treba iztok padavinske vode v odvodnik na
razbremenilnih objektih;
– poleg izgradnje zadrževalnih bazenov je treba izkoristiti
tudi zadrževalno kapaciteto obstoječe kanalske mreže;
– normo ATV 128.
(3) 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.
(4) V razbremenilne objekte se po potrebi vgrajuje naslednja oprema:
– dušilke, zapornice, regulacijske prelivne stene ipd.;
– električne in strojne inštalacije;
– merilno-regulacijska oprema s prenosom podatkov v
nadzorni center.
(5) V primeru vgradnje določenih tipov navedene opreme
je treba objekt razbremenilnika oskrbeti z nizkonapetostnim
elektro priključkom z možnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata.
22. člen
(zadrževalni bazen)
(1) Zadrževalni bazeni so objekti na kanalizacijskem
omrežju 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, ter zadrževanje in delno čiščenje prvega
vala močno onesnažene padavinske vode.
(2) 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 razbremenilnih objektih, poleg izgradnje zadrževalnih
bazenov izkoristiti tudi zadrževalno kapaciteto obstoječega
kanalizacijskega omrežja.
(3) Pri projektiranju bazena je potrebno upoštevati parametre (količina zadržane vode, višina zajezitve, maksimalni
iztok iz bazena), ki jih določi upravljavec javne kanalizacije.
(4) Pri dimenzioniranju zadrževalnih bazenov na sekundarnem kanalizacijskem omrežju je potrebno smiselno upoštevati določila tega člena, bazene pa dimenzionirati na podlagi
ustreznih predpisov (ATV 166).
(5) Zadrževalni bazeni so praviloma sestavljeni iz naslednjih enot:
– enote na dotoku v bazen (dotočni kanal, dotočna komora);
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– 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).
(6) V bazene je po potrebi treba vgraditi naslednjo opremo:
– čistilni elementi (avtomatske grablje, naprava za kompaktiranje 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);
– kontrola delovanja naprav – brezžični ali kabelski sistem
zveze s prenosom podatkov v nadzorni center vzdrževalne
službe (postavitev antene na lokaciji objektov, v prostoru upravljanja pa potrebna oprema, vgrajena v elektro-omari).
(7) Vgraditi je potrebno tudi nekatere inštalacije:
– tlačni sistem za izpiranje sten bazena, vodovodni priključek iz javnega vodovoda ali drug ustrezni sistem;
– nizkonapetostni elektro priključek iz omrežja z možnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata;
– pri pokritih akumulacijah sistem za prisilno prezračevanje s čiščenjem zraka akumulacijskega prostora.
23. člen
(črpališče)
(1) Črpališča gradimo povsod tam, kjer odpadne vode ni
mogoče odvajati gravitacijsko (težnostno) in je potrebno prečrpavanje za dvig odpadne vode na višji nivo.
(2) Potrebno je upoštevati naslednje pogoje:
– akumulacijski bazen mora biti primeren za sprejemanje
odpadne vode tudi pri minimalnem in maksimalnem dotoku,
čas akumuliranja med vklopoma črpalke je maksimalno 2 uri
oziroma se pri izračunu minimalne črpalne prostornine akumulacijskega bazena mora upoštevati največje dovoljeno število
vklopov črpalk na uro glede na karakteristike črpalk;
– če ima črpališče vgrajeni dve črpalki ali več, mora biti
krmiljeno tako, da se v normalnem delovanju izmenično vklapljata dve črpalki, tretja je lahko v pripravljenosti, v primeru
povišanega nivoja pa se morata, če sta vgrajeni dve črpalki,
vključiti in delovati obe hkrati, če pa jih je več kot dve, so ostale
v rezervi;
– dno črpališča ne sme biti ravno, ampak mora zagotavljati stekanje gošče proti črpalkam;
– premer tlačnega voda mora biti minimalno DN 80, v
primeru uporabe sekalne črpalke je lahko tudi manjši;
– črpališče z rezervnimi črpalkami mora biti krmiljeno
tako, da se rezervne črpalke izmenjujejo z aktivnimi;
– pri spoju dveh tlačnih vodov mora biti zbiralnik v obliki
Y kosa.
(3) Minimalne potrebne hitrosti v tlačnih kanalih pri nominalni kapaciteti črpalke:
– vertikalni vodi 1 m/s;
– horizontalni vodi 0,7 m/s;
– maksimalna hitrost v tlačnem vodu pri delovanju obeh
črpalk paralelno maksimalno 2 m/s;
– grablje ali sito je treba nameščati pri črpališčih z dotokom, večjim od 30 l/s;
– zmogljivost črpalk se določa na podlagi maksimalnega
dotoka v akumulacijski bazen.
(4) Rotor črpalke brez predhodnega čiščenja oziroma
sekanja večjih delcev mora omogočati prehod delcev velikosti:
– min 80 mm – za črpališča velikosti oskrbovanega območja do 100 PE;
– min 100 mm – za črpališča velikosti oskrbovanega
območja nad 100 PE;
– če ima oskrbovano območje več kot 200 PE mora imeti
črpališče na dotoku mehansko pred-čiščenje.
(5) Črpališče naj bo praviloma klasične vodnjaške oblike
(okroglo), ustreznega premera in mora biti dostopno s speci-
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alnim vozilom za čiščenje kanalizacije. Za lokacijo črpališča
je priporočena oddaljenost do maksimalno 5 m od možnosti
dostopa s tovornim vozilom. V primeru, da je črpališče oziroma
jašek črpališča prefabriciran izdelek, mora imeti CE oznako
oziroma ustrezen certifikat. Gradnja nadzemnega objekta je
potrebna pri črpališčih z grabljami, sicer pa naj bo le pokrito z
nerjavečim pokrovom. Predvideno naj bo zaklepanje pokrova
z obešanko. Servisna odprtina črpališča mora biti ustreznih dimenzij, za potrebe vzdrževanja črpalk in ostale opreme. Objekt
je lahko zaščiten z ograjo.
(6) Elektro in krmilna omarica z inštrumenti in opremo
za kontrolo delovanja in napajanja objekta naj bo locirana
v neposredni bližini črpalnega bazena (maksimalna oddaljenost 15 m), postavljena na betonski podstavek, izvedena po
predpisih oziroma zahtevah distributerja električne energije.
Elektro omara in krmilna omara morata biti ena poleg druge.
Ko se izbira ustrezni omarici, je potrebno upoštevati, da morata
biti obe istega proizvajalca in enakega izgleda, po možnosti
dvokrilna omarica z vmesno pregrado, in morata biti na istem
betonskem podstavku. Predvidena morata biti lokalni krmilnik
za avtonomno delovanje naprav v objektu in oprema za telemetrijo za prenos podatkov v nadzorni center in za daljinsko
upravljanje naprav. Oprema za krmiljenje in prenos podatkov
mora ustrezati internim standardom izvajalca javne službe in že
vzpostavljenemu sistemu. Predvideti je treba možnost postavitve antene na drog ali kak drug element za pritrditev oziroma
kabelsko povezavo na mesto daljinskega prenosa podatkov v
center upravljanja. Elektro napajanje, upravljanje in kontrola
delovanja naprav se izvedejo v prostostoječi ali stenski elektro
omarici, locirani v nadzemnem delu ali na betonskem podstavku ob črpališču (zaščita min IP 55). Zagotoviti je treba ukrepe,
ki preprečujejo kondenz in zmrzovanje. Merilna in krmilna oprema ter sistem krmiljenja morajo biti usklajeni z upravljavcem
javne kanalizacije, za katero mora upravljavec podati izjavo o
skladnosti pri izdelavi projektne dokumentacije in pri izvedbi.
(7) Črpališče mora imeti dovolj manipulativnega prostora
za vgradnjo merilne opreme. Za meritev nivoja se uporablja
hidrostatična sonda z ustreznim dosegom. Za zaščito črpalk
pred suhim tekom in kot dodatni zaščitni ukrep za vklop črpalk
v primeru napake na hidrostatični sondi se uporabijo plovna
stikala. Hidrostatična sonda in plovna stikala so v črpališču urejena tako, da je možen dvig sonde in plovnih stikal na površje
brez vstopa v črpališče. Hidrostatična sonda in plovna stikala
se pritrdijo na nerjavečo verigo na koncu katere je utež.
(8) Črpališče mora biti za potrebe dviga in spusta črpalk
opremljeno z vodili iz okroglih nerjavečih cevi. Na črpalko mora
biti pritrjena nerjaveča pletenica premera 5 mm, ki se uporabi
za dvižno napravo upravljavca za dvig in spust črpalk.
24. člen
(prekucnik)
(1) Če se kanalizacijsko omrežje samo po sebi ne izpira
dovolj (hitrosti pri srednjem dnevnem pretoku so manjše od
0,4 m/s), je na neprehodnih kanalih potrebno izvesti dodatne
ukrepe za samo-izpiranje (jašek s prekucnikom). Delovanje
prekucnika mora omogočiti, da v kanalu pride večkrat na dan
do kratkotrajnih čistilnih pretokov s hitrostjo višjo od 0,7 m/s.
(2) 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 primernim pokrovom. Tla v objektu morajo biti nagnjena proti vtoku v
kanal, ki se izpira.
(3) V objekt se namesti posoda – prekucnik. Velikost
in geometrijske karakteristike prekucnika, ki mora akumulirati
ustrezno količino vode, pogojujejo dimenzije objekta.
(4) Prekucnik je posoda iz nerjaveče debelejše pločevine,
ki se permanentno polni in prazni. Predvidoma se polni z vodo
iz vodovoda, kjer to ni mogoče, pa z odpadno vodo. Princip
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delovanja je zasnovan na spremembi težišča polne posode
glede na težišče prazne. Pri polni posodi 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.
25. člen
(merjenje pretoka)
(1) V kanalizacijskih omrežjih se uporabljajo naslednji
osnovni načini merjenja pretoka odpadne vode:
– odprt sistem, kjer voda odteka gravitacijsko, je pretok
funkcija globine vode, nagiba ter omočenega preseka v merilnem kanalu: Q = f (h, s, A);
– zaprt sistem, kjer odpadno vodo črpamo po ceveh, je
pretok funkcija hitrosti vodnega toka in preseka cevi Q = f (v, A).
(2) Merjenje odtoka se lahko izvaja s sledili. Pretok se
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).
(3) Merjenja pretoka odpadne vode se morajo izvajati v
skladu s standardi in tehničnimi predpisi.
26. člen
(merilno mesto in tehnične zahteve)
(1) Merilno mesto mora biti dovolj veliko, dostopno in
opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilno mesto
mora biti prilagojeno vrsti dejavnosti onesnaževalca. V primeru
spremembe dejavnosti je treba ustrezno prilagoditi tudi merilno
mesto.
(2) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila dostopno upravljavcu za izvedbo nadzora.
(3) V primerni bližini merilnega mesta mora biti varno
mesto, prirejeno za postavitev avtomatskega vzorčevalnika za
odpadno vodo, ki ga postavi upravljavec ali z njegove strani
pooblaščena strokovno usposobljena oseba, kadar izvaja kontrolne meritve na kanalizacijskem omrežju. V kanalizacijskem
omrežju lahko nastajajo strupeni in zdravju škodljivi plini, zato
je potrebno omogočiti prezračevanje (naravno ali prisilno) merilnega mesta in pri tem upoštevati ustrezne tehnične predpise
in standarde.
(4) Upravljavec ima poleg rednih pregledov merilnika pretoka pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti. Če se ugotovi,
da je točnost zunaj dopustnih meja, nosi stroške preizkusa
uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljavec kanalizacije.
Upravljavcu mora biti vedno brez predhodne najave omogočen
odvzem vzorcev odpadne vode za določitev kakovosti odpadne
vode in meritve količine odpadne vode.
27. člen
(čistilna naprava)
(1) Čistilna naprava za čiščenje odpadne vode mora zadostiti naslednjim zahtevam:
– projektiranje po BAT in ATV smernicah;
– stanje najbolj ustrezne tehnike, pri čemer je potrebno
upoštevati zaključke analiz stroškov in koristi;
– 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 prekomernega smradu,
hrupa in emisij;
– 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 ter 10 let za elektro in strojno opremo;
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– dosežena mora biti predpisana vodotesnost bazenov in
drugih podobnih objektov;
– načrtovani morajo biti pogoji za učinkovito vzdrževanje;
– možno mora biti povečanje oziroma spreminjanje procesov 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.
(2) Za potrebe vzdrževanja in upravljanja, mora imeti vsaka čistilna naprava urejen dostop za specialna tovorna vozila.
(3) Uporabljena merilna in krmilna oprema ter sistem
krmiljenja mora biti skladna z obstoječim sistemom krmiljenja,
kar se določi v projektnih pogojih.
(4) V projektu mora biti predvideno varno in ekonomično
odstranjevanje zgoščin, trdnih odpadkov in odvečnega blata.
(5) Pri zasnovi ČN se mora upoštevati naslednje podatke:
– zaključke analize stroškov in koristi;
– stanje najbolj ustrezne tehnike;
– 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, poplavno območje 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 projektni nalogi za objekte in naprave na ČN;
– posebne zahteve, ki se nanašajo na vzdrževanje.
(6) 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 odvečnega blata in drugih odpadkov v skladu s predpisi;
– vse naprave, ki se lahko pokvarijo, morajo biti instalirane 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 motena, je treba predvideti ustrezno rezervno napajanje elementov
in naprav;
– proces na ČN mora biti zasnovan tako, da se po končani 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 kateregakoli 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);
– procesno vodenje ČN mora biti zasnovano tako, da je
možno krmiliti, nadzorovati in upravljati ČN lokalno in daljinsko
avtomatsko ali ročno-dvosmerno ter biti integrirano v obstoječem sistemu procesnega vodenja upravljavca;
– v procesno vodenje morajo biti vključene vse naprave
in merilni senzorji;
– omogočeno mora biti varno in preprosto čiščenje, vzdrževanje in popravila objektov in naprav na ČN;
– merilno mesto za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa mora biti v skladu s Pravilnikom o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.
(7) 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;
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– dosežena mora biti zanesljivost za prenašanje obremenitev (npr. tlak, statične in dinamične obtežbe) v času delovanja
in servisiranja naprave;
– dosežena mora biti odpornost proti kemičnim in biološkim 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.
(8) Posebne pozornosti morajo biti deležni elementi:
– prehodi med objekti in napravami;
– zveze med strojnimi in elektro elementi 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;
– bazeni;
– korozijska odpornost betonskih objektov.
(9) Pri zasnovi, delovanju, vzdrževanju in pri rekonstrukciji
morajo biti posebno pozorno rešeni naslednji elementi:
– podatki, ki so pomembni za statično in strojno dimenzioniranje elementov in naprav, kot so npr. obtežba, nosilnost,
torzija, uporabnost, staranje itd.;
– poti, stopnice in podesti;
– grablje in sito s kompaktorjem;
– pokrovi, montažne odprtine, odprtine za čiščenje;
– premikajoči deli (kolesa ipd.);
– črpalke in kanali;
– vpihovala in kompresorji;
– merilna in kontrolna oprema;
– elektro-oprema;
– zaščita materialov proti koroziji;
– kakovosti varjenja.
(10) Pri zasnovi, gradnji in delovanju ČN je treba določiti
in zasledovati:
– vplive na okolje;
– varnost objektov in naprav oziroma posameznih elementov;
– delovanje in vzdrževanje;
– rezervne dele in posebna orodja.
IV. PREIZKUŠANJE KANALIZACIJE
28. člen
(preizkušanje kanalizacije)
(1) Vsak novozgrajeni kanal mora biti preizkušen na vodotesnost z zrakom oziroma z vodo od jaška do jaška. Vodotesnost jaškov se preizkuša posebej.
(2) Preizkus vodotesnosti lahko opravljajo le pooblaščene
pravne ali fizične osebe. O preizkusu vodotesnosti mora biti
izdelan zapisnik v skladu z veljavnimi normativi.
(3) Vsak novozgrajeni kanal mora biti posnet s TV kamero, posnetek pa mora biti skladen z GIS-om in dokumentnim
sistemom upravljavca javne kanalizacije.
29. člen
(vrste preizkusov)
(1) Zmogljivost sistemov za odvod vode je potrebno preizkušati in presojati med gradnjo, pri rekonstrukciji in obnovi,
po zaključku posamezne gradbene faze, pa tudi med celotnim
obdobjem uporabe.
(2) 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 SIST EN 13508-1:2013;
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– določitev sušnega odtoka;
– nadzor dotokov v omrežje;
– 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 dotokom na ČN.
(3) Izbira vrste preizkusov in presoj je odvisna od tega, ali
gre za nov ali že obstoječ sistem za odvod vode.
(4) Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpiše izvajalec, nadzorni organ ter predstavnik
naročnika. Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu tesnosti
je sestavni del tehnične dokumentacije.
(5) Preizkus se mora izvajati po določilih poglavja 10 (Preizkušanje kanalov) standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033.
Pri tlačnem preizkusu po SIST EN 1610 z zrakom se uporablja
preizkusni postopek LC.
V. PREVZEM IN ODVOZ ODPADNE VODE IZ GREZNIC
IN BLATA IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH
NAPRAV (MKČN)
30. člen
(splošno)
(1) Na območjih, kjer še ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode z javno kanalizacijo, je obvezna uporaba malih čistilnih naprav (v nadaljevanju besedila MKČN) ali greznic.
Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti:
– prevzem grezničnih gošč in odvoz na čiščenje iz greznic;
– prevzem in odvoz blata iz MKČN;
– evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata
oziroma odplak.
(2) Stroške prevoza in predelave grezničnih gošč ter blata
krije uporabnik oziroma povzročitelj onesnaženja.
(3) Odpadno vodo in greznično goščo je prepovedano
zlivati v javno kanalizacijo, odvažati na javne ali kmetijske površine oziroma neposredno odvajati v površinsko ali podzemno
vodo, razen v izjemah določenih v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
Če uporabnik teh navodil ne upošteva, pristojni inšpekcijski
organ določi izvedbo sanacijskih ukrepov. Če zavezanec v
roku, ki je določen v inšpekcijski odločbi, teh ukrepov ne izvede,
jih v njegovem imenu in na njegove stroške izvede drug za to
usposobljen izvajalec.
(4) Obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave morajo biti zgrajene v skladu z veljavnimi predpisi. Postavljene morajo biti na takšnem mestu, da lahko upravljavec s
specialnim komunalnim vozilom do nje dostopa in nemoteno
prazni njihovo vsebino. Od stojnega mesta vozila ne smejo biti
oddaljena več kot 30 metrov. Vstopni jašek mora biti na vedno
dostopnem mestu. Kota pokrova vstopnega jaška mora biti na
koti okoliškega terena.
(5) Uporabnik je upravljavcu dolžan zagotoviti dostop do
greznice oziroma MKČN, in sicer v smislu, da upravljavcu ob
izvedbi fizično omogoči dostop do mesta izvedbe v takšni meri,
da se izvedba praznjenja ob prihodu lahko prične nemudoma
(npr. odpre pokrov itd.).
VI. NORMATIVI O SESTAVI
ODPADNIH VODA IN ANALIZIRANJE
31. člen
(odpadna voda)
(1) V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno
vodo samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo na naprave za
odvajanje in čiščenje odpadne vode in na njihovo delovanje.
(2) Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega
vonja za okolico.
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32. člen
(mejne koncentracije)
(1) Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne
sme redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo.
(2) Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti so:
Ime parametra
onesnaženosti

Enota

Mejna vrednost pri
odvajanju v javno
kanalizacijo
500
80
70
50
30
30
20
200
300

Neraztopljene snovi
mg/l
Usedljive snovi
mg/l
Obarvanost pri 436 nm
m-1
Obarvanost pri 525 nm
m-1
Obarvanost pri 620 nm
m-1
Aluminij
mg/l
Železo
mg/l
Amonijev dušik
mg/l
Sulfat
mg/l
Težkohlapnelipofilne
snovi (maščobe,
mg/l
100
mineralna olja …)
Vsota anionskih
mg/l
25
in neionskihtenzidov
(3) Za vse ostale parametre onesnaženosti, ki niso navedeni, se uporabijo vrednosti določene v veljavni Uredbi o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo oziroma v predpisih, ki urejajo normative za
posamezno dejavnost.
33. člen
(ugotavljanje stopnje onesnaženosti)
(1) Lastnosti odpadne vode se ugotavljajo z rednimi analizami vzorcev odpadne vode. Meritve se opravijo v ustreznem
merilnem jašku, ki omogočajo jemanje vzorcev za ugotavljanje
sestave odpadne vode in merjenje količin odpadne vode, ki
odteka v javno kanalizacijo.
(2) Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo pri
opravljanju svoje dejavnosti v tehnološkem postopku ali uporabljajo večje količine čistilnih sredstev, odpadnih kuhinjskih
olj in maščob ali drugih nevarnih snovi ter pri tem povzročajo
obremenitev, večjo od 300 m3/leto ali imajo v sestavi odpadne
vode nevarne snovi, morajo v skladu s predpisi redno izvajati
preiskave fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti odpadnih
voda. Uporabnik javne kanalizacije mora en izvod vsake analize dostaviti izvajalcu javne službe v roku osmih dni po prejemu
rezultatov analiz.
34. člen
(vzorčenje)
(1) Odvzem in analiziranje vzorcev lahko opravlja samo
pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo pristojnega ministrstva. Pooblaščena pravna ali fizična oseba mora vse rezultate
analize odpadne vode, ki se izvajajo pri uporabnikih, ki odvajajo
odpadne vode v javno kanalizacijo, s katero upravlja izvajalec
javne službe, dostaviti izvajalcu javne službe istočasno kot
uporabniku.
(2) Pogostost ugotavljanja lastnosti odpadne vode se
določa glede na letno porabo vode.
(3) Pri porabi vode večje od 1000 m3/leto se ugotavljajo
lastnosti odpadne vode dvakrat letno, pri porabi manjši od
1000 m3/leto pa enkrat letno. Upravljavec lahko na osnovi rezultatov analiz zmanjša ali poveča število ugotavljanj lastnosti
odpadne vode pri posameznem onesnaževalcu.
35. člen
(kontrolne analize)
(1) Zaradi nadzora lastnosti odpadne vode, ki se odvaja
v javno kanalizacijo, se opravljajo kontrolne analize odpadne
vode.
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(2) Vzorec odpadne vode za kontrolno analizo se praviloma vzame v prisotnosti predstavnika uporabnika javne kanalizacije in predstavnika izvajalca javne službe. O odvzemu
vzorca se napravi zapisnik.
(3) V primeru, da se s kontrolno analizo v odpadni vodi
ugotovi vsebnost škodljivih snovi nad določenimi mejnimi koncentracijami, 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.
(4) Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je odločilna
analiza reprezentativnega vzorca, za ugotavljanje mejnih koncentracij škodljivih snovi pa normativi, določeni v predpisih o
emisijah snovi in toplote.
36. člen
(izredne analize)
V primeru večjih okvar na napravah posameznega uporabnika javne kanalizacije, ki bi lahko povzročile izpust odpadne 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.
37. člen
(faktor hidravlične obremenitve)
Faktor hidravlične obremenitve (Fh) se določi glede na
količinski pretok industrijske odpadne vode (poraba vode oziroma merjenje količine industrijske odpadne vode) v preteklem
koledarskem letu, in sicer:
Količina odpadne vode pri opravljanju
Fh
dejavnosti (m3/leto)
≤ 4.000
1,00
> 4.000 ≤ 8.000
1,10
> 8.000 ≤ 15.000
1,15
> 15.000 ≤ 30.000
1,20
> 30.000 ≤ 100.000
1,25
> 100.000
1,30
Faktor hidravlične obremenitve se uporablja za izračun
cene izvajanja storitev in omrežnine odvajanja in čiščenja odpadne vode.
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Težkohlapnelipofilne snovi v industrijski odpadni vodi TLSi
Težkohlapnelipofilne snovi komunalne odpadne vode,
TLSk
ki je določena kot konstanta 100 mg/l
Vsebnost težkih kovin in drugih nevarnih snovi
v industrijski odpadni vodi, ki presegajo mejne
vrednosti določene v 31. členu tega pravilnika
Ki
oziroma v posameznih predpisih, če vrednosti niso
prikazane v 31. členu tega pravilnika
Mejne koncentracije težkih kovin in drugih nevarnih
snovi, ki so določene v 31. členu tega pravilnika
Kk
oziroma v posameznih predpisih, če vrednosti niso
določene v 31. členu tega pravilnika.
(4) V primeru, da je onesnaženost industrijske odpadne
vode (i) po posameznih kriterijih manjša, kot je določena za
komunalno odpadno vodo (k), se v števcu uporabi konstanta,
določena za komunalno odpadno vodo.
(5) 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 reprezentativnega vzorca, se
tako izračunan faktor onesnaženosti uporablja do naslednjega
rednega odvzema takega vzorca.
(6) Podatki iz kontrolne analize se uporabijo samo, če so
ugotovljene koncentracije višje kot pri analizi reprezentativnega
vzorca.
(7) Faktor onesnaženosti se uporablja za izračun cene
izvajanja storitev in omrežnine odvajanja in čiščenja odpadne
vode.
(8) Pri določanju količin odpadne vode, mejnih koncentracij škodljivih snovi ali potrebnih učinkov pred-čiščenja lahko
izvajalec javne službe za določenega uporabnika:
– predpiše namesto najvišjih dopustnih koncentracij škodljivih snovi najvišjo dovoljeno dnevno količino onesnaženja;
– predpiše strožje pogoje, kot so predpisani;
– določi izjemne pogoje za izpuščanje odpadnih voda v
skladu s predpisi.
VII. ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA, VZDRŽEVANJA
IN NADZORA JAVNE IN INTERNE KANALIZACIJE

38. člen
(faktor onesnaženosti)
(1) Pri uporabnikih javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo
pri opravljanju dejavnosti se ugotavlja faktor onesnaženosti
odpadne vode. Faktor onesnaženosti (Fo) je razmerje med
onesnaženostjo odpadne vode uporabnika (i) in onesnaženostjo komunalne odpadne vode (k).
(2) Onesnaženost odpadne vode se ugotavlja po njenih
fizikalnih, kemijskih in biokemijskih lastnostih.
(3) Za izračun faktorja onesnaženosti se uporablja naslednja formula:

Izvajalec javne službe ima ob vsakem času pravico dostopa do vseh javnih kanalizacijskih objektov in naprav zaradi
njihovega vzdrževanja, meritev ali snemanj, zaznamovanj in
drugih dejavnosti ne glede na to, kdo je lastnik oziroma imetnik
pravice uporabe teh objektov oziroma naprave ali zemljišča, na
katerem so kanalizacijski objekti ali naprave.

Fo= 1 + 0,4 × ((Ui–Uk)/Uk) + 0,4 × ((KPKi–KPKk) / KPKk) +
0,2 × ((TLSi– TLSk) / TLSk) + 0,2 x ((BPK5i – BPK5k) / BPK5k)
+ 0,2 x Ʃ ((Ki – Kk) / Kk)

Vsakdo, ki povzroči materialno škodo na kanalizacijskem
omrežju, objektih in napravah oziroma povzroči škodo zaradi
škodljivih odpadnih voda, je dolžan to škodo povrniti.

V formuli uporabljeni izrazi pomenijo:
Faktor onesnaženosti
FO
Usedljivost industrijske odpadne vode po Imhoffu
Ui
v 30 minutah
Usedljivost komunalne odpadne vode po Imhoffu
Uk
v 30 minutah, ki je določena kot konstanta 20 ml/l
Izmerjena kemijska potreba po kisiku izmerjena v
KPKi
industrijski odpadni vodi s K-bikromatom
Kemijska potreba po kisiku komunalne odpadne vode
s K-bikromatom, ki je določena kot konstanta
KPKk
700 mg O2/l

39. člen
(dostop do kanalizacijskega omrežja)

40. člen
(povračilo škode na kanalizaciji)

41. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)
Izvajalec javne službe je dolžan skrbeti za nemoteno
obratovanje, vzdrževanje ter nadzor delovanja in uporabe javne
kanalizacije z vsemi objekti in napravami, v skladu z navodili za
obratovanje oziroma poslovniki obratovanja. Nadzor uporabe
javne kanalizacije obsega tudi nadzor obratovanja in vzdrževanja interne kanalizacije. O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru
objektov javne kanalizacije se mora voditi posebna evidenca,
katere povzetek je del letnega poročila. Izvajalec mora poročilo
predložiti najpozneje do konec februarja naslednjega leta za
preteklo leto.
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42. člen
(zagotavljanje vzdrževanja kanalizacije)
(1) Pri vzdrževanju javne kanalizacije mora izvajalec javne službe zagotavljati predvsem:
– tekoči nadzor stanja na objektih javne in interne kanalizacije, ki obsega sistematične preglede, kontrolo iztokov in
priključkov;
– zasledovanje in analiziranje podatkov iz kontrolnih instrumentov ter zbiranje predlogov in pripomb uporabnikov javne kanalizacije;
– sistematično čiščenje in vzdrževanje objektov javne
kanalizacije;
– čiščenje in popravilo javne kanalizacije.
(2) Za redno obratovanje in vzdrževanje črpališč in čistilne
naprave mora izvajalec javne službe sprejeti poslovnik o obratovanju za posamezen objekt, za druge objekte pa letni plan
vzdrževanja v skladu z operativnim programom obratovanja in
vzdrževanje.
(3) Izvajalec mora o opravljenem čiščenju javne kanalizacije izdelati poročilo in ga predložiti pristojnemu organu, najpozneje do konec februarja naslednjega leta za preteklo leto.
43. člen
(odpadki v procesu kanalizacije)
Odpadki iz naprav za odvajanje in čiščenje odpadne vode
se morajo odstranjevati v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo
področje ravnanja z odpadki.
44. člen
(deratizacija)
Deratizacija se mora na kanalizacijskem omrežju izvajati
vsaj enkrat letno oziroma v skladu s predpisi o deratizaciji.
45. člen
(poročilo izvajanja vzdrževanja)
O obratovanju, vzdrževanju, intervencijah in drugi problematiki v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode se
najmanj enkrat letno sestavi pisno poročilo, ki se ga posreduje
organom nadzora in kontrole. Rok hranjenja tega poročila je
5 let od datuma sestave poročila.
46. člen
(nadzor nad gradnjo kanalizacijskih sistemov)
(1) Gradnja ali rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja
se sme izvajati izključno pod nadzorom v skladu z gradbeno
zakonodajo.
(2) Poleg nadzora določenega v prejšnjem odstavku tega
člena, upravljavec izvaja kontrolo upoštevanja določil izdanih
projektnih pogojev, soglasij in mnenj, določil Odloka o načinu
opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni
občini Murska Sobota in tega pravilnika ter kontrolo kakovosti
izvedenih del in vgrajenih gradbenih in montažnih materialov.
(3) V kolikor nadzor ugotovi kakršnakoli neskladja ali odstopanja, je dolžan ustaviti gradnjo ali rekonstrukcijo z vpisom v
gradbeni dnevnik ter zahtevati odpravo neskladij ali odstopanj.
Gradnja ali rekonstrukcija se sme nadaljevati po odpravi ugotovljenih neskladij ali odstopanj.
(4) V primeru posegov na obstoječo kanalizacijsko omrežje, se po potrebi izvaja tudi nadzor upravljavca, kar se določi s
projektnimi pogoji, soglasji in mnenji.
VIII. KATASTER JAVNE KANALIZACIJE
IN PRENOS V UPRAVLJANJE
47. člen
(obveznost vodenja katastra)
(1) Izvajalec gospodarske javne službe mora za kanalizacijsko omrežje voditi kataster komunalnih naprav v digitalni
obliki in z ustrezno geoinformacijsko programsko opremo.
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(2) Kataster kanalizacijskega omrežja je potrebno voditi
v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi. Grafični del
je potrebno voditi v državnem koordinatnem sistemu, predpisanem za vodenje objektov in omrežja gospodarske javne
infrastrukture.
(3) Izvajalec javne službe mora voditi posebno evidenco
priključkov na javno kanalizacijo.
(4) izvajalec javne službe mora poročilo o opravljeni storitvi vodenja katastra za preteklo leto, predložiti pristojnemu
organu, najpozneje do februarja naslednjega leta.
48. člen
(projekt izvedenih del, elaborat geodetskega načrta)
(1) Za vsak objekt javne kanalizacije mora biti na podlagi
geodetskega načrta v skladu z Gradbenim zakonom izdelan
Projekt izvedenih del in elaborat geodetskega načrta.
(2) Vsebovati morata vse podatke, ki jih izvajalec javne
službe uporablja za vnos v kataster gospodarske javne infrastrukture.
(3) Elaborat gospodarske javne infrastrukture mora biti
izdelan v analogni in digitalni obliki in mora vsebovati:
– izjavo odgovornega geodeta;
– certifikat geodetskega načrta;
– geodetski načrt M 1:500 ali 1:1000, ki vsebuje geodetski
posnetek terena, objektov in naprav javnega kanalizacijskega
omrežja z vsemi pripadajočimi elementi ter označbami lomnih
točk, ter pripadajočem materialu in profilu cevi;
– *.DWG ali DXF format, ki vsebuje našteto iz prejšnje
alineje;
– tabelo dolžin kanalov in jaškov, ločenih po profilu in
materialu;
– tabelo lomnih točk z oznako točke, vrsto točke, Y-X koordinato v veljavnem državnem koordinatnem sistemu, višine in
vrsto objekta v digitalni obliki Excel ali ASCII formatu;
– atributne tabele za posamezen točkovni, linijski ali
ploskovni element v Excel obliki. Atributne tabele morajo biti
preko atributa ID povezane s priloženo grafiko v *.DWG ali
DXF obliki.
(4) Izdelovalec elaborata mora poskrbeti za geodetsko
izmero na terenu in dostavo elaboratov upravljavcu. Oblika
posnetka in elaborata mora ustrezati določilom iz tega pravilnika.
(5) Geodetske meritve je potrebno izvesti pred zasutjem
objektov in kanalov omrežja, vključno s priključki in ostalo infrastrukturo (signalni in optični kabli, katodne zaščite, električni
priključki itd.).
49. člen
(prenos v upravljanje)
(1) Za prevzem novozgrajenih objektov in omrežij javne
kanalizacije mora biti predložena naslednja dokumentacija:
– pravnomočno gradbeno in uporabno dovoljenje;
– projekt izvedenih del izdelan v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo in podzakonskimi akti;
– dokazila o zanesljivosti, navodila za vzdrževanje in
obratovanje vgrajenih elementov in naprav;
– elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in potrdilo o vpisu v kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI);
– poročilo in dokazilo o vodotesnosti sistema;
– garancijske izjave;
– vrednost kanalizacijskega omrežja in objektov v skladu
z slovenskimi računovodskimi standardi;
– notarsko overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o
pravici dostopa do omrežja in objektov;
– okoljevarstveno dovoljenje, v kolikor je potrebno.
(2) Objekti javne kanalizacije, katerih lastnik je občina, se
s pogodbo in zapisnikom o primopredaji in z dokumentacijo navedeno v prvem odstavku tega člena, predajo v najem izvajalcu
javne službe v roku enega meseca od prejema dokumentacije
iz prejšnjega odstavka.
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IX. JAVNA POOBLASTILA
50. člen
(splošno)
(1) Na podlagi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota, izvajalec javne
službe izvaja naslednja javna pooblastila in naloge na področju
odvajanja odpade vode:
– izdaja smernice in mnenja k osnutkom prostorskih aktov;
– izdaja projektne pogoje in mnenja v skladu z gradbeno
zakonodajo;
– izdaja soglasja za gradnjo enostavnih objektov in gradnjo enostavnih objektov v varovalnem pasu infrastrukture;
– izdaja soglasja za priključitev na kanalizacijo in ukinitev
kanalizacijskega priključka.
(2) Izvajalec izdaja smernice in mnenja k osnutkom prostorskih aktov, na podlagi vloge in predložene dokumentacije,
ki je podrobneje določena v predpisih o urejanju prostora ter
prostorskem načrtovanju, varstvu okolja in urejanju ter varstvu
voda.
(3) Izvajalec izdaja projektne pogoje in mnenja povezana
z graditvijo objektov, na podlagi vloge in predložene dokumentacije, ki je podrobneje določena v predpisih o graditvi objektov,
varstvu okolja in urejanju ter varstvu voda.
(4) Izvajalec izdaja soglasja za gradnjo enostavnih objektov in gradnjo enostavnih objektov v varovalnem pasu infrastrukture, na podlagi vloge in naslednjih lokacijskih prikazov:
– prikaz zemljišča za gradnjo;
– prikaz objekta na stiku z zemljiščem z navedbo gabaritov in prikazom projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih in
podzemnih delov objekta na zemljišče;
– vsaj en karakteristični prerez;
– prikaz odmikov objektov od sosednjih zemljišč in objektov.
(5) V primeru gradnje male komunalne čistilne naprave,
ki je v skladu s predpisi o graditvi objektov razvrščena kot enostavni objekt je potrebno predložiti še vodno soglasje, ki ga izda
pristojni organ za upravljanje z vodami.
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(6) Izvajalec izdaja soglasja za priključitev obstoječega
objekta na javno kanalizacijsko omrežje, na podlagi vloge in
naslednjih lokacijskih prikazov ter dokumentov:
– prikaz lokacije predvidenega priključnega revizijskega
jaška;
– prikaz lokacije obstoječe greznice oziroma MKČN;
– prikaz poteka interne zunanje fekalne in meteorne kanalizacije z revizijskimi jaški in peskolovi ter globine cevi in jaškov;
– overjeno pogodbo o služnosti z lastnikom parcele, po
kateri bo potekal kanalizacijski priključek.
(7) Lokacijski prikazi se izdelajo na zemljiškokatastrskem
prikazu ali grafičnem prikazu geodetskega načrta v merilu, ki
ne sme biti manjše od 1:500.
(8) V primeru ukinitve kanalizacijskega priključka je potrebno predložiti ustrezno dokazilo v skladu z zakonodajo, iz
katerega je razvidno, da gre za odstranitev objekta.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
(prilagoditev obstoječega stanja)
Lastniki obstoječih greznic morajo le-te preurediti v skladu
z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
52. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Tehnični
pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 31/05).
53. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0064/2021-3
Murska Sobota, dne 1. julija 2021
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek
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Priloga 1:
Detajl izvedbe priključevanja kanalizacijskega priključka v revizijski jašek javne kanalizacije(3., 4.
odstavek 5. člena tega pravilnika)
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Priloga 2:
Detajl tesnjenja jaška – varianta 1 (10., 11. in 14. odstavek 18. člena tega pravilnika)
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Priloga 3:
Detajl tesnjenja jaška – varianta 2 (12. in 14. odstavek 18. člena tega pravilnika)
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Priloga 4:
Detajl tesnjenja jaška – varianta 3 (13. in 14. odstavek 18. člena tega pravilnika)
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PIRAN

2668.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Komunalno-stanovanjskega
podjetja OKOLJE Piran v Javno podjetje
OKOLJE Piran, družbo z omejeno
odgovornostjo, in o ustanovitvi Javnega
podjetja OKOLJE Piran, družbe z omejeno
odgovornostjo

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Komunalno-stanovanjskega
podjetja OKOLJE Piran v Javno podjetje
OKOLJE Piran, družbo z omejeno
odgovornostjo, in o ustanovitvi
Javnega podjetja OKOLJE Piran,
družbe z omejeno odgovornostjo,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 23. redni
seji dne 8. julija 2021.
Št. 410-4/2020
Piran, dne 26. julija 2021
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list
RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je
Občinski svet Občine Piran na 23. redni seji dne 8. 7. 2021
sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Komunalno-stanovanjskega
podjetja OKOLJE Piran v Javno podjetje
OKOLJE Piran, družbo z omejeno
odgovornostjo, in o ustanovitvi
Javnega podjetja OKOLJE Piran,
družbe z omejeno odgovornostjo
1. člen
Prvi odstavek 9. člena Odloka o preoblikovanju Komunalno-stanovanjskega podjetja OKOLJE Piran v Javno podjetje
OKOLJE Piran, družbo z omejeno odgovornostjo, in o ustanovitvi Javnega podjetja OKOLJE Piran, družbe z omejeno odgovornostjo (Uradne objave Primorskih novic, št. 8/2008 – uradno
prečiščeno besedilo, 2/2011, 13/2011, 28/2016 in 71/2016) se
spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 2.458.988,50 EUR.
Osnovni kapital družbe je sestavljen iz:
– osnovnega vložka Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, v
višini 1.151.086,29 EUR, ki je sestavljen deloma iz denarnega
vložka v znesku 699.649,12 EUR, kar predstavlja bilančno stanje družbe na dan 31. 12. 1994, in deloma iz stvarnega vložka
v znesku 451.437,17 EUR, kot izhaja iz 25. člena tega odloka;
– osnovnega vložka Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran,
v višini 1.307.902,21 EUR, ki je zagotovljen z vplačilom denarnega vložka v skladu s Sklepom Komisije z dne 20. decembra
2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske
unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve,
dodeljene nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje
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storitev splošnega gospodarskega pomena (notificirano pod
dokumentarno številko C (2011) 9380).
Družba hrani za obdobje najmanj desetih let po vplačilu
denarnega vložka v skladu s Sklepom Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju
Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne
storitve, dodeljene nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (notificirano
pod dokumentarno številko C (2011) 9380), vse informacije,
potrebne za presojo, ali je dodeljeno nadomestilo združljivo s
tem sklepom«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2020,
Piran, dne 8. julija 2021
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge
sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07
– Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO e 76/16 – sentenza della C. Cost.) e l’articolo 31
dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS,
n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18) emana il seguente

DECRETO
sulle modifiche e le integrazioni al Decreto
concernente la trasformazione dell'Azienda
per i servizi pubblici e alloggi OKOLJE Pirano
in Azienda pubblica OKOLJE Pirano, società
a responsabilità limitata, nonché sulla
costituzione dell'Azienda pubblica OKOLJE
Pirano, società a responsabilità limitata,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
durante la 23a seduta ordinaria dell’8 luglio 2021.
N. 410-4/2020
Pirano, 26 luglio 2021
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto
l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella
23ª seduta ordinaria il giorno 8/7/2021 ha approvato il seguente

DECRETO
sulle modifiche e le integrazioni al Decreto
concernente la trasformazione dell'Azienda
per i servizi pubblici e alloggi OKOLJE Pirano
in Azienda pubblica OKOLJE Pirano, società
a responsabilità limitata, nonché sulla
costituzione dell'Azienda pubblica OKOLJE
Pirano, società a responsabilità limitata
Articolo 1
Il comma 1 dell’articolo 9 del Decreto concernente la
trasformazione dell'Azienda per i servizi pubblici e alloggi OKOLJE Pirano in Azienda pubblica OKOLJE Pirano, società a
responsabilità limitata, nonché sulla costituzione dell'Azienda
pubblica OKOLJE Pirano, società a responsabilità limitata
(Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 8/2008 – Testo
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Št.

Consolidato, 2/2011, 13/2011, 28/2016 e 71/2016) è modificato
come segue:
“Il capitale sociale ammonta a 2.458.988,50 EUR.
Il capitale sociale è costituito come segue:
– dall’investimento in quota capitale del Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, Pirano, per un totale di 1.151.086,29 EUR,
costituito in parte da un conferimento in valuta per un totale di
699.649,12 EUR, che rappresenta lo stato patrimoniale della
società in data 31/12/1994, e in parte da un conferimento in
natura per un totale di 451.437,17 EUR, di cui all’articolo 25
del presente Decreto;
– dall’investimento in quota capitale del Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, Pirano, per un totale di 1.307.902,21 EUR,
da intendersi in valuta conformemente alla Decisione della
Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione
delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto
forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico,
concessi a determinate imprese incaricate della gestione di
servizi di interesse economico generale (notificata con il numero C(2011) 9380).
In conformità con la Decisione della Commissione del
20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale (notificata con il numero C(2011) 9380),
la società mette a disposizione per almeno dieci anni dal conferimento in valuta tutte le informazioni necessarie per determinare se le compensazioni concesse sono compatibili con la
presente decisione”.
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Slovenia.
N. 410-4/2020
Pirano, 8 luglio 2021
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda »Javni zavod – turizem Pivka«
v plačni razred

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač (Uradni list
RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10,

ZAP. ŠT. CESTA ODSEK ZAČETEK
1

191010

191011

422

2

191170

191171

191151

3

200050

200051

680

4

200230

200231

933

5

342010

342011

5

Stran

7855

85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12
– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15,
23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in Uredbe o plačah direktorjev
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18 in
116/21) in soglasja ministra št. 1004-63/2021/4, z dne 16. 7.
2021, izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev
osnovne plače direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Pivka naslednji

SKLEP
1. Delovno mesto direktorja javnega zavoda »Javni zavod – turizem Pivka« se za določitev osnovne plače uvrsti v
45. plačni razred.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 610-3/2021-3
Pivka, dne 21. julija 2021
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

SEVNICA
2670.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Sevnica

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB,
17/17 in 44/18) ter 10. člena Odloka o občinskih cestah, javnih
površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 29/13) je Občinski svet Občine Sevnica na 24. redni seji dne
23. 6. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica

PIVKA
2669.

125 / 30. 7. 2021 /

1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 3/15) se spremeni 3. člen tako, da
glasi:
»Lokalne ceste (skrajšano LC) so ceste med naselji
v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih
občinah.

POTEK
Senovo – Kališevec – Stranje – (o. m.
Krško-Sevnica) – Mrzla Planina
Leskovec – Golek – Veliki Trn – Planina –
(o. m. Krško-Sevnica)
Blatnik – Lokavec – (o. m. Laško-Sevnica)
– Lovrenc – Okroglice
Sele – (o. m. Laško-Sevnica) – Lisca
Hotemež – Brunk – (o. m. RadečeSevnica)

KONEC
372131
672

DOLŽINA

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

1.788 8.924 – Krško
120 13.220 – Krško

372031

1.503 5.465 – Laško

HŠ 36

1.212 2.541 – Laško

738

455 5.142 – Radeče

Stran

7856 /

Št.
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ZAP. ŠT. CESTA ODSEK ZAČETEK
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POTEK

KONEC

DOLŽINA

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

6

372010

372011

679

Loka pri Zid. mostu – Žirovnica – Zavrate
679
– Polana – Radež – Loka pri Zid. mostu

7

372020

372021

372041

Trg Loka

HŠ 73

8

372030

372031

933

Breg – Okroglice

200051

3.659

9

372030

372032

200051

Okroglice – Razbor – Lisce

933

2.605

10

372030

372033

372032

Rudni most – Razbor

933

1.654
1.634 1.581 – Radeče

9.529
335

11

372040

372041

679

Trg Loka – most čez Savo (o. m. Sevnica5
Radeče) – Vrhovo

12

372050

372051

424

Šmarska ulica – Zajčja Gora – Ledina –
Ostrožno – Dobrava – Orehovo

679

6.501

13

372060

372061

679

Črni potok – Križ

372081

2.587

14

372070

372071

5

Šmarčna

5

1.307

15

372070

372072

372071

Kompolje

5

1.506

16

372080

372081

933

Krakovo – Križ – (o. m. Sevnica-Laško) –
424
(o. m. Laško-Sevnica) – Lisce

17

372090

372091

679

Sevnica – Drožanje – Metni Vrh – Padež
– Zabukovje

372102

10.731

18

372100

372101

679

Spodnje Vranje – Lončarjev Dol – Podvrh 372151

5.692

19

372100

372102

372151

Podvrh – Zabukovje

372131

2.731

20

372100

372103

372131

Zabukovje – Dol

424

2.082

372091

5.440

2.509 624 – Laško

21

372110

372111

372101

Lončarjev Dol – Prešna Loka – Konjska
Glava – Žabjek

22

372120

372121

372101

Lončarjev Dol – Žigrski Vrh – Čanje –
Blanca

679

5.330

23

372130

372131

372102

Zabukovje – Mrzla Planina – (o. m.
Sevnica-Krško) – Zalog – Dovško

191021

3.419 8.109 – Krško

24

372140

372141

679

Kladje – Krajna Brda – Blanca

372161

5.406

25

372150

372151

372101

Podvrh – Trnovec – Poklek

372161

4.312

26

372160

372161

679

Blanca – Poklek – Selce – (o. m. Sevnica191011
Krško) – Gor. Leskovec

5.172 1357 – Krško

27

372170

372171

5

Radna – Lukovec

372211

2.479

28

372170

372172

372211

Lukovec – Preska

372242

2.381

29

372180

372181

5

Arto – Ponikve – Studenec

372191

3.964

30

372190

372191

5

Impoljca – Studenec – Rovišče

672

6.049

372181

3.423

31

372200

372201

672

Rovišče – Hudo Brezje – Cerovec –
Ponikve

32

372210

372211

372172

Lukovec – Gornje Orle – Dolnje Orle –
Loke

372241

3.687

33

372220

372221

674

Zavratec – Velika Hubajnica – Mala
Hubajnica

399211

4.155

34

372220

372222

399211

Mala Hubajnica – Primož

372241

1.254

35

372230

372231

215

Tržišče – Malkovec – Slančji Vrh – Telče

399161

6.574

36

372230

372232

399161

Telče – Laze pri Boštanju

372242

3.174

37

372230

372233

372242

Laze pri Boštanju – Konjsko

215

4.898

372222

3.280

38

372240

372241

672

Loke – Dolnje Impolje – Gornje Impolje –
Primož

39

372240

372242

372222

Primož – Laze pri Boštanju

372232

1.960

418

1.854

40

372250

372251

425421

Trščina – (o. m. Sevnica-MokronogTrebelno) – Dolenje Laknice

41

372260

372261

372231

Slančji Vrh – Krsinji Vrh – (o. m. Sevnica418
Škocjan) – Gornja Stara Vas

42

372270

372271

738

Železniška postaja Tržišče

HŠ 4

43

372280

372281

215

Križišče – Hinjce – Krmelj

738

2.786

44

372280

372282

738

Krmelj – Gabrijele – Pijavice

425321

2.894

738

Šentjanž – Štajngrob – Kal pri Krmelju –
Svinjsko – Veliki Cirnik

425412

11.306

45

372290

372291

622 – MokronogTrebelno

2.538 1.444 – Škocjan
394
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POTEK

125 / 30. 7. 2021 /

KONEC

DOLŽINA

Stran

7857

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

46

372300

372301

738

Šentjanž – Hinje – Podboršt – Veliki Cirnik 425412

3.793

47

372310

372311

215

Gabrje – Planina

872551

1.397

48

372310

372312

872551

Planina – Telče

372231

3.612

665

4.740 7.562 – Radeče
5.812

49

372320

372321

372291

Gabrce – Leskovec v Podborštu – (o. m.
Sevnica-Radeče) – Močilno – Radeče

50

372330

372331

372344

Boštanj – Vrh pri Boštanju – Brezovec

372344

51

372340

372341

5

Boštanj – Dolenji Boštanj

KROŽ.

52

372340

372342

372341

Boštanj – Dolenji Boštanj

5

53

372340

372343

372342

Boštanj – Grahovica – Brezovec –
Križišče

KROŽ.

95

54

372340

372344

372343

Boštanj – Grahovica – Brezovec –
Križišče

372281

7.740

55

372350

372351

215

Jelovec – Lipovec – Okič

372331

2.648

372301

2.379

267
1.808

56

372360

372361

372282

Gabrijele – (o. m. Sevnica-Šentrupert) –
Stražberk – (o. m. Šentrupert-Sevnica)
– Veliki Cirnik

57

372370

372371

373081

Cesta na grad – Škovc – Gline Jame –
Florjanska ulica

373081

3.926

58

372380

372381

5

HE Boštanj – Boštanj

372343

824

59

372390

372391

5

Most HE Blanca

679

401

738

5.370 1.552 – Radeče

1.382 –
Šentrupert

60

372400

372401

372344

Jablanica – Novi Grad – (o. m. SevnicaRadeče) – Goreljce

61

372410

372411

372381

Boštanj – Jablanica

372401

5.184

62

372420

372421

372344

Grahovica – Jablanica

372411

1.867

63

372440

372441

738

Cerovec – Budna Vas

738

4.839

64

372450

372451

5

Log – Gornje Orle

372211

3.079

65

372460

372461

372231

Jeperjek – Otavnik – (o. m. SevnicaŠkocjan) – Klenovik

399113

1.833 1.192 – Škocjan

66

372470

372471

215

Spodnje Vodale – Zgornje Vodale –
Jeperjek

372231

4.089

67

372480

372481

215

ŽP Boštanj

372341

421

68

372490

372491

373081

Florjanska – Pečje – Sp. Vranje

372101

2.216

69

372500

372501

372291

Osredek pri Krmelju – Kladje pri Krmelju

372291

7.483

70

373080

373081

372091

Cesta na grad – Florjanska

679

71

373080

373082

373081

Klavnica

372091

72

399160

399161

399111

Škocjan – (o. m. Škocjan-Sevnica) – Telče 372231

3.134 5.033 – Škocjan

73

399200

399201

674

Dolenje Radulje – (o. m. Škocjan-Sevnica)
372221
– Zavratec

1.814 2.025 – Škocjan

74

399210

399211

399161

Dolenje Dole – (o. m. Škocjan-Sevnica) –
372221
Mala Hubajnica

1.333 2.948 – Škocjan

75

425310

425315

425313

Križje – Kostanjevica – (o. m. Šentrupert372291
Sevnica) – Svinjsko

1.527

2.762 –
Mokronog1.035
Trebelno, 610
– Šentrupert

859
157

3.063 –
Šentrupert

76

425320

425321

215

Puščava – (o. m. Mokronog-TrebelnoSevnica) – Pijavice

77

425410

425412

425321

Hrastovica – (o. m. Šentrupert-Sevnica) –
372301
Veliki Cirnik

1.638

78

425420

425421

418

Brezovica – Sv.Vrh – (o. m. MokronogTrebelno-Sevnica) – Malkovec

3.185 –
2.216 MokronogTrebelno

215

372231
Skupaj

2. člen
Spremeni se 4. člen odloka tako, da glasi:
»Lokalne ceste v Sevnici, razvrščene v podkategoriji mestne in krajevne ceste (skrajšano LK) so:

247.805

2.000 –
Šentrupert

«

7858 /

Stran

Št.
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ZAP. ŠT. CESTA ODSEK ZAČETEK
1
2
3
4

373010
373020
373030
373040

373011
373021
373031
373041

373631
679
679
373021
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POTEK

Prvomajska
Komunala – NHM (Vrtec)
Trg svobode – NHM (ZD)
NHM (Komunala – ZD)

KONEC
HŠ 59
373631
373631
373031
Skupaj

DOLŽINA

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

654
271
148
246
1.319

«

3. člen
Za 4. členom se doda 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Lokalne ceste v Sevnici, razvrščene v podkategoriji zbirne
mestne in zbirne krajevne ceste (skrajšano LZ) so:
ZAP. ŠT. CESTA ODSEK ZAČETEK
1
2
3
4
5

373600
373610
373620
373630
373640

373601
373611
373621
373631
373641

424
679
679
424
373011

POTEK
nadvoz – Savska – žel. prehod
ŽP – Kvedrova – rondo
Ajdovec – Cesta na Dobravo – rondo
Kopitarna – NHM – Trg svobode (OŠ)
NHM – Grič – Drožanjska

KONEC
679
679
679
373621
372091
Skupaj

DOLŽINA

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

1.246
399
1.085
672
980
4.382

«

4. člen
Spremeni se 5. člen tako, da glasi:
»Javne poti v naseljih in med naselji v občini in naselji v
sosednjih občinah (skrajšano JP) so:
– na območju krajevne skupnosti Blanca
ZAP.
ŠT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CESTA ODSEK ZAČETEK
872480
872480
872480
872560
872560
872560
872560
872830
872840
872850
872850
872870
872870
872870
872880
872890
872900
872900
872900
872910
872920
872920
872930
872940
872950
872950

872481
872482
872486
872562
872563
872565
872566
872831
872841
872851
872852
872871
872872
872873
872881
872891
872901
872902
872903
872911
872921
872922
872931
872941
872951
872952

372161
691021
873031
679
872902
872563
872563
372161
372161
372161
872851
372141
872871
872872
372141
372141
372141
872901
872902
372141
372141
372141
372141
372141
372141
372141

POTEK
Selce (Štore)
Selce (Trate)
Poklek nad Blanco – Cirje
Svetinje
Kladje – Stagonce
Kladje nad Blanco, h. št. 28
Kladje nad Blanco, h. št. 34
Poklek nad Blanco, h. št. 35B
Poklek nad Blanco, h. št. 36
Poklek nad Blanco, h. št. 47
Selce
Kladje nad Blanco, h. št. 8A
Kladje nad Blanco
Kladje (Dence)
Kladje nad Blanco, h. št. 20
Krajna Brda, h. št. 13
Krajna Brda, h. št. 44b
Kladje nad Blanco, h. št. 22
Selce – Krajca Brda
Krajna Brda, h. št. 8A
Krajna Brda, h. št. 12
Krajna Brda, h. št. 23
Krajna Brda, h. št. 7
Krajna Brda, h. št. 2
Blanca, h. št. 103
Blanca, h. št. 96

KONEC
691021
HŠ 19
691061
HŠ 12
HŠ 13
HŠ 28
HŠ 34
HŠ 35B
HŠ 36
HŠ 47
HŠ 9
HŠ 8
HŠ 11
HŠ 19
HŠ 20
HŠ 13
HŠ 44B
HŠ 22
872481
HŠ 8A
HŠ 12
HŠ 23
HŠ 7
HŠ 2
HŠ 103
HŠ 96

DOLŽINA

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

691
107
850 713 – Krško
381
1.943
161
86
431
136
443
268
275
338
815
599
258
250
846
707
98
347
515
189
212
206
132
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

872960
872960
872970
872970
872970
872970
872970
872990
872990
873020
873020

872961
872962
872971
872972
872973
872974
872975
872991
872992
873021
873022

372141
872961
372161
872971
872972
872971
872971
679
679
679
873021

38

873030

873031

372151

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

873030
873040
873050
873060
873070
873070
873070
873070
873070
873070
873070
873070
873070

873032
873041
873051
873061
873071
873072
873073
873074
873075
873076
873077
873078
873079

372431
372151
372151
372151
372151
873073
873071
873071
873071
873071
873071
873077
873077

Št.

Blanca – Suho
Blanca – Vrhek
Blanca – Gradec – Čanje
Blanca, h. št. 43
Blanca, h. št. 45
Gabrje – sv. Neža
Gradec – Čanjska Gora
ŽP Blanca
OŠ Blanca
Blanca – Čanjski Graben
Blanca, h. št. 41
Poklek nad Blanco – Tomažev hrib –
Priklence
Osredek
Poklek nad Blanco, h. št. 20A
Poklek nad Blanco, h. št. 12A
Poklek nad Blanco, h. št. 10
Poklek nad Blanco – Čanje
Čanje, h. št. 29a
Gračka Gora
Čanje, h. št. 60B
Čanje, h. št. 23
Čanje, h. št. 24
Čanje
Čanje, h. št. 19
Čanje
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HŠ 113
HŠ 111
873071
HŠ 43
HŠ 45
HŠ 41
372161
HŠ 9
HŠ 13
372121
HŠ 41

905
832
3.307
90
61
757
584
522
96
412
98

372151

2.968

HŠ 73
HŠ 20A
HŠ 12A
HŠ 10
372121
HŠ 29A
HŠ 30
HŠ 60B
HŠ 23
HŠ 24
372121
HŠ 19
873071
Skupaj

1.576
365
115
135
2.299
158
322
351
54
124
192
420
64
28.091

Stran

7859

– na območju krajevne skupnosti Boštanj
ZAP.
ŠT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CESTA
872000
872000
872010
872020
872040
872050
872060
872070
872070
872070
872080
872090
872100
872100
872110
872120
872140
872150
872150
872160
872160
872170
872180
872190
872200
872210
872220
872220

ODSEK ZAČETEK
872001
872002
872011
872021
872041
872051
872061
872071
872072
872073
872081
872091
872101
872102
872111
872121
872141
872151
872152
872161
872162
872171
872181
872191
872201
872211
872221
872222

372071
872001
372072
372072
5
5
5
5
872071
872071
372401
372401
372401
872101
372411
372411
5
5
872151
372341
872161
372344
372342
372342
372381
372344
372344
872221

POTEK
Šmarčna (vas)
Šmarčna (proti Savi)
Dvorec
Kompolje (vas)
Gomila
Kobiljski potok
Lisičje Jame
Boštanj (Graščina) – Apnenik
Apnenik – Gunte
Apnenik
Novi Grad – Nežence
Novi Grad (Rastovke)
Novi Grad (Živa Gora)
Živa Gora (Kovač)
Vetrnik (Bizjak)
Apnenik (reber)
Boštanjsko polje
Dolenji Boštanj – poslovna cona (1)
Dolenji Boštanj – poslovna cona (2)
Boštanjsko polje (1)
Boštanjsko polje (2)
Grahovica – Vrh
Dolenji Boštanj 63A-64
Dolenji Boštanj, h. št. 70
Gasilski dom
Boštanj (Puše)
Drbogovje – Jablanica
Zavine – Nova Gora

KONEC
HŠ 23
372071
HŠ 3
372072
HŠ 28
HŠ 5
HŠ 7A
372411
HŠ 7
HŠ 5B
HŠ 1
HŠ 8A
HŠ 11
HŠ 10
HŠ 11
HŠ 19
HŠ 65
372341
HŠ 80
HŠ 64
HŠ 59
372331
HŠ 63A
HŠ 70
372411
372411
372411
HŠ 52

DOLŽINA
428
329
564
193
80
253
510
2.428
770
140
945
292
813
132
257
956
197
225
139
364
113
886
88
74
123
134
2.329
974

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

Stran

7860 /

ZAP.
ŠT.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Št.

CESTA
872230
872230
872240
872260
872260
872270
872280
872290
872300
872300
872300
872310
872320
872330
872340
872350
872360
872370
872380
872390
872390
872390
872400
872410
872420
872430
872440
872440
872440
872440
872440
872440
872440
872440
872450
872450
872460
872470
872470
872470
872490
872490
872490
872500
872510
872520
872540
872540
872550
872550
872570
872580
872590
872600
872600
872600
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872231
872232
872241
872261
872262
872271
872281
872291
872301
872302
872303
872311
872321
872331
872341
872351
872361
872371
872381
872391
872392
872393
872401
872411
872421
872431
872441
872442
872443
872444
872445
872446
872447
872448
872451
872452
872461
872471
872472
872473
872491
872492
872493
872501
872511
872521
872541
872542
872551
872552
872571
872581
872591
872601
872602
872603

372421
372421
372421
372401
372401
372401
372401
372344
372331
872301
372331
372233
372331
372351
372331
372331
372331
372331
372331
372331
872391
872392
372331
372331
372342
5
372342
872441
872441
872441
872444
872444
872444
872444
372342
872451
372342
372342
872471
372342
215
872491
872491
372351
372351
372351
215
872541
372311
372311
372312
372312
372233
372233
872601
872601

Uradni list Republike Slovenije
POTEK

Podzavrh (Podlogar)
Jablanica h. št. 75
Grahovica – Staro Dobje – Vitovec
Sončnik (1)
Sončnik (2)
Jablanica (Redenšek)
Jablanica
Brezovec
Straški Hrib (Mlakar)
Straški vrh
Straški Hrib (Bizjak)
Laze pri Boštanju (Gavžna gora)
Okič (Podlipnik)
Okič (Papež)
Vrh pri Boštanju (Dobje)
Vrh pri Boštanju (Grič-2)
Vrh pri Boštanju (Grič-1)
Topolovec
Vrh pri Boštanju (Abram)
Vrh – Ravne
Ravne
Ravne (Mirtelj)
Dule – Pleček
Grahovica (Podlipnik)
Dolenji Boštanj – obrtna cona
Log – brod
Globela – Dolenji Boštanj
Dolenji Boštanj 72–80
Dolenji Boštanj 81–91
Dolenji Boštanj – novo naselje
Dolenji Boštanj 113–118
Dolenji Boštanj 121–128
Dolenji Boštanj 131–136
Dolenji Boštanj 137–142
Dolenji Boštanj 41–41e
Dolenji Boštanj 39b–39d
Dolenji Boštanj 32–36
ŽP Boštanj-Dol. Boštanj 28 (1)
ŽP Boštanj-Dol. Boštanj 28 (2)
ŽP Boštanj-Dol. Boštanj 51
Most Zapuže – Križnik
Zapuže (Mirtelj)
Zapuže (čez železnico)
ŽP Jelovec
Jelovec (Domačevec)
Lipovec (Kodeh)
Gabrje – Veliki Vrh
Gabrje (Judež)
Planina Kuhar)
Križ
Vozenk
Artiče
Konjsko (Rtiče)
Konjsko (vas)
Konjsko (nad vasjo)
Lukovec – Konjsko

KONEC
HŠ 25
HŠ 75
372401
HŠ 17
HŠ 14
HŠ 11
HŠ 59A
HŠ 4
HŠ 110
HŠ 4B
HŠ 9A
HŠ 3
HŠ 13
HŠ 17
HŠ 22A
HŠ 24
HŠ 25
HŠ 80
HŠ 29
HŠ 40
372331
HŠ 63
HŠ 47
HŠ 44B
372342
HŠ 33
372342
HŠ 80
HŠ 91
372342
HŠ 118
HŠ 128
HŠ 136
HŠ 142
HŠ 41E
HŠ 39D
HŠ 36
HŠ 16
372342
HŠ 59B
HŠ 1
HŠ 6A
HŠ 4B
HŠ 5
HŠ 7
HŠ 10A
372312
HŠ 8
HŠ 18
372312
HŠ 53
372231
HŠ 2
HŠ 20
372233
372171

DOLŽINA
168
180
2.033
116
200
548
152
400
547
266
242
813
676
216
620
98
106
630
261
552
518
251
813
82
426
115
469
86
94
370
74
83
71
62
96
92
96
221
91
135
538
90
142
65
456
124
2.734
200
285
1.826
461
500
788
426
177
1.940

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI
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ZAP.
ŠT.
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

CESTA
872600
872600
872610
872620
872630
872640
872650
872650
872660
872670
872670
872670
872670
872670
872680
872680
872690
872700
872710
872730
872740
872740
872750
872760
872780
872780
872780
872790
872800

Št.

ODSEK ZAČETEK
872604
872605
872611
872621
872631
872641
872651
872652
872661
872671
872672
872673
872674
872675
872681
872682
872691
872701
872711
872731
872741
872742
872751
872761
872781
872782
872783
872791
872801

872603
872603
372233
372172
372172
372171
372171
872651
5
5
872671
872671
872671
872671
5
872681
372451
372451
372451
5
372342
373342
372481
372312
5
872781
872782
372381
372342

POTEK
Lukovec (Zajček)
Lukovec – Javše
Radna (pod gradom)
Preska
Poganka
Lukovec – sv. Magdalena
Mali Lukovec
Mali Lukovec – Novšak
Log – sele
Log
Log
Log 64–Log 49
Log – cerkev
Log, h. št. 104
Log – kamnolom
Log 38–Log 48
Log – Reber
Goli Vrh – odc. Selak
Goli Vrh – odc. Perc
Log – ČN
Dol. Boštanj, h. št. 94
Dolenji Boštanj – grajske njive
Dolenji Boštanj – Grahovica
Križ – Hrib
Mrtovec-vas
Mrtovec (Pešec)
Mrtovec (Komljanc)
Boštanj – Redna
OŠ Boštanj
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KONEC
872641
372171
372233
HŠ 7
HŠ 14
CERKEV
HŠ 32
HŠ 28
HŠ 110A
372451
5
872682
cerkev
HŠ 104
83821
5
HŠ 111
HŠ 118
HŠ 134
ČN
HŠ 94
872161
HŠ 8C
HŠ 33
HŠ 4
HŠ 1
HŠ 3B
HŠ 4
HŠ 54A
Skupaj

DOLŽINA

Stran

7861

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

203
495
414
129
596
492
542
203
81
497
75
139
70
185
844
201
1.331
451
230
133
94
309
670
631
2.310
575
105
975
70
51.607

– na območju krajevne skupnosti Dolnje Brezovo
ZAP. ŠT. CESTA
1
2
3
4
5
6

873000
873010
873010
873010
873010
873080

ODSEK ZAČETEK
873001
873011
873012
873013
873014
873081

679
679
873011
873012
873013
679

POTEK
Dolnje Brezovo (Slemenšek)
Dolnje Brezovo (Chemcolor)
Dolnje Brezovo, h. št. 8-26
Dolnje Brezovo, h. št. 20B
Dolnje Brezovo, h. št. 22
Dolnje Brezovo – novo naselje

KONEC
HŠ 29
HŠ 35
679
HŠ 20B
HŠ 22
HŠ 20B
Skupaj

DOLŽINA

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

118
346
248
276
222
355
1.565

– na območju krajevne skupnosti Krmelj
ZAP. ŠT. CESTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

595860
595860
596010
596010
596010
596010
872530
873120
873130
873150
873150
873150

ODSEK ZAČETEK
595863
595864
596015
596016
596017
596018
872531
873121
873131
873151
873152
873153

595861
595863
596011
596011
596011
596011
372281
738
738
738
873151
873152

POTEK
Gabrijele – Spodnje Mladetiče
Gabrijele, h. št. 14
Goveji Dol, h. št. 8
Goveji Dol, h. št. 10
Goveji Dol, h. št. 1
Hinjce, h. št. 11
Križišče (Dornik)
Krmelj, h. št. 1
Krmelj, h. št. 3
Krmelj (Barbara)
Krmelj, h. št. 24
Krmelj, h. št. 24E

KONEC
372282
HŠ 14
HŠ 8
HŠ 10
HŠ 1
HŠ 11
HŠ 11
HŠ 1
HŠ 3
372281
HŠ 24
HŠ 24E

DOLŽINA
543
77
134
52
64
62
810
95
106
290
104
91

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

7862 /

Stran

Št.

ZAP. ŠT. CESTA
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

873150
873160
873160
873170
873170
873180
873180
873180
873180
873190
873200
873210
873220
873220
873230
873230
873240
873240
873250
873250
873260
873270
873280
873280
873290
873300
873310
873320
873320
873320
873330
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873154
873161
873162
873171
873172
873181
873182
873183
873184
873191
873201
873211
873221
873222
873231
873233
873241
873242
873251
873252
873261
873271
873281
873282
873291
873301
873311
873321
873322
873323
873331

873153
738
873161
372281
873171
738
738
873182
873183
738
738
738
372361
372361
372281
873232
372281
873241
372361
873251
372361
372361
372361
873281
372361
372282
372282
372282
873321
873321
738
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POTEK

Krmelj 22G
Krmelj GD
Krmelj, h. št. 23B
Krmelj, h. št. 30–34
Krmelj, h. št. 38
Krmelj, h. št. 83a
Krmelj (bloki)
Krmelj, h. št. 82b
Krmelj, h. št. 74A
Krmelj, h. št. 100
Krmelj (stara OŠ)
Krmelj, h. št. 107
Gabrijele, h. št. 47A
Gabrijele, h. št. 45
Hinjce, h. št. 7
Ogorelke
Brezje
Brezje, h. št. 1
Gabrijele, h. št. 58
Gabrijele, h. št. 53
(o. m. ŠE-SE) – Gabrijele, h. št. 51A
Gabrijele, h. št. 54
Gabrijele, h. št. 39
Gabrijele, h. št. 37
Krmelj (Fortuna)
Gabrijele, h. št. 35
Krmelj, h. št. 35
Krmelj (bajer)
Krmelj, h. št. 5
Krmelj, h. št. 9
Krmelj, h. št. 2B

KONEC
HŠ 22G
738
HŠ 23B
738
738
HŠ 83A
738
HŠ 82B
HŠ 74A
HŠ 100
HŠ 104
HŠ 107
HŠ 47A
HŠ 45
HŠ 7
HŠ 110
HŠ 9
HŠ 1
HŠ 58
HŠ 53
HŠ 51A
HŠ 54
HŠ 39
HŠ 37
HŠ 109
HŠ 35
HŠ 35
HŠ 7
HŠ 5
HŠ 9
HŠ 2B
Skupaj

DOLŽINA

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

57
208
162
195
111
221
201
290
69
143
191
403
108
477
65
144
410
59
470
163
267
372
180
121
404
449
63
485
267
82
92
9.357

– na območju krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Most
ZAP. ŠT. CESTA

ODSEK ZAČETEK

1
2

700330
842140

700331
842141

933
679

3
4

872000
872030

872003
872031

872002
372011

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

873370
873370
873370
873370
873370
873380
873390
873400
873400
873400
873410
873410
873410
873430
873430

873371
873372
873373
873374
873375
873381
873391
873401
873402
873403
873411
873412
873413
873431
873432

679
873371
873372
873372
873374
679
679
679
873401
873402
679
873411
679
679
679

POTEK
Sele-Lokavec
Obrežje – (o. m. Radeče-Sevnica) –
Čelovnik
Breg – Šmarčna
Žirovnica – Čelovnik – (o. m. SevnicaLaško) – Zalipno
Račica, h. št. 40–36A
Račica, h. št. 12–32
Račica, h. št. 34A–36B
Račica, h. št. 8–14
Račica – Žel. prehod
Račica, h. št. 19B
Račica, h. št. 23A–31
Podradež
Podradež (Oder)
Podradež (Hočevar)
Šentjur na Polju
Šentjur na Polju, h. št. 4–12
Šentjur na Polju, h. št. 31
Šentjur na Polju, h. št. 30
Šentjur na Polju h. št. 25

KONEC
83710
872031

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI
720 513 – Laško
836 2.483 – Radeče

DOLŽINA

679
5

481
4.153 1.471 – Laško

HŠ 36C
679
HŠ 36B
679
372041
HŠ 19B
HŠ 31
HŠ 1
HŠ 11
HŠ 3
CERKEV
HŠ 10
HŠ 31
HŠ 23
HŠ 25

218
186
108
132
406
86
94
740
1.403
117
207
104
54
137
241
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ZAP. ŠT. CESTA
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

873450
873460
873480
873490
873500
873510
873520
873530
873540
873550
873560
873570
873580
873590
873600
873610
873620
873630
873640
873660
873680
873680
873680
873700
873710
873720
873730
873740
873750
873760
873770
873770
873770
873780
873800
873800
873800
873810
873820
873830
873840
873850
873860
873860
873870
873870

Št.

ODSEK ZAČETEK
873451
873461
873481
873491
873501
873511
873521
873531
873541
873551
873561
873571
873581
873591
873601
873611
873621
873631
873641
873661
873681
873682
873683
873701
873711
873721
873731
873741
873751
873761
873771
873772
873773
873781
873801
873802
873803
873811
873821
873831
873841
873851
873861
873862
873871
873872

679
679
679
933
372031
372031
372031
372031
372031
372031
372031
372031
372031
372031
200051
200051
933
372033
933
372081
679
873681
873681
679
372061
372061
372033
372033
372061
679
679
873771
873771
679
372041
873801
873802
372041
679
372011
372011
372011
372011
873861
372011
873871

POTEK
Šentjur na Polju, h. št. 20
Breg, h. št. 2A
Breg (Štavt)
Breg, h. št. 1C
Breg (Trebše)
Breg (Prebevšek)
Mala Breza
Radež (Pipan-Jurkošek)
Okroglice – Podvine
Breg, h. št. 3
Okroglice (Leniše), h. št. 20
Okroglice (Leniše), h. št. 23
Okroglice, h. št. 17
Okroglice, h. št. 11
Okroglice (Prašnikar)
Lovrenc (pl. zavetišče)
Gradišče
Razbor, h. št. 7
Ruda (Jamšek)
Križ (Mervič)
Jelša
Breg (Jelša), h. št. 30
Breg (Jelša), h. št. 33
Breg (Jelša), h. št. 28A
Breg (Črni potok), h. št. 31
Razbor (Križ), h. št. 41A
Razbor (Banovec)
Razbor (Dule)
Razbor (Goliše), h. št. 43
Obrežje pri Z. M. – Slap 6
Obrežje pri Z. M. – Slap 10
Obrežje pri Z. M. – Slap 2
Obrežje pri Z. M. – Slap 5
Loka pri Z. M. (Žirovniški potok)
Trg Loka – žel. prehod
Loka pri Z. M. 74–80
Loka pri Z. M. – h. št. 84
Loka pri Z. M. 64
Loka pri Z. M. (sadjarstvo)
Kozje – Žirovnica 3
Kozje – Žirovnica 10
Polana (Mlinar)
Radež (Krašovec)
Radež (Močnik) sp.
Dobrava – Podradež
Dobrava – Račica
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KONEC
HŠ 20
HŠ 2A
HŠ 13
HŠ 1C
HŠ 15
HŠ 17
HŠ 44
HŠ 38
HŠ 15
HŠ 3
HŠ 20
HŠ 23
HŠ 17
HŠ 11
HŠ 28
HŠ 27
HŠ 22
HŠ 7
HŠ 46
HŠ 40
679
HŠ 30
HŠ 33
HŠ 28A
HŠ 31
HŠ 41A
HŠ 6
HŠ 10
HŠ 43
HŠ 6
HŠ 10
HŠ 2
HŠ 5
HŠ 9
HŠ 89
372021
HŠ 84
HŠ 64
HŠ 101
HŠ 3
HŠ 10
HŠ 12
HŠ 6A
HŠ 52
HŠ 4
679
Skupaj

DOLŽINA

Stran

7863

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

55
258
203
114
191
818
1.015
449
803
192
243
463
278
189
308
594
927
467
518
372
1.071
171
374
77
103
143
379
110
157
294
766
148
58
276
339
93
88
90
258
424
227
458
393
449
1.617
622
28.065

– na območju krajevne skupnosti Primož
ZAP. ŠT. CESTA
1
2
3
4
5
6

873910
873910
873920
873930
873940
873950

ODSEK ZAČETEK
873911
873912
873921
873931
873941
873951

672
873911
399211
372221
372222
372242

POTEK
Impoljski potok – Gornje Orle
Gornje Orle
Mala Hubajnica, h. št. 12
Velika Hubajnica, h. št. 1
Češnjice, h. št. 7
Rogačice – Češnjice

KONEC
372211
372451
HŠ 12
HŠ 1
HŠ 7
372222

DOLŽINA
2.372
378
851
94
244
2.366

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

Stran

7864 /

Št.

ZAP. ŠT. CESTA
7
8
9
10
11
12
13

873950
873950
873950
873960
873970
873980
873990
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ODSEK ZAČETEK
873952
873953
873954
873961
873971
873981
873991

873951
372242
873951
372241
372241
372241
372211

Uradni list Republike Slovenije
POTEK

Rogačiška gmajna
Dedna Gora – Gornje Impolje
Znojile pri Studencu, h. št. 1
Gornje Impolje, h. št. 8
Gornje Impolje, h. št. 1
Dolnje Impolje, h. št. 8
Novo – Cerov Breg

KONEC
372242
372241
HŠ 1
HŠ 8
372241
HŠ 8
HŠ 4
Skupaj

DOLŽINA

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

331
3.364
153
93
319
720
779
12.064

– na območju krajevne skupnosti Sevnica
ZAP. ŠT. CESTA

ODSEK ZAČETEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

594040
594050
594070
594070
594080
594090
594100
594170
594180
594180
594180
594180
594180
594180
594180
594190
594190
594200
594210
594220
594220
594220
594230
594240
594250
594260
594260
594260
594260
594270
594270
594280
594290
594290
594300
594300
594310
594320
594330
594330
594340
594340

594041
594051
594071
594072
594081
594091
594101
594171
594181
594182
594183
594184
594185
594186
594187
594191
594192
594201
594211
594221
594222
594223
594231
594241
594251
594261
594262
594263
594264
594271
594272
594281
594291
594292
594301
594302
594311
594321
594331
594332
594341
594342

372051
424
424
594071
424
424
424
373011
373011
594181
594181
594181
594184
373011
594185
373011
594191
373011
373011
679
373621
594221
373631
373631
373621
373621
373621
594261
594263
373621
594271
373601
373601
594291
373601
594301
373601
679
679
594331
679
594341

43
44

594340
594340

594343
594344

594341
594342

POTEK
Krulejeva – za h. št. 14–16
Planinska – Taborniška
Planinska – INES
Obrtna cona INES
Planinska – Popelar
Planinska – Žnidar
Planinska – Suhadolčan
odcep Bazen
Kajuhova ulica – za h. št. 1–26
Prvomajska - Ob gozdu
Ob gozdu-Kajuhova
Kidričeva – Kajuhova
Kidričeva
Prvomajska, h. št. 39–43
Drožanjska h. št. 115
Taborniška, h. št. 1–15
Prvomajska – Taborniška
Prvomajska, h. št.49
Prvomajska, h. št. 58
Prešernova – pod OŠ
Trg svobode – za HTC
vrtec Prešernova
Grič, h. št. 1-5
Trg svobode – za h. št. 24–30
Cesta na Dobravo, h. št. 42
Petrol – Kladnikova
Cesta na Dobravo – za h. št. 28–31
Cankarjeva
Cankarjeva – Športna dvorana
Trubarjeva
Pokopališče – Kvedrova 11
Hermanova
Savska-zbirni center
Savska
Savska – IC
Sevnica – Radna
Savska – šola
Kvedrova cesta – za h. št. 10–17
Plauštajner-Občina
Občina – župnišče
Sodišče – AMD – Cesta na grad
Glavni trg – žup. cerkev – Cesta na
grad
Cesta na Grad – glasbena šola
Žup. cerkev – Florjanska

KONEC

DOLŽINA

HŠ 16
HŠ 22
HŠ 32
594071
HŠ 4
HŠ 29A
HŠ 29D
HŠ 21
373011
373011
594182
373011
373011
HŠ 39
HŠ 115
HŠ 15
373011
HŠ 49
HŠ 58
373621
373031
HŠ 7
HŠ 5
HŠ 27
HŠ 42
373621
HŠ 31
HŠ 18
HŠ 7
373621
HŠ 11
HŠ 15
HŠ 27
373601
HŠ 27
5
HŠ 1
679
679
679
372091
679

120
208
334
183
442
237
162
136
264
249
114
273
224
100
292
227
70
77
63
183
184
79
175
65
53
600
152
259
156
265
224
179
290
321
473
198
357
103
306
196
428
159

594342
373081

165
172

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

Uradni list Republike Slovenije
ZAP. ŠT. CESTA
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

594350
594350
594360
594360
594370
594380
594390
594400
594410
594410
594410
594410
594410
594410
594410
594410
594410
594420
594430
594440
594450
594450
594460
594470
594480
594490
594490
594490
594490
594500
594510
594520
594520
594520
594520
594520
594520
594530
594530
594540
594550
594560
594570
594580
594590
594590
594600
594610
594620
594630
594640
594650
594650
594660
594660
594680

ODSEK ZAČETEK
594351
594352
594361
594362
594371
594381
594391
594401
594411
594412
594413
594414
594415
594416
594417
594418
594419
594421
594431
594441
594451
594452
594461
594471
594481
594491
594492
594493
594494
594501
594512
594521
594522
594523
594524
594525
594526
594531
594532
594541
594551
594561
594571
594581
594591
594592
594601
594611
594621
594631
594641
594651
594652
594661
594662
594681

679
594351
372371
594361
372371
373081
373491
373491
373641
594411
594412
594411
594414
594415
594414
594417
594417
373641
373641
372091
372091
372091
372091
372091
372091
372091
594491
594491
594491
372111
594511
372111
594521
594521
594521
594521
594521
372111
594531
372111
372111
372101
372491
372491
372491
594591
372371
372371
372371
372371
372371
372051
594651
372101
594661
372121

Št.

POTEK
Pod Vrtačo
Pod Vrtačo
Florjanska – h. št. 66–84
Florjanska – h. št. 103–112
Florjanska, h. št. 44F
Grad
Florjanska ulica h. št. 24B
Florjanska ulica, h. št. 28
Dobrava – Sv. Rok – Brezje
Brezje – Lamperče
Brezje – Lamperče
Drožanjska-Dobrava
Drožanjska – za h. št. 41A–51
Drožanjska – za h. št. 78–82
Drožanjska – novo naselje
Drožanjska – obračališče
Drožanjska – za h. št. 29–36
Drožanjska – za h. št. 23–25
Drožanjska – za h. št. 24–26
Drožanjska – za h. št. 28–44
Drožanjska – za h. št. 49–71
Drožanjska – za h. št. 73–75
Marof – Kolman
Brezje – Kostevc
Drožanjska cesta, h. št. 126
Ostrešje-Žurkov dol
Skopiče
Škovc – Ostrešje
Žurkov Dol, h. št. 42
Žabjek – Sela
Kušerca – Kastelčev hrib
Žurkov Dol – Štangrob – Prešna Loka
Žurkov Dol, h. št. 32
Štangrob – Rušnarjev mlin
Žurkov Dol, h. št. 19
Prešna Loka, h. št. 15
Žurkov Dol, h. št. 3C
Lončarjev dol, h. št. 40
Lončarjev dol, h. št. 41
Lončarjev dol – Vidrih
Lončarjev dol, h. št. 37C
Lončarjev dol (Ajda)
Pečje, h. št. 16A
Pečje – Jalovec
Pečje – Metelko
Pečje h. št. 3-5A
Florjanska – Beltram
Gline Jame – Perc
Gline Jame – Špec
Gline Jame – Divjak
Drožanjska cesta, h. št. 123
Pot na Zajčjo goro – za h. št. 71–81
Pot na Zajčjo Goro – za h. št. 72–74
Lončarjev dol – Gmajna
Lončarjev Dol
Žigrski Vrh – Na hribu
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KONEC
HŠ 20
HŠ 8
373081
373081
HŠ 44F
HŠ 16A
HŠ 24B
HŠ 28
372091
HŠ 20A
873961
372091
372091
594414
372091
594418
HŠ 35B
HŠ 25
HŠ 24
HŠ 42A
HŠ 50
HŠ 75
HŠ 102
HŠ 26
HŠ 126
HŠ 34
HŠ 51
372371
HŠ 42
HŠ 12
HŠ 6
372111
HŠ 32
594521
HŠ 9
HŠ 15
HŠ 3C
HŠ 40
HŠ 41
HŠ 38A
HŠ 37C
HŠ 26
HŠ 16A
HŠ 7
HŠ 6A
HŠ 3
HŠ 21
HŠ 25
HŠ 35D
HŠ 27
HŠ 123
HŠ 81
HŠ 74
HŠ 30A
HŠ 29
HŠ 49

DOLŽINA
181
77
301
237
135
341
68
81
3.088
352
365
352
175
189
303
110
225
50
51
210
190
51
350
203
366
877
381
431
461
654
1.152
1.635
252
652
341
414
139
276
445
170
384
472
417
217
511
90
312
313
253
192
227
217
103
709
212
878

Stran

7865

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

Stran

7866 /

Št.

ZAP. ŠT. CESTA
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

594680
594680
594690
594690
594700
594710
594720
594730
594730
594730
594730
594740
594740
594740
594750
594750
594750
594750
594760
594770
594770
594780
594790
594790
594790
594790
594800
594800
594800
594800
594800
594810
594810
594810
594820
594820
594820
594820
594820
594830
594840
594840
594850
594860
594860
594870
594870
594880
594880
594880
594880
594890
594890
594890
594890
594890
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ODSEK ZAČETEK
594683
594684
594691
594692
594701
594711
594721
594731
594732
594733
594734
594741
594742
594743
594751
594752
594753
594754
594761
594771
594772
594781
594791
594792
594793
594794
594801
594802
594803
594804
594805
594811
594812
594813
594821
594822
594823
594824
594825
594831
594841
594842
594851
594861
594862
594871
594872
594881
594882
594883
594884
594891
594892
594893
594894
594895

594681
372121
372121
594691
679
372121
679
679
594731
594731
594731
372051
594741
594741
372051
372061
594752
594752
372051
372051
594771
372051
372051
594791
594791
594791
679
594801
594801
594803
594802
372081
873921
873921
424
594821
594821
594822
594821
424
372091
594841
372091
372091
372091
372111
594871
372111
594881
594882
372111
424
594891
594891
594891
594891

Uradni list Republike Slovenije
POTEK

Žigrski Vrh, h. št. 47
Žigrski Vrh – Razkrže
Žigrski Vrh – cerkev – Jager
Žigrski Vrh (Lončar)
Gornje Brezovo – Pečnik
Žigrski vrh – Kopince
Gornje Brezovo – cerkev
Črete – Ogrinc
Črete-Pačnik
Črete-Lipovšek
Črete – Požun
Ostrožno – Dobrava
Ostrožno – Markl
Ostrožno – Černičev vrh
Ledina – Zleteče – Križ
Krakovo – Vočivje – Križ
Ledina-Abram
Ledina-Imperl
Ledina – Kamor
Resa
Cerovce (zg.)
Cerovce (sp.)
Zajčja Gora – Šeško
Zajčja Gora – Mastnak
Ledina, h. št. 24
Ledina, h. št. 17
Legoje – Šircelj
Legoje – Šircelj
Legoje-Mirt
Legoje-Popelar
Legoje – Šircelj
Orešje nad Sevnico, h. št. 36
Podgorica, h. št. 16B
Podgorica, h. št. 16A
Orešje – Cimperšek
Orešje – Zdole
Zdolski graben
Orešje nad Sevnico, h. št. 32
Orešje nad Sevnico, h. št. 17a
Orehovec
Metni Vrh – Lahovnik
Metni Vrh – Kostanje
Šetenje – Lamperče
Drožanje
Drožanje, h. št. 7
Žabjek – Mirt
Popelar – Konjiško
Konjska Glava – Vrisk
Prešna Loka 24 – Prešna Loka 44
JP872426 – Prešna Loka 29
Preška Gora
Šmarska – Ribniki
Ribniki – vrtnarija
Ribniki – h. št. 14–24
Šmarska – Ribniki
Ribniki – h. št. 9–10c

KONEC
HŠ 47
HŠ 29
HŠ 18
HŠ 18
HŠ 17
HŠ 42
HŠ 9B
HŠ 82
HŠ 92
HŠ 83
HŠ 87
372051
HŠ 44
HŠ 47
372061
372081
HŠ 74
HŠ 69
HŠ 55
HŠ 31
HŠ 30
HŠ 25
HŠ 23
HŠ 101
HŠ 24
HŠ 17
HŠ 18
679
HŠ 22
HŠ 18
HŠ 2
HŠ 36
HŠ 16B
HŠ 16A
HŠ 35
HŠ 27
HŠ 12
HŠ 32
HŠ 17A
HŠ 33
HŠ 17
HŠ 15
HŠ 18
HŠ 1
HŠ 7
HŠ 10
HŠ 8
HŠ 25
HŠ 44
HŠ 29
HŠ 20
HŠ 82
594891
594891
HŠ 57
HŠ 10c

DOLŽINA
189
202
1.386
257
442
424
228
1.685
155
249
493
1.681
324
410
2.287
1.781
309
201
308
803
456
248
617
241
401
137
584
213
902
446
493
544
84
71
1.026
1.822
225
158
208
2.562
832
257
1.092
167
269
518
309
157
601
213
307
755
319
128
67
86

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

Uradni list Republike Slovenije
ZAP. ŠT. CESTA

Št.

ODSEK ZAČETEK

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

594900
594900
594900
594900
594900
594910
594920
594920
594920
594920
594920
594920
594920
594930
872130
872250

594901
594902
594903
594904
594905
594911
594921
594922
594923
594924
594925
594926
594927
594931
872131
872251

372051
594901
594901
372051
594904
424
424
594921
594922
594923
594923
594923
594923
594411
372081
933

173
174
175
176
177
178

872250
872250
872250
872250
872250
873660

872253
872254
872255
872256
872257
873662

872252
872253
872253
872253
872253
372081

POTEK
Gubčeva – Dalmatinova – Bohorska
Gubčeva – Dalmatinova – Bohorska
Gubčeva – Dalmatinova – Bohorska
Bohorska – Krulejeva ulica
Bohorska – za h. št. 20–27
Stanetova ulica
Planinska – bloki
Pot na Zajčjo goro – Planinska
Pot na Zajčjo goro – Šmarska
Pot na Zajčjo goro – za h. št. 39–47
Kozjanska – za h. št. 1–7
Pot na Zajčjo goro – Sv. Ana
Pot na Zajčjo goro – za h. št. 8–15
Drožanjska cesta, h. št. 109
Križ – (o. m. Laško-Sevnica) – Cerje
nad Lisce – (o.m. Sevnica-Laško) –
Polje – (o.m. Laško-Sevnica) – Cerje
Cerje – Zdole – Jelovec – Pekel
Podgorica, h. št. 25A
Podgorica, h. št. 29
Podgorica, h. št. 8
Jelovec – Zalezina
Podgorica
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KONEC
HŠ 3
372051
HŠ 4
372051
372051
HŠ 14
424
372051
424
HŠ 47
HŠ 7
HŠ 5
HŠ 11
HŠ 109
872251
872131
424
HŠ 25A
HŠ 29
HŠ 8
HŠ 27A
HŠ 13
Skupaj

DOLŽINA

Stran

7867

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

61
184
67
630
144
163
476
259
425
72
93
97
82
182
1.371 142 – Laško
730 814 – Laško
3.924
113
245
329
238
825
73.394

– na območju krajevne skupnosti Studenec
ZAP. ŠT. CESTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

594960
594970
594980
594980
594980
594990
595000
595010
595020
595030
595040
595040
595050
595060
595060
595060
595070
595080
595080
595080
595080
595080
595090
595100
595110
595110
595120
595130
595130

ODSEK ZAČETEK
594961
594971
594981
594982
594983
594991
595001
595011
595021
595031
595041
595042
595051
595061
595062
595063
595071
595081
595082
595083
595084
595085
595091
595101
595111
595112
595121
595131
595132

372181
372181
372181
594981
594982
372181
372191
372191
372221
672
399201
595041
674
674
595061
595061
674
372191
595081
372191
595083
595083
372201
372191
372191
595111
674
672
672

POTEK
Arto, h. št. 12A
Arto, h. št. 2
Ponikve pri Studencu, h. št. 15
Novo – Ponikve
Ponikve pri Studencu (Čagoš)
Ponikve pri Studencu, h. št. 8
Studenec, h. št. 42A
Studenec, h. št. 50B
Osredek pri Hubajnici
Zavratec, h. št. 1A
Križe – Prevoje
Zavratec, h. št. 53
Domarjev Vrh
Brezovo – Križe
Brezovo, h. št. 26
Brezovo, h. št. 25A
Brezovo, h. št. 2
Studenec – OŠ – cerkev
Pokopališče – Studenec
Studenec – Gornja Reženca
Dolnja Reženca
Studenec, h. št. 65
Hudo Brezje, h. št. 18
Studenec, h. št. 3
Studenec, h. št. 11A
Studenec, h. št. 25B
Brezovo, h. št. 3
Rovišče – Zabreza
Rovišče – Breška Gora – Hudo Brezje

KONEC
HŠ 12A
HŠ 2
HŠ 15
372191
HŠ 19
HŠ 8
HŠ 42A
HŠ 50B
HŠ 8
HŠ 1A
372221
HŠ 53
399201
399201
HŠ 26
HŠ 25A
HŠ 2
372191
372191
HŠ 63
HŠ 56
HŠ 65
HŠ 18
HŠ 3
HŠ 11A
HŠ 25B
HŠ 3
672
372201

DOLŽINA
150
952
503
889
374
51
121
342
405
224
561
94
421
1.289
269
386
116
458
180
1.111
418
206
116
204
257
303
515
1.598
1.545

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

Stran

7868 /

Št.

ZAP. ŠT. CESTA
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

595130
595130
595130
595130
595130
595130
595140
595150
595160
595170
595180
595190

125 / 30. 7. 2021
ODSEK ZAČETEK
595133
595134
595135
595136
595137
595138
595141
595151
595161
595171
595181
595191

595132
595131
595131
595131
595131
672
672
672
672
399201
672
372201

Uradni list Republike Slovenije
POTEK

Hudo Brezje, h. št. 30
Rovišče pri Studencu
Zavratec, h. št. 36
Rovišče, h. št. 58
Rovišče (Stara Gora)
Rovišče pri Studencu, h. št. 48
Rovišče, h. št. 37
Rovišče, h. št. 35
Rovišče, h. št. 1A
Zavratec, h. št. 29
Arto, h. št. 18
Hudo Brezje, h. št. 7

KONEC
HŠ 30
672
HŠ 36
HŠ 58
672
HŠ 48
HŠ 37
HŠ 35
HŠ 1A
HŠ 29
HŠ 18
HŠ 7
Skupaj

DOLŽINA

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

82
205
160
135
772
71
110
246
177
297
302
76
16.691

– na območju krajevne skupnosti Šentjanž
ZAP. ŠT. CESTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

595220
595220
595220
595230
595240
595240
595250
595260
595270
595280
595280
595280
595280
595280
595280
595280
595280
595290
595300
595310
595320
595330
595340
595350
595350
595350
595370
595380
595380
595380
595380
595390
595390
595390
595400
595400
595410
595420
595430
595440

ODSEK ZAČETEK
595221
595222
595223
595231
595241
595242
595251
595261
595271
595282
595283
595284
595285
595286
595287
595288
595289
595291
595301
595311
595321
595331
595341
595351
595352
595353
595371
595381
595382
595383
595384
595391
595392
595393
595401
595402
595411
595421
595431
595441

425315
595221
372291
425315
372291
595241
372291
372291
738
372441
372441
372441
372441
372441
372441
372441
595288
372441
738
738
738
738
738
738
595351
595351
738
738
595381
595382
372321
738
595391
595392
738
595401
372291
372321
372321
372291

POTEK
Svinjsko, h. št. 6
Spodnje Svinjsko
Svinjsko, h. št. 19
Svinjsko, h. št. 13
Svinjsko (Lontovž)
Svinjsko, h. št. 23
Kal (cerkev)
Kal pri Krmelju (Podkal)
Budna vas
Budna vas, h. št. 10
Cerovec, h. št. 33
Cerovec, h. št. 21
Cerovec, h. št. 20
Cerovec, h. št. 18
Cerovec, h. št. 1
Cerovec, h. št. 11
Cerovec, h. št. 9
Cerovec, h. št. 5
Srednik, h. št. 3
Srednik
Budna vas (Bojsovna)
Budna vas, h. št. 31
Glino
Gaj – Bržane
Šentjanž, h. št. 65A
Srednik, h. št. 16
Šentjanž, h. št. 76
Češnjice
Rovinje – Češnjice
Srednik, h. št. 25
Leskovec v Podborštu, h. št. 14A
Šentjanž – Birna vas
Birna vas, h. št. 7a
Birna Vas – Kamenško
Koludrje
Koludrje, h. št. 9
Šentjanž, h. št. 93
Leskovec v Podborštu, h. št. 33
Leskovec v Podborštu, h. št. 29
Rupa

KONEC
HŠ 6
372291
HŠ 19
HŠ 13
HŠ 30
HŠ 23
Cerk.
HŠ 13
HŠ 2
HŠ 10
HŠ 33
HŠ 21
HŠ 20
HŠ 18
HŠ 1
HŠ 11
HŠ 9
HŠ 5
HŠ 3
738
HŠ 11
HŠ 31
HŠ 75
HŠ 10
HŠ 65A
HŠ 16
HŠ 76
372291
372321
HŠ 25
HŠ 14A
738
HŠ 7
873012
HŠ 1
HŠ 9
HŠ 93
HŠ 33
HŠ 29
372321

DOLŽINA
727
793
221
139
679
226
818
1.216
194
220
705
596
149
112
100
701
564
486
260
1.655
716
186
330
2.453
117
328
165
549
1.747
825
838
1.236
644
931
775
125
234
132
76
3.868

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

Uradni list Republike Slovenije
ZAP. ŠT. CESTA
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

595440
595440
595450
595450
595450
595450
595450
595450
595450
595450
595450
595460
595460
595460
595460
595460
595460
595460
595460
595460
595470
595470
595470
595470
595470
595470
595470
595470
595480
595490
595500
595510
595520
595530
595540
595550
595560
873230
873230
873230
873230
873230
873230

Št.

ODSEK ZAČETEK
595442
595443
595451
595452
595453
595454
595455
595456
595457
595458
595459
595461
595462
595463
595464
595465
595466
595467
595468
595469
595471
595472
595473
595474
595475
595476
595477
595478
595481
595491
595501
595511
595521
595531
595541
595551
595561
873232
873234
873235
873236
873237
873238

595441
595441
372501
372501
372501
372501
595453
595453
595453
372501
372291
372291
595461
595461
595463
595461
595461
595466
372501
372501
372301
595471
595471
595471
595474
595471
595471
595477
372291
372301
372361
372301
372291
372291
372291
372501
372441
372281
873232
873232
873235
873235
873235

POTEK
Leskovec v Podborštu, h. št. 13
Leskovec v Podborštu, h. št. 10
Osredek pri Krmelju
Osredek pri Krmelju, h. št. 29
Štajngrob (Osredek)
Osredek pri Krmelju (Dobovec)
Osredek pri Krmelju, h. št. 31
Osredek pri Krmelju, h. št. 36
Osredek pri Krmelju, h. št. 41
Gabrje – Vodice
Kladje pri Krmelju
Breško – Kal
Prinštal – Hinje
Štajngrob (Breško)
Štajngrob, h. št. 4
Štajngrob, h. št. 11
Svrževo
Kal pri Krmelju, h. št. 33
Kal - Kladje pri Krmelju
Bransko
Podboršt – Štajngrob
Podboršt, h. št. 14B
Podboršt, h. št. 17
Podboršt (Ovseno)
Podboršt, h. št. 23
Podboršt (Nunski log)
Štajngrob, h. št. 39
Štajngrob (Orehovica)
Šentjanž, h. št. 29
Hinje, h. št. 19
Veliki Cirnik, h. št. 19
Veliki Cirnik
Veliki Cirnik, h. št. 30
Veliki Cirnik, h. št. 32
Svinjsko, h. št. 22
Kladje pri Krmleju h. št. 10A
Budna vas h. št. 33
Hinjce – Kamenško
Kamenško, h. št. 11
Kamenica – Kamenško
Kamenško, h. št. 34
Kamenica
Kose
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KONEC
HŠ 13
HŠ 10
HŠ 2
HŠ 29
372291
HŠ 5
HŠ 31
HŠ 36
HŠ 41
595459
372501
372291
372301
595461
HŠ 4
HŠ 11
HŠ 31
HŠ 33
HŠ 5A
HŠ 12
HŠ 35
HŠ 14B
HŠ 17
HŠ 25
HŠ 23
HŠ 33
HŠ 39
595131
HŠ 29
HŠ 19
HŠ 19
425412
HŠ 30
HŠ 32
HŠ 22
HŠ 10A
HŠ 33
HŠ 5
HŠ 11
372281
HŠ 34
HŠ 10
HŠ 1
Skupaj

DOLŽINA

Stran

7869

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

190
1.254
70
449
1.601
738
148
75
182
1.270
1.651
3.468
1.113
1.126
241
156
616
244
101
1.486
3.476
77
255
814
276
875
363
680
343
509
94
175
627
320
211
55
243
2.683
368
2.520
109
368
302
58.758

– na območju krajevne skupnosti Tržišče
ZAP.
ŠT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CESTA
595580
595580
595580
595590
595600
595610
595620
595630
595640

ODSEK ZAČETEK
595581
595582
595583
595591
595601
595611
595621
595631
595641

399161
595581
595581
399161
372231
215
372471
372471
372471

POTEK
Telčice, h. št. 11
Površnica – Karlič – Telčice
Telčice, h. št. 6a–12
Telčice, h. št. 6
Jeperjek
Tržišče, h. št. 9
Spodnje Vodale, h. št. 1
Spodnje Vodale, h. št. 30
Zgornje Vodale, h. št. 6

KONEC
HŠ 11
399161
595581
HŠ 6
372231
HŠ 9
HŠ 1
HŠ 30
HŠ 6

DOLŽINA
1.327
1.345
783
185
1.890
81
295
822
143

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

Stran

7870 /

ZAP.
ŠT.

Št.

CESTA

125 / 30. 7. 2021
ODSEK ZAČETEK

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

595650
595660
595670
595680
595690
595690
595700
595700
595710
595720
595720
595720
595730
595740
595750
595760
595770
595780
595790
595800

595651
595661
595671
595681
595691
595692
595701
595702
595711
595721
595722
595723
595731
595741
595751
595761
595771
595781
595791
595801

372471
372231
372231
372231
372231
595691
372231
595701
372231
425421
595721
595721
425421
372251
372251
372251
425421
372261
372261
372461

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

595800
595800
595810
595810
595820
595830
595840
595850
595850
595850
595850
595860
595860
595870
595880
595890
595890
595900
595910
595920
595920
595920
595920
595920
595920
595920
595920
595930
595940
595940
595950
595960
595980
595980
595980
595990

595802
595803
595811
595812
595821
595831
595841
595851
595852
595853
595854
595861
595862
595871
595881
595891
595892
595901
595912
595921
595922
595923
595924
595925
595926
595927
595928
595931
595941
595942
595951
595961
595981
595982
595983
595991

595801
595801
372461
595811
372231
425321
425321
425321
595851
595851
595851
372282
595861
215
215
215
595891
215
595901
215
595921
595921
595921
595921
595921
595921
595921
215
372231
595941
372231
215
215
595981
595981
372271

Uradni list Republike Slovenije
POTEK

Marendol
Malkovec, h. št. 22
Tržišče, h. št. 26A
Tržišče, h. št. 16A
Tržišče, h. št. 17A
Tržišče, h. št. 18
Malkovec, h. št. 28
Malkovec, h. št. 124
Malkovec, h. št. 37
Pavla Vas
Pavla Vas, h. št. 46
Pavla Vas, h. št. 22
Malkovec, h. št. 61
Trščina, h. št. 5, 6
Trščina, h. št. 44A
Trščina, h. št. 37
Pavla Vas, h. št. 5, 6
Krsinji Vrh, h. št. 29
Krsinji Vrh, h. št. 14
Otavnik (Bojnik) – (o. m. ŠkocjanSevnica)
Otavnik, h. št. 32
Otavnik, h. št. 57A
Otavnik – (o. m. Škocjan-Sevnica)
Otavnik, h. št. 27
Malkovec, h. št. 5
Zgornje Mladetiče, h. št. 13b
Pijavice, h. št. 8B
Zgornje Mladetiče, h. št. 11
Zgornje Mladetiče, h. št. 3
Zgornje Mladetiče, h. št. 8
Zgornje Mladetiče, h. št. 9
Spodnje Mladetiče, h. št. 14
Spodnje Mladetiče
Kaplja vas, h. št. 8
Podgora
Kamnolom
Kaplja vas, h. št. 7
Skrovnik
Skrovnik (Potok)
Kaplja Vas – Škovec – Tržišče
Kaplja vas, h. št. 20
Škovec, h. št. 21
Škovec, h. št. 18
Škovec, h. št. 6
Škovec, h. št. 17
Dolina
Tržišče, h. št. 37
Tržišče, h. št. 50
Tržišče (OŠ)
Tržišče, h. št. 38B
Tržišče (GD)
Tržišče, h. št. 14B
Mostec
Tržišče, h. št. 12D
Tržišče, h. št. 12F
Tržišče – Polje – Gabrijele

KONEC

DOLŽINA

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

372471
HŠ 22
HŠ 26A
HŠ 16A
HŠ 17A
HŠ 18
HŠ 28
HŠ 124
HŠ 37
HŠ 19A
HŠ 46
HŠ 22
HŠ 61
372251
HŠ 44A
HŠ 37
425421
HŠ 28
HŠ 14
899501

468
260
82
102
208
90
873
400
70
954
202
150
273
501
392
300
624
446
492
2.426

HŠ 32
HŠ 57A
899501
HŠ 27
HŠ 5
HŠ 13B
HŠ 8B
HŠ 11
HŠ 3
HŠ 8
HŠ 9
HŠ 14
595861
HŠ 8
HŠ 3
KAMN.
HŠ 7
215
215
372231
HŠ 20
HŠ 21
HŠ 18
HŠ 6
HŠ 17
HŠ 4
HŠ 37
HŠ 50
372231
HŠ 38B
HŠ 43
HŠ 14B
HŠ 1
HŠ 12D
HŠ 12F
372282

152
176
1.821 108 – Škocjan
82
393
428
68
1.311
478
59
94
1.020
293
261
219
315
79
924
1.069
4.337
158
327
277
80
257
1.135
60
110
318
81
70
180
671
125
66
2.521
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ZAP.
ŠT.

CESTA

Št.

ODSEK ZAČETEK

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

595990
595990
595990
595990
595990
595990
595990
595990
596000
596010
596010
596010
596010
596020
596030
596030
596030
596040
596050
596080
596090
596100
596100
596110
596110
596110
596120
596140
596140
596140
872770

595992
595993
595994
595995
595996
595997
595998
595999
596001
596011
596012
596013
596014
596021
596031
596032
596033
596041
596051
596081
596091
596101
596102
596111
596112
596113
596121
596141
596142
596143
872775

595991
595991
595991
595994
595991
595991
595997
595997
372271
738
596011
596011
596011
738
372471
596031
596031
215
215
372471
372232
372232
372232
372232
596111
596111
399161
399161
596141
596141
372251

97

899760

899761

399161

98
99

899760
925280

899762
925281

899761
418

POTEK
Polje pri Tržišču
Polje pri Tržišču, h. št. 11
Polje pri Tržišču, h. št. 8
Polje pri Tržišču, h. št. 5
Polje pri Tržišču, h. št. 12A
Polje pri Tržišču, h. št. 21
Polje pri Tržišču, h. št. 22A
Bazgova dolina
Polje pri Tržišču, h. št. 25
Vrhek – Goveji Dol – Hinjce
Vrhek, h. št. 6
Vrhek, h. št. 36
Vrhek, h. št. 29A
Vrhek, h. št. 32
Spodnje Vodale, h. št. 11
Spodnje Vodale, h. št. 3
Spodnje Vodale, h. št. 8
Spodnje Vodale, h. št. 16
Spodnje Vodale, h. št. 16A
Zgornje Vodale, h. št. 5
Nova Gora
Hantine
Drušče, h. št. 26
Drušče – Pečice
Drušče – Nova Gora
Pečice
Telče, h. št. 12A
Telška Gora
Telče, h. št. 53, 54
Telče, h. št. 63
Dol. Laknice – (o. m. MokronogTrebelno-Sevnica) – Sp. Trščina
Gorenje Dole – (o. m. ŠkocjanSevnica) – Telčice
Telčice, h. št. 1
Dol. Laknice – (o. m. Mokronog –
Trebelno – Sevnica) – Zg. Trščina
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KONEC
595997
HŠ 11
HŠ 8
HŠ 5
HŠ 12A
HŠ 21
HŠ 22A
372282
HŠ 25
372281
HŠ 6
HŠ 36
HŠ 29A
HŠ 32
HŠ 11
HŠ 3
HŠ 8
HŠ 16
HŠ 16A
HŠ 5
372312
HŠ 32
HŠ 26
HŠ 20
372232
HŠ 24
HŠ 12A
399161
596141
HŠ 63
HŠ 17
HŠ 5
HŠ 1
372251
Skupaj

DOLŽINA

Stran

7871

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

266
66
197
110
74
794
259
916
552
3.761
86
117
635
1.871
375
244
119
204
114
333
496
861
370
1.879
1.180
305
99
707
285
119
438 202 – MokronogTrebelno
594 182 – Škocjan
134
272 684 – MokronogTrebelno
55.031

– na območju krajevne skupnosti Zabukovje
ZAP.
ŠT.

CESTA

ODSEK ZAČETEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

594510
594510
594510
594510
594670
594670
594670
594670
594680
594830
594830

594511
594513
594514
594515
594671
594672
594673
594674
594682
594832
594833

372111
594511
594511
594514
372101
594671
594671
594671
594681
594831
594831

12

594830

594834

594831

13
14

594830
594830

594835
594836

424
594834

POTEK
Okič – Dobje
Vranje, h. št. 22A
Vranje, h. št. 24A
Vranje, h. št. 25
Dobrava
Dobrava – Pompe
Dobrava – Vovk
Stržišče, h. št. 23
Žigrski Vrh, h. št. 53
Podgorje ob Sevnični, h. št. 18
Podgorje ob Sevnični, h. št. 20A
Podgorje ob Sevnični – Veliko
Podgorje
Podgorje ob Sevnični, h. št. 19b
Podgorje ob Sevnični, h. št. 24

KONEC

DOLŽINA

HŠ 31
HŠ 22A
HŠ 24A
HŠ 25
HŠ 21
HŠ 32A
HŠ 34
HŠ 23
HŠ 53
HŠ 18
HŠ 20A

1.577
114
201
110
809
67
80
100
196
378
256

HŠ 22

2.326

HŠ 19B
HŠ 24

152
77

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

Stran

7872 /

ZAP.
ŠT.

Št.

CESTA

125 / 30. 7. 2021
ODSEK ZAČETEK

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

596180
596180
596180
596180
596190
596190
596190
596190
596190
596190
596190
596200
596200
596200
596210
596210
596210
596220

596181
596182
596183
596184
596191
596192
596193
596194
596195
596196
596197
596201
596202
596203
596211
596212
596213
596221

372101
596181
596182
596181
372101
596191
596192
596191
596191
596195
596196
372101
596201
596201
372151
596211
596211
372151

33

596230

596231

424

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

596240
596250
596260
596260
596260
596270
596280
596290
596300
596310
596310
596310
596320
596330
596340
596340
596340
596340
596340
596340
596340
596340
596350
596360
596360
596370
596380
596380
596380
596390
596390
596390
596400
596410
596420
596430
596440

596241
596251
596261
596262
596263
596271
596281
596291
596301
596311
596312
596313
596321
596331
596341
596342
596343
596344
596345
596346
596347
596348
596351
596361
596362
596371
596381
596382
596383
596391
596392
596393
596401
596411
596421
596431
596441

424
424
424
596261
596261
424
424
424
372103
372131
596311
596311
372131
372131
372131
596341
596341
596341
596342
596345
596345
596347
372102
372102
596361
372151
372151
372151
372151
372151
372151
596392
372151
372151
372151
424
424

Uradni list Republike Slovenije
POTEK

Vranje
Vranje, h. št. 17
Vranje, h. št. 21A
Vranje, h. št. 13
Stržišče – Komorivec
Stržišče, h. št. 29
Stržišče, h. št. 28
Stržišče, h. št. 26
Stržišče – Čanjska gora
Stržišče, h. št. 19
Stržišče – Čanje
Drenovec
Podvrh, h. št. 19
Podvrh, h. št. 17
Podvrh (Njivce)
Podvrh
Podvrh, h. št. 25
Podvrh, h. št. 27
Podgorje ob Sevnični (stara šola),
h. št. 16
Podgorje ob Sevnični, h. št. 15
Podgorje ob Sevnični, h. št. 14A
Stope – Gorica
Malo Podgorje
Podgorje ob Sevnični, h. št. 40
Srebotno
Podgorje ob Sevnični, h. št. 47
Ostrožnik
Dobovec
Pokojnik – Podskalica
Pokojnik (Špan)
Mrzla Planina, h. št. 7
Pokojni Vrh
Mrzla planina, h. št. 15
Zabukovje – Laše – Reber
Laše – Pusti Vrh
Reber (Plahuta)
Mrzla Planina, h. št. 35
Trnovec – Pusti Vrh
Sv. Jurij
Trnovec (Laze)
Podvrh, h. št. 32
Zabukovje nad Sevnico, h. št. 13
Podbukovje
Zabukovje nad Sevnico, h. št. 19
Trnovec, h. št. 3B
Trnovec, h. št. 5
Trnovec, h. št. 6A
Stržišče, h. št. 4
Trnovec, h. št. 26
Trnovec (Kobale)
Stržišče, h. št. 8
Trnovec, h. št. 28A
Trnovec, h. št. 75
Pusti Graben
Zabukovje nad Sevnico, h. št. 55
Strajnar – Lovski dom Zabukovje

KONEC
372101
HŠ 17
HŠ 21A
HŠ 13
HŠ 12
HŠ 29
HŠ 28
HŠ 26
HŠ 20
HŠ 19
873078
HŠ 21
HŠ 19
HŠ 17
HŠ 24
372151
HŠ 25
HŠ 27
HŠ 16
HŠ 15
HŠ 14A
HŠ 43
HŠ 36
HŠ 40
HŠ 8
HŠ 47
HŠ 2
HŠ 10
HŠ 5
HŠ 12
HŠ 7
CERKEV
HŠ 15
HŠ 34
HŠ 50
HŠ 75
HŠ 35
372151
HŠ 46
HŠ 45
HŠ 32
HŠ 13
HŠ 18
HŠ 19
HŠ 3B
HŠ 5
HŠ 6A
HŠ 4
HŠ 26
HŠ 99
HŠ 8
HŠ 28A
HŠ 75
HŠ 55
HŠ 55
372091

DOLŽINA
2.219
122
234
411
1.750
509
224
128
896
252
733
1.010
149
96
369
100
149
166
473
245
126
1.904
371
188
976
741
631
88
1.923
482
655
638
168
3.039
1.410
558
299
1.740
211
827
189
276
854
196
93
88
244
383
172
1.086
115
116
579
1.141
75
1.639

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

Uradni list Republike Slovenije
ZAP.
ŠT.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

CESTA
596450
596460
596470
596480
596490
596500
596510
596510
596520
596530
596540
596550
596560
596570
596570

ODSEK ZAČETEK
596451
596461
596471
596481
596491
596501
596511
596512
596521
596531
596541
596551
596561
596571
596572

424
372103
372091
372091
372091
372091
372091
596511
372091
372102
372102
372102
372101
372101
596571

Št.

POTEK

KATEGORIJA

DOLŽINA

lokalne ceste

247.805 m

zbirne mestne in zbirne krajevne ceste

4.382 m

mestne in krajevne ceste

1.319 m

javne poti

382.820 m

Skupaj

636.326 m

Skupne dolžine javnih poti na območju krajevnih skupnosti občine so:
KRAJEVNA SKUPNOST

DOLŽINA

Blanca

28.091 m

Boštanj

51.607 m

Dolnje Brezovo

1.565 m

Krmelj

9.357 m

Loka pri Zidanem Mostu

28.065 m

Primož

12.064 m

Sevnica

73.394 m

Studenec

16.691 m

Šentjanž

58.758 m

Tržišče

55.031 m

Zabukovje

48.197 m

Skupaj

KONEC

Kurja Vas
Zabukovje nad Sevnico, h. št. 71
Zabukovje nad Sevnico, h. št. 62
Zabukovje nad Sevnico, h. št. 59
Pustol
Meniški Vrh
Trebeže
Zabukovje nad Sevnico, h. št. 40
Preske
Završe
Zabukovje nad Sevnico, h. št. 25A
Podvrh, h. št. 48A
Ograde
Lastina
Vranje, h. št. 2

5. člen
Spremeni se 6. člen odloka tako, da glasi:
»Skupne dolžine občinskih kategoriziranih cest na območju občine so:

382.820 m
«

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10
– ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-221(509), z dne
27. 5. 2021.
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HŠ 68
HŠ 71
HŠ 62
HŠ 59
HŠ 46
HŠ 43
HŠ 42
HŠ 40
HŠ 33
HŠ 31
HŠ 25A
HŠ 48A
HŠ 11
HŠ 3
HŠ 2
Skupaj

DOLŽINA

Stran

7873

DOLŽINA
V SOSEDNJI
OBČINI

547
138
772
844
283
524
864
99
269
1.397
216
393
263
626
63
48.197

«

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0010/2019
Sevnica, dne 24. junija 2021
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

ŠKOFLJICA
2671.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Škofljica
(Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na
12. redni seji dne 15. julija 2021 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– 2334/2 k. o. 1697 – Lanišče
– 2334/3 k. o. 1697 – Lanišče
– 2334/4 k. o. 1697 – Lanišče
– 2334/5 k. o. 1697 – Lanišče
– 2357/8 k. o. 1697 – Lanišče.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-1/2021(1)
Škofljica, dne 15. julija 2021
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan

Stran

7874 /

Št.
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VSEBINA
2649.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o orožju (ZOro-1C)

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2650.
2651.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

2652.

Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in
izrabljenim gorivom
Sprememba in dopolnitvi Državnotožilskega reda

2653.

2654.

7731

7743
7743

MINISTRSTVA

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Odločba Sveta za avtorsko pravo

2664.
2665.
2666.

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju
Mestne občine Murska Sobota

2668.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunalno-stanovanjskega podjetja
OKOLJE Piran v Javno podjetje OKOLJE Piran,
družbo z omejeno odgovornostjo, in o ustanovitvi
Javnega podjetja OKOLJE Piran, družbe z omejeno odgovornostjo

7769

OBČINE
2655.
2656.

2657.
2658.
2659.
2660.
2661.
2662.
2663.

Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta
Mestne občine Koper
Sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja
“Urbano središče Barka”

2669.
7781
7781

2670.

KRŠKO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Krško
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo v občini Krško
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Krško
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško v plačni razred
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Kulturni dom Krško v plačni razred

2671.

7795
7813
7837

MURSKA SOBOTA

2667.
7744
7755

KOPER

MIREN - KOSTANJEVICA

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje OP 16, Rikidence v Opatjem selu
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »OPPN MI43 – Mirenski
kostel«
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 371/5 k. o. 2332 Kostanjevica na
Krasu

7837

PIRAN

7854

PIVKA

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda »Javni zavod – turizem Pivka« v plačni
razred

7855

SEVNICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica

ŠKOFLJICA

Sklep o ukinitvi javnega dobra

7855
7873

7782
7782
7783
7787
7791
7794
7795

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 125/21
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Preklici
Drugo preklicujejo

1607
1681
1684
1684
1684
1686
1686

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorica mag. Mateja Lekan Štrukelj • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do
31. 12. 2021 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 5 %
DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska
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