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Uredba o načinu in pogojih izvajanja obvezne
državne gospodarske javne službe za ravnanje
z radioaktivnimi odpadki

Na podlagi petega odstavka 122. člena Zakona o varstvu
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS,
št. 76/17, 26/19 in 172/21) in 7. 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) Vlada
Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne
gospodarske javne službe za ravnanje
z radioaktivnimi odpadki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
Ta uredba določa način in pogoje izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi
odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba ravnanja z RAO),
organizacijsko obliko javne službe ravnanja z RAO, vire financiranja in način njihovega oblikovanja ter metodologijo za
oblikovanje virov financiranja, seznam objektov, ki jih izvajalec
javne službe ravnanja z RAO upravlja, merila za oblikovanje
cenika za storitve in druge vsebine, pomembne za izvajanje
vseh organizacijskih in fizičnih dejavnosti, ki se izvajajo pri
shranjevanju, premeščanju, predelavi, skladiščenju in odlaganju radioaktivnih odpadkov.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališča je izvajanje nadzora in vzdrževalnih ukrepov po zaprtju odlagališča
radioaktivnih odpadkov, odlagališča rudarske jalovine in odlagališča hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in
izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin, zato da se zagotovi
vzdrževanje dolgoročnih varnostnih funkcij in s tem dolgoročna sevalna varnost prebivalstva in okolja, kot je predvidena v
varnostnem poročilu odlagališča;
2. izgradnja odlagališča je gradnja odlagališča, ki jo opravlja javni gospodarski zavod v imenu in za račun Republike
Slovenije v obsegu, kot je potrebno za opravljanje javne službe
ravnanja z RAO;

Leto XXXII

3. meddržavna pogodba je Pogodba 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 in Skupne
izjave ob podpisu Pogodbe 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. 5/03).
II. PREDMET IN NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
RAVNANJA Z RAO
3. člen
(predmet gospodarske javne službe)
Predmet gospodarske javne službe po tej uredbi je zagotavljanje ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim
gorivom.
4. člen
(organizacijska in prostorska zasnova izvajanja)
(1) Javna služba ravnanja z RAO po tej uredbi se izvaja
v javnem gospodarskem zavodu, katerega edini ustanovitelj je
Republika Slovenija.
(2) Javni gospodarski zavod pridobi izključno pravico do
izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja
z RAO na celotnem območju Republike Slovenije.
(3) Javna služba ravnanja z RAO se izvaja nepretrgoma.
5. člen
(naloge izvajalca javne službe ravnanja z RAO)
(1) Javna služba ravnanja z RAO vključuje zlasti:
1. prevzemanje, zbiranje, prevažanje, predelavo in skladiščenje pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča,
izgradnjo odlagališča ter odlaganje radioaktivnih odpadkov, ki
niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije;
2. predelavo radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča, izgradnjo odlagališča ter odlaganje radioaktivnih odpadkov iz
jedrskih objektov za proizvodnjo energije;
3. obratovanje odlagališč radioaktivnih odpadkov;
4. upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih
odlagališč radioaktivnih odpadkov;
5. upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih
odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri
pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin.
(2) Sestavni del dejavnosti in storitev iz prejšnjega odstavka sta tudi skrb za razvoj stroke na področju ravnanja z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ter prenos znanja
iz mednarodnega okolja v Republiko Slovenijo.

Stran

318 /

Št.

8 / 17. 1. 2022

(3) Dejavnosti in storitve javne službe ravnanja z RAO
so še druge strokovno tehnične in razvojne naloge na podlagi
zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko
varnost, ali na podlagi odločitev vlade, neposredno povezanih
z izvajanjem javne službe ravnanja z RAO.
6. člen
(podrobnejša razčlenitev nalog javne službe ravnanja z RAO)
(1) Naloge iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka in tretjega odstavka prejšnjega člena obsegajo naslednje storitve in
dejavnosti:
1. upravljanje in obratovanje jedrskih objektov za skladiščenje in odlaganje radioaktivnih odpadkov;
2. prevzem radioaktivnih odpadkov na lokaciji imetnika in
demontaža enostavnejših oblik radioaktivnih virov, kadar so ti
v postopku prevzema;
3. prevoz radioaktivnih odpadkov;
4. preverjanje meril sprejemljivosti in svetovanje imetnikom radioaktivnih odpadkov za prevzem, skladiščenje ali
odlaganje radioaktivnih odpadkov;
5. predelava radioaktivnih odpadkov za skladiščenje in
odlaganje;
6. skladiščenje radioaktivnih odpadkov;
7. odlaganje radioaktivnih odpadkov;
8. upravljanje objektov državne infrastrukture za skladiščenje in odlaganje radioaktivnih odpadkov;
9. vodenje evidenc o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem gorivu ter preostalih predpisanih evidenc za objekte, ki jih
upravlja izvajalec javne službe ravnanja z RAO;
10. poročanje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred
ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
11. druge aktivnosti in naloge, potrebne za obratovanje
in upravljanje skladišč in odlagališč radioaktivnih odpadkov;
12. informiranje in obveščanje javnosti o podatkih, povezanih z jedrsko in sevalno varnostjo objektov, o ravnanju z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ter obveščanje v
primeru izrednih dogodkov;
13. strokovna pomoč državnim organom v postopku umeščanja odlagališča radioaktivnih odpadkov v prostor;
14. vodenje projekta načrtovanja odlagališča radioaktivnih
odpadkov do pridobitve gradbenega dovoljenja;
15. izdelava dokumentacije, potrebne v postopkih gradnje
odlagališča radioaktivnih odpadkov, vključno s pridobivanjem
potrebnih mnenj, soglasij in dovoljenj za gradnjo in obratovanje;
16. vodenje projekta izgradnje odlagališča radioaktivnih
odpadkov do pridobitve obratovalnega dovoljenja;
17. spremljanje mednarodnega razvoja in sodelovanje v
delovnih skupinah v okviru mednarodnih povezav in članstva
Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah na področju
predelave, odlaganja in obratovanja odlagališč radioaktivnih
odpadkov;
18. zagotavljanje monitoringov;
19. izgradnja odlagališč radioaktivnih odpadkov;
20. sodelovanje pri pripravi poročil, ki jih je Republika
Slovenija dolžna pripraviti na področju ravnanja z radioaktivnimi
odpadki in izrabljenim gorivom;
21. zagotovitev pogojev, načrtovanje, priprava in izvedba
neposrednega odlaganja ali predelave izrabljenega goriva in
visokoradioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v
nadaljnjem besedilu: NEK), za katere je dolžna poskrbeti Republika Slovenija, in iz raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II
v nacionalno, regionalno ali večnacionalno odlagališče.
(2) Dejavnosti in storitve iz prejšnjega odstavka ne zajemajo dejavnosti in storitev v povezavi s skladiščenjem radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva na območju NEK.
(3) Dejavnosti in storitve iz 4. in 5. točke prvega odstavka
prejšnjega člena obsegajo naslednje naloge:
1. nadzor in vzdrževanje saniranih zunanjih površin zaprtih odlagališč ter pripadajoče infrastrukture ter nadzor in vzdrževanje neposrednega dostopa do zaprtih odlagališč;

Uradni list Republike Slovenije
2. monitoring izpustov radioaktivnih snovi v okolje in monitoring radioloških vplivov odlagališča na okolje, vključno z
oceno efektivnih doz, ki jih prejme prebivalstvo zaradi prisotnosti odlagališča;
3. upravljanje zaprtih objektov državne infrastrukture za
odlaganje radioaktivnih odpadkov, ki vključuje vzdrževalna dela
na odlagališču, potrebna za dolgoročno ohranjanje njegovih
varnostnih funkcij ter vzdrževanje potrebne infrastrukture in
objektov na območju odlagališča;
4. priprava in vzdrževanje zbirke ključnih podatkov o
odlagališču in njegovem dolgoročnem nadzoru ter arhiviranje
dokumentacije;
5. poročanje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred
ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
6. vzdrževanje in posodabljanje varnostnega poročila in
načrta dolgoročnega nadzora in vzdrževanja objekta državne
infrastrukture, vključno z načrtom dolgoročnega nadzora in
vzdrževanja saniranih zunanjih jamskih objektov in sistema
za odvajanje vod iz rudniške jame najmanj vsakih deset let ali
pogosteje v primeru izrednih dogodkov, pri čemer je treba smiselno uporabljati določila o odobravanju sprememb v jedrskih
in sevalnih objektih na podlagi zakona, ki ureja varstvo pred
ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
7. vse preostale dejavnosti, predvidene v varnostnem
poročilu, ki ga organ, pristojen za jedrsko varnost, odobri z
dovoljenjem za zaprtje odlagališča.
(4) Dejavnosti in storitve iz drugega odstavka prejšnjega
člena obsegajo naloge raziskav in razvoja, ki jih je treba izvesti
za vse faze ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim
gorivom od nastanka, predelave, skladiščenja in odlaganja ter
tudi za dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih odlagališč.
7. člen
(objekti državne infrastrukture)
(1) Gospodarska javna infrastruktura za izvajanje javne
službe ravnanja z RAO obsega naslednje objekte državne
infrastrukture:
– Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju;
– zaprto odlagališče rudarske jalovine Jazbec na lokaciji
nekdanjega Rudnika urana Žirovski vrh.
(2) Poleg objektov iz prejšnjega odstavka so objekti državne infrastrukture tudi objekti, ki pridobijo status objekta
državne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.
8. člen
(upravljanje gospodarske javne infrastrukture)
(1) Upravljanje z objekti državne infrastrukture iz prejšnjega člena je del javne službe ravnanja z RAO.
(2) Upravljanje gospodarske javne infrastrukture za potrebe izvajanja dejavnosti in storitev javne službe iz 1., 2. in
3. točke prvega in tretjega odstavka 5. člena te uredbe pomeni
njihovo obratovanje, obnavljanje in vzdrževanje ter posredovanje podatkov o gospodarski javni infrastrukturi v zbirni kataster
gospodarske javne infrastrukture.
(3) Upravljanje gospodarske javne infrastrukture za potrebe izvajanja dejavnosti in storitev javne službe iz 4. in 5. točke
prvega odstavka 5. člena te uredbe pomeni njihov nadzor,
vzdrževanje stanja objektov, ki je bilo doseženo ob zaprtju, in
s tem skrb za varnost prebivalstva in varstvo okolja.
(4) Izvajalec javne službe ravnanja z RAO upravlja z gospodarsko javno infrastrukturo na podlagi pogodbe o opravljanju javne službe ravnanja z RAO, ki jo sklene z ustanoviteljem.
(5) Podrobnejši obseg nalog iz tega člena se določi s
pogodbo o opravljanju javne službe ravnanja z RAO, ki se
sklene za nedoločen čas, obseg potrebnih sredstev za opravljanje nalog iz te pogodbe pa se vsako leto določi na podlagi
dvoletnega poslovnega načrta izvajalca javne službe ravnanja
z RAO za tekoče leto.
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9. člen
(obratovanje objektov državne infrastrukture)
Med naloge, povezane z obratovanjem objektov državne
infrastrukture, spadajo zlasti:
– investicijsko načrtovanje, obnova, vlaganja in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje javne
službe ravnanja z RAO;
– aktivnosti in naloge, potrebne za upravljanje in obratovanje skladišč in odlagališč radioaktivnih odpadkov, kot so
določene s predpisi o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in
jedrski varnosti, predpisi s področja fizičnega varovanja, predpisi s področja zaščite in reševanja, predpisi s področja okolja
in drugimi.
10. člen
(obnova objektov državne infrastrukture)
Med naloge, povezane z obnovo objektov državne infrastrukture, spadajo zlasti:
– investicijsko načrtovanje in priprava predloga načrta
obnov;
– vlaganje v tehnološko obnovo, povezano z ukrepi sevalne ali jedrske varnosti, in
– izvajanje oziroma organiziranje obnov.
11. člen
(vzdrževanje objektov državne infrastrukture)
Med naloge, povezane z vzdrževanjem objektov državne
infrastrukture, spadajo zlasti:
– vzdrževalna dela, ki ohranjajo normalno obratovalno
sposobnost in zagotavljajo jedrsko in sevalno varnost;
– vzdrževanje, pregledovanje in preizkušanje sistemov in
komponent objekta;
– nadzor nad stanjem objektov.
12. člen
(nadzor, vzdrževanje saniranih površin
in pripadajoče infrastrukture)
Naloge, povezane z nadzorom, vzdrževanjem saniranih
površin in pripadajoče infrastrukture ter dostopa do objektov,
so zlasti:
1. nadzor odlagališča;
2. monitoring odlagališča;
3. ocenjevanje efektivnih doz, ki jih prejme prebivalstvo
zaradi prisotnosti odlagališča;
4. vzdrževalna dela na odlagališču, potrebna za dolgoročno ohranjanje njegovih varnostnih funkcij;
5. vzdrževanje potrebne infrastrukture in objektov na območju odlagališča;
6. dopolnjevanje in vzdrževanje zbirke podatkov o stanju
odlagališča ter arhiviranje dokumentacije;
7. vzdrževanje in posodabljanje načrta dolgoročnega nadzora odlagališča, vključno z načrtom saniranih zunanjih jamskih
objektov in kanalizacije izcednih vod iz rudniške jame;
8. vzdrževanje in posodabljanje varnostnega poročila o
objektu državne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
9. vzdrževalna dela, ki so določena v odločbi o prenehanju pravic in obveznosti na zaprtem odlagališču na podlagi zakona, ki ureja rudarstvo, ter druga dela, potrebna za dolgoročni
nadzor in vzdrževanje objekta državne infrastrukture.
13. člen
(priprava na izgradnjo in gradnja odlagališča)
(1) Priprave na izgradnjo in gradnjo odlagališča opravlja
javni gospodarski zavod v imenu in za račun Republike Slovenije v obsegu, kot je potrebno za opravljanje javne službe
ravnanja z RAO.
(2) Priprave na izgradnjo in gradnja objektov obsega
opravljanje nalog v zvezi s:
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– prostorskim načrtovanjem in umeščanjem infrastrukture
v prostor;
– pripravo investicijske in projektne dokumentacije za
gradnjo;
– pridobivanjem ustreznih dovoljenj;
– vodenjem in spremljanjem investicije;
– gradnjo objektov odlagališča in infrastrukturnih objektov
ter dobavo opreme;
– spremljanjem gradnje in projektantskim nadzorom;
– supernadzorom pri gradnji.
(3) Podrobnejša opredelitev nalog iz tega člena in njihov
obseg se določita s pogodbo, sklenjeno med izvajalcem javne
službe ravnanja z RAO in ustanoviteljem.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
RAVNANJA Z RAO IN UPORABNIKOV STORITEV
14. člen
(pravice in obveznosti izvajalca)
(1) Izvajalec javne službe ravnanja z RAO mora zagotavljati storitve javne službe ravnanja z RAO za vse uporabnike
pod enakimi pogoji.
(2) Izvajalec javne službe ravnanja z RAO mora javno službo izvajati tako, da so stalno, pravočasno, nemoteno
in varno zagotovljeni prevzem, prevoz, zbiranje, predelava,
skladiščenje in odlaganje radioaktivnih odpadkov ter redno in
nemoteno upravljanje zaprtih odlagališč in izvajanje njihovega
dolgoročnega nadzora in vzdrževanja skladno z načrtom dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališča, ki je lahko del
varnostnega poročila objekta.
(3) Izvajalec javne službe ravnanja z RAO mora javno
objaviti način, pogoje in cenik storitev javne službe ravnanja
z RAO za dejavnosti iz 1. točke prvega odstavka 5. člena te
uredbe.
(4) Izvajalec javne službe ravnanja z RAO lahko odkloni
prevzem in prevoz radioaktivnih odpadkov od posameznega
uporabnika, če ugotovi, da odpadki niso pripravljeni za prevzem v skladu s predpisi, ki urejajo merila sprejemljivosti za
skladiščenje, odlaganje ali prevoz. Če izvajalec javne službe
odkloni prevzem ali prevoz radioaktivnih odpadkov, mora uporabnikom svetovati, kako doseči in imetniku ali povzročitelju
tudi pomagati doseči merila sprejemljivosti. V takem primeru
mora izvajalec javne službe ravnanja z RAO o tem obvestiti
organ, pristojen za jedrsko varnost.
(5) Izvajalcu javne službe ravnanja z RAO mora biti pri
izvajanju javne službe na voljo vsa potrebna infrastruktura. Če
posamezen del državne infrastrukture iz 7. člena te uredbe
upravlja drug upravljavec, ki ni izvajalec javne službe ravnanja
z RAO, mora ta upravljavec izvajalcu javne službe ravnanja z
RAO omogočiti nemoten dostop do potrebne infrastrukture, da
se omogoči izvajanje javne službe ravnanja z RAO.
(6) Začetek izvajanja javne službe ravnanja z RAO iz
5. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe se začne po
zaprtju odlagališča rudarske jalovine in zaprtju odlagališča
hidrometalurške jalovine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, in zakonom, ki
ureja rudarstvo.
15. člen
(zagotavljanje dejavnosti in storitev)
(1) Izvajalec javne službe ravnanja z RAO zagotavlja
dejavnosti in storitve iz 1. točke prvega odstavka 5. člena te
uredbe za vse radioaktivne odpadke na območju Republike
Slovenije:
– znanih in neznanih imetnikov ali povzročiteljev in
– nastalih kot posledica izrednih dogodkov ali pretekle
sevalne dejavnosti ali drugih preteklih gospodarskih dejavnosti.
(2) Izvajalec javne službe ravnanja z RAO zagotavlja dejavnosti in storitve iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 5. člena
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te uredbe za radioaktivne odpadke iz NEK, vključno z radioaktivnimi odpadki, ki bi nastali kot posledica izrednih dogodkov,
za katere mora na podlagi meddržavne pogodbe poskrbeti
Republika Slovenija.
(3) Izvajalec javne službe ravnanja z RAO v okviru storitev
iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe pripravi strokovne podlage za nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom.
(4) Izvajalec javne službe ravnanja z RAO v okviru storitev iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe izdela program
odlaganja RAO in izrabljenega jedrskega goriva v skladu z
meddržavno pogodbo.
(5) Izvajalec javne službe ravnanja z RAO mora pri izvajanju javne službe, kadar je to tehnično, ekonomsko ali varnostno
izvedljivo ter upravičeno, izrabiti vse možnosti za zmanjševanje količine radioaktivnih odpadkov, namenjenih za odlaganje,
vključno z možnostmi vnovične uporabe ali predelave.
(6) Izvajalec javne službe ravnanja z RAO mora voditi
evidence podatkov o uskladiščenih ali odloženih radioaktivnih
odpadkih, o njihovi opustitvi nadzora, pakiranju, predelavi, recikliranju ali vnovični uporabi.

stroškov za financiranje javne službe ravnanja z RAO, kratek
opis dosedanjega stanja, predvidene cilje in rezultate v prihodnjem petletnem obdobju z merili za doseganje le teh in načrt
investicij in vlaganj. Dolgoročni program dela izvajalca javne
službe ravnanja z RAO sprejme Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra, pristojnega za odpadke, in na podlagi obrazloženega mnenja upravnega odbora izvajalca javne službe
ravnanja z RAO.
(3) Predlog dvoletnega poslovnega načrta se predloži
upravnemu odboru izvajalca javne službe ravnanja z RAO v
sprejem in nato v soglasje ustanovitelju.
(4) Izvajalec javne službe ravnanja z RAO za vsako leto
po koncu poslovnega leta izdela letno poročilo o poslovanju
javnega gospodarskega zavoda, ki ga potrdi upravni odbor
izvajalca javne službe ravnanja z RAO ter ga nato posreduje v
sprejem ustanovitelju.
(5) Podrobnejša vsebina dokumentov iz prvega odstavka
tega člena se določi z aktom o ustanovitvi.

16. člen
(oddaja del)
Izvajalec javne službe ravnanja z RAO lahko za posamezna dela ali storitve javne službe, organizacijsko tehničnih
in strokovnih nalog najame tretjo osebo v skladu s predpisi, ki
urejajo javno naročanje, pri čemer izvajalec javne službe ravnanja z RAO odgovarja, da se oddana dela in storitve izvajajo
v skladu s to uredbo. Oddaja posameznih del in storitev tretjim
osebam se lahko izvede le, če so za to kadrovski ali ekonomski
razlogi oziroma se s takšnim ravnanjem doseže uresničevanje
načela smotrne rabe javnih sredstev.

(1) Javna služba ravnanja z RAO se financira iz naslednjih virov:
1. iz državnega proračuna, v katerem se sredstva zagotovijo prek finančnega načrta ministrstva, pristojnega za odpadke
(v nadaljnjem besedilu: sredstva državnega proračuna);
2. iz plačil imetnikov ali povzročiteljev radioaktivnih odpadkov za opravljene storitve javne službe ravnanja z RAO,
ki ne izvirajo iz jedrskega objekta za proizvodnje električne
energije;
3. iz javnega sklada, ustanovljenega na podlagi zakona,
ki ureja način zagotavljanja sredstev za financiranje razgradnje
NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (v nadaljnjem
besedilu: javni sklad);
4. iz drugih virov.
(2) Viri financiranja javne službe ravnanja z RAO iz 1. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe so plačila imetnika ali
povzročitelja institucionalnih radioaktivnih odpadkov in sredstva
državnega proračuna. Imetnik ali povzročitelj radioaktivnih odpadkov je plačnik dela stroškov za opravljeno storitev v skladu
z veljavnim cenikom, objavljenim na podlagi te uredbe. Preostali del stroškov se krije iz sredstev državnega proračuna, ki
se izplačujejo na podlagi pogodbe o opravljanju javne službe
ravnanja z RAO.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena upravljavec Reaktorskega infrastrukturnega centra – Institut Jožef Stefan ne
plačuje storitev izvajalcu javne službe ravnanja z RAO za tiste
radioaktivne odpadke, ki nastajajo pri izvajanju negospodarske
dejavnosti oziroma dejavnosti, ki pomenijo izvajanje javne službe ali javnih pooblastil Instituta Jožef Stefan.
(4) Viri financiranja javne službe ravnanja z RAO iz 2. in
3. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe so v deležu, ki je
sorazmeren predvideni količini nizko- in srednjeradioaktivnih
odpadkov iz NEK, za katere mora na podlagi meddržavne pogodbe poskrbeti Republika Slovenija, sredstva javnega sklada.
Preostali delež, ki ne izvira iz jedrskih objektov za pridobivanje
električne energije, se krije iz sredstev državnega proračuna.
Vir financiranja javne službe ravnanja z RAO iz 4. in 5. točke
prvega odstavka 5. člena te uredbe so sredstva državnega
proračuna.
(5) Če povzročitelj radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva ni znan, so viri financiranja javne službe ravnanja z RAO
iz prvega odstavka 15. člena te uredbe sredstva državnega
proračuna.
(6) Vir financiranja javne službe ravnanja z RAO iz drugega odstavka 5. člena te uredbe in tretjega odstavka 15. člena
te uredbe so sredstva državnega proračuna.
(7) Viri financiranja javne službe ravnanja z RAO iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe so sredstva državnega proračuna, razen nalog iz četrtega odstavka 15. člena te uredbe, ki
se financirajo iz sredstev javnega sklada.

17. člen
(poročanje)
Izvajalec javne službe ravnanja z RAO mora organu,
pristojnemu za jedrsko varnost, do konca marca tekočega leta
poročati o izvajanju javne službe ravnanja z RAO in doseganju
ciljev v skladu z določbami nacionalnega programa ravnanja z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za preteklo leto.
18. člen
(pravice uporabnikov storitev)
V razmerju do izvajalca javne službe ravnanja z RAO
imajo uporabniki storitev iz 1. točke prvega odstavka 5. člena
te uredbe naslednje pravice:
1. pravico do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev javne službe ravnanja z RAO;
2. pravico do enake kvalitete storitev, ki je pod enakimi
pogoji dostopna vsem uporabnikom na celotnem ozemlju Republike Slovenije;
3. pravico do zagotovljenih cen storitev, ki se razlikujejo
samo na podlagi vrste in količine radioaktivnih odpadkov.
IV. NAČIN IN VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
RAVNANJA Z RAO
19. člen
(planski dokumenti javne službe ravnanja z RAO)
(1) Izvajalec javne službe ravnanja z RAO v povezavi s
financiranjem javne službe ravnanja z RAO pripravi:
– dolgoročni program dela izvajalca javne službe ravnanja
z RAO;
– dvoletni poslovni načrt;
– letno poročilo.
(2) Dolgoročni program dela izvajalca javne službe ravnanja z RAO se sprejme vsaka tri leta za obdobje petih let in
vsebuje oceno finančnih sredstev oziroma oceno finančnih

20. člen
(viri financiranja javne službe ravnanja z RAO)
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V. STROŠKI JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z RAO IN CENIK
21. člen
(stroški javne službe ravnanja z RAO)
(1) Stroški izvajanja javne službe ravnanja z RAO iz
5. člena te uredbe so (brez stroškov dejavnosti priprav na izgradnjo in izgradnje odlagališč radioaktivnih odpadkov):
1. stroški državne infrastrukture:
– stroški upravljanja infrastrukture;
– zavarovalne premije;
– nadomestila za omejeno rabo prostora in druge dajatve;
– finančna jamstva, povezana z zapiranjem in upravljanjem državne infrastrukture po zaprtju;
– finančni odhodki;
– obresti in drugi stroški, povezani z dolžniškim financiranjem;
– stroški vzdrževanja;
– stroški nadzora in vrednotenja radioloških vplivov infrastrukturnega objekta na okolje;
– stroški fizičnega in tehničnega varovanja;
– drugi stroški, ki nastanejo pri izvajanju te dejavnosti.
2. stroški prevzemanja, zbiranja, prevoza, priprave in predelave ter skladiščenja in odlaganja radioaktivnih odpadkov so:
– stroški materiala (energija, nadomestni deli in material
za osnovna sredstva, pisarniški material, osebna varovalna
oprema ipd.);
– stroški storitev (stroški storitev tretjih oseb, transportne in poštne storitve, vzdrževanje, povračila potnih stroškov,
stroški plačilnega prometa, intelektualnih in osebnih storitev,
stroški komuniciranja z javnostmi, stroški storitev fizičnih oseb,
požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu, stroški varstva
pred sevanji, revidiranja in vzdrževanja sistema vodenja, zdravstvenih storitev, telekomunikacij, varovanja zgradbe in prostorov, obratovalnih in komunalnih storitev ipd.);
– stroški nadzora radioaktivnosti in vrednotenja okoljskih
vplivov objektov državne infrastrukture;
– režijski stroški izvajalca javne službe ravnanja z RAO;
– stroški izobraževanja zaposlenih ter pridobivanja dovoljenj, potrebnih zaradi dejavnosti izvajanja javne službe ravnanja z RAO;
– stroški obresti zadolžitev;
– stroški dela;
– stroški mednarodnega sodelovanja in prenosa znanja,
– drugi stroški, ki nastajajo v procesu izvajanja storitev
javne službe ravnanja z RAO.
(2) Stroški priprave na izgradnjo in izgradnja odlagališč
kot del javne službe ravnanja z RAO iz 1. in 2. točke prvega
odstavka 5. člena te uredbe so:
1. neposredni stroški in izdatki priprave na izgradnjo ter
izgradnje odlagališča (stroški raziskav in razvoja, monitoringa,
nakupa zemljišč, materiala, storitev, stroški neposrednega dela,
stroški usposobitve obratovanja, nevračljive dajatve in drugi
izdatki);
2. neposredni stroški in izdatki priprave na izgradnjo ter
izgradnje odlagališča – zunanji izvajalci:
– svetovalne storitve (pravno, finančno svetovanje, storitve inženiringa);
– projektno vodenje oziroma usklajevanje projekta;
– prevajalske storitve;
– tehnične storitve;
– storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil;
– storitve s področja informiranja in obveščanja javnosti;
– druge neposredne storitve;
– vzdrževanje območja lokacije odlagališča;
3. posredni stroški priprave na izgradnjo ter izgradnje
odlagališča zaradi delovanja izvajalca javne službe ravnanja
z RAO;
4. nadomestila za omejeno rabo prostora;
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5. stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih ter
pridobivanja dovoljenj, potrebnih zaradi dejavnosti izvajanja
javne službe ravnanja z RAO;
6. stroški podizvajalcev;
7. stroški sodnih in upravnih postopkov;
8. stroški materiala;
9. stroški dela;
10. stroški nadzora;
11. drugi stroški, povezani z gradnjo in pridobitvijo dovoljenj.
(3) Stroški izvajanja javne službe ravnanja z RAO obratovanja, dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč iz 3., 4.
in 5. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe so:
1. stroški materiala (energija, nadomestni deli in material
za osnovna sredstva, pisarniški material, osebna varovalna
oprema ipd.);
2. stroški storitev (stroški storitev tretjih oseb, transportne in poštne storitve, vzdrževanje, povračila potnih stroškov,
stroški plačilnega prometa, intelektualnih in osebnih storitev,
stroški komuniciranja z javnostmi, stroški storitev fizičnih oseb,
požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu, revidiranja in
vzdrževanja sistema vodenja, zdravstvenih storitev, telekomunikacij, varovanja zgradbe in prostorov, obratovalnih in komunalnih storitev ipd.);
3. stroški izobraževanja zaposlenih ter pridobivanja dovoljenj, potrebnih zaradi dejavnosti izvajanja javne službe ravnanja z RAO;
4. stroški obresti zadolževanja;
5. stroški dela;
6. stroški mednarodnega sodelovanja in prenosa znanja;
7. drugi stroški, ki nastajajo v procesu izvajanja storitev
javne službe ravnanja z RAO.
(4) Stroški izvajanja javne službe ravnanja z RAO za dejavnosti in storitve iz drugega odstavka 5. člena te uredbe so:
1. stroški financiranja raziskav in razvoja, potrebnih za
vse faze ravnanja z radioaktivnimi odpadki in za vse vrste
radioaktivnih odpadkov, opredeljenih v nacionalnem programu
ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, in
2. drugi stroški za prenos znanja iz mednarodnega okolja
v Republiko Slovenijo.
(5) Stroški izvajanja javne službe ravnanja z RAO za
dejavnosti in storitve iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe so:
1. stroški izdelave strokovnih podlag za pripravo nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim
gorivom;
2. stroški priprave programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva po meddržavni pogodbi;
3. stroški priprave podpornih študij za izdelavo dokumentov iz 1. in 2. točke tega odstavka in
4. drugi stroški, ki nastajajo pri izdelavi navedenih dokumentov.
(6) Za Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju, ki je na lokaciji Reaktorskega infrastrukturnega centra,
upravljavec skladišča in upravljavec Reaktorskega infrastrukturnega centra sporazumno uredita plačilo stroškov, nastalih
zaradi uporabe vroče celice, ki je sestavni del Raziskovalnega
reaktorja TRIGA MARK II, fizičnega varovanja skladišča radioaktivnih odpadkov, porabe elektrike, vode, uporabe kanalizacije
ter druge infrastrukture, uporabljene za obratovanje Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov.
22. člen
(cenik)
(1) Kot merilo za oblikovanje cenika storitev javne službe
ravnanja z RAO za uporabnike iz 1. točke prvega odstavka
5. člena te uredbe se upoštevajo upravičeni stroški izvajalca
javne službe ravnanja z RAO, cena storitev pa se razdela po
posameznih vrstah radioaktivnih odpadkov glede na njihovo
aktivnost, razpolovni čas radionuklidov, prostornino odpadkov
ter obseg potrebne obdelave in priprave pred skladiščenjem
ali odlaganjem.
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(2) Strokovne podlage za oblikovanje cen storitev javne
službe ravnanja z RAO s podrobno obrazložitvijo in predlog
cenika pripravi izvajalec javne službe ravnanja z RAO.
(3) Na podlagi strokovnih podlag za oblikovanje cen storitev javne službe ravnanja z RAO Vlada Republike Slovenije
sprejme cenik in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Cenik iz prejšnjega odstavka se posodobi najmanj
vsakih pet let.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
z radioaktivnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba
ravnanja z RAO).
2. člen
(ustanovitelj)
(1) Ustanoviteljica javnega gospodarskega zavoda za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: zavod)
je Republika Slovenija.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
(3) Zavod se ustanovi za nedoločen čas.

23. člen
(rok za pripravo strokovnih podlag za cenik)
Izvajalec javne službe ravnanja z RAO strokovne podlage
za pripravo cenika iz 22. člena te uredbe izdela v treh mesecih
po začetku veljavnosti te uredbe.
24. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehata uporabljati
Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske
javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS,
št. 32/99 in 41/04 – ZVO-1 in 76/17 – ZVISJV-1) in Uredba o
načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja
odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri
pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin (Uradni
list RS, št. 76/15).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-61/2021
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100.

Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega
zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne
odpadke

Na podlagi 18. in 20. 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) in enajstega odstavka 122. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji
in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19 in 172/21)
Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda
ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem odlokom se urejajo organizacija, dejavnost, organi
in njihove pristojnosti in druga vprašanja, povezana z opravljanjem obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje

II. FIRMA, SEDEŽ IN DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
(firma in sedež)
(1) Firma zavoda je: ARAO – Agencija za radioaktivne
odpadke.
(2) Skrajšana firma je: ARAO.
(3) Sedež zavoda je: Vrbina 17, 8270 Krško.
(4) Zavod ima lahko podružnice na območjih, na katerih
posluje. Število in kraje poslovanja podružnic določa direktor
ob soglasju upravnega odbora zavoda.
4. člen
(dejavnosti zavoda)
(1) Zavod v okviru registrirane dejavnosti izvaja javno
službo ravnanja z RAO v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, in uredbo, ki ureja
način in pogoje izvajanja obvezne državne gospodarske javne
službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, in obsega zlasti:
1. prevzemanje, zbiranje, prevažanje, predelavo in skladiščenje pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča,
izgradnjo odlagališča ter odlaganje radioaktivnih odpadkov, ki
niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije;
2. predelavo radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča, izgradnjo odlagališča ter odlaganje radioaktivnih odpadkov iz
jedrskih objektov za proizvodnjo energije;
3. obratovanje odlagališč radioaktivnih odpadkov;
4. upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih
odlagališč radioaktivnih odpadkov;
5. upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih
odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri
pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin;
6. skrb za razvoj stroke na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ter prenos znanja iz
mednarodnega okolja v Republiko Slovenijo;
7. druge strokovno tehnične in razvojne naloge na podlagi
zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko
varnost, ali na podlagi odločitev vlade, neposredno povezanih
z izvajanjem javne službe ravnanja z RAO.
(2) Zavod se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti:
– 02.100 – gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti;
– 38.120 – zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov;
– 38.220 – ravnanje z nevarnimi odpadki;
– 42.990 – gradnja drugih objektov nizke gradnje;
– 49.410 – cestni tovorni promet;
– 58.190 – drugo založništvo;
– 63.990 – drugo informiranje;
– 68.320 – upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;
– 70.210 – dejavnost stikov z javnostjo;
– 71.129 – druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje;
– 71.200 – tehnično preizkušanje in analiziranje;
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– 74.900 – drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti;
– 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost;
– 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj.
(3) Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, če so te
namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, in če v ta namen pridobi soglasje ustanovitelja.
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
5. člen
(delovanje zavoda)
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu
v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga.
(3) Ustanovitelj odgovarja le za obveznosti zavoda, ki
nastanejo v zvezi z opravljanjem javne službe ravnanja z RAO.
6. člen
(žig zavoda)
(1) Zavod v pravnem prometu uporablja žig okrogle oblike, premera 35 mm in žig s premerom 20 mm. V središču žiga
je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano
»ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, Vrbina 17, Krško«.
(2) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi direktor zavoda.
IV. VIRI FINANCIRANJA IN POSLOVANJE ZAVODA
7. člen
(viri financiranja javne službe ravnanja z RAO)
Sredstva za izvajanje svoje dejavnosti zavod pridobiva kot
plačilo za opravljene storitve:
– iz državnega proračuna, ki se zagotovijo v finančnem
načrtu ministrstva, pristojnega za odpadke (v nadaljnjem besedilu: sredstva državnega proračuna);
– iz plačil imetnikov ali povzročiteljev radioaktivnih odpadkov za opravljene storitve javne službe ravnanja z RAO, ki ne
izvirajo iz jedrskega objekta za proizvodnje električne energije;
– iz sklada, ustanovljenega na podlagi zakona, ki ureja
način zagotavljanja sredstev za financiranje razgradnje NEK
in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (v nadaljnjem
besedilu: javni sklad);
– iz drugih virov.
8. člen
(dolgoročni program dela izvajalca javne službe
ravnanja z RAO)
(1) Dolgoročni program dela zavoda se pripravi vsaka tri
leta za obdobje petih let in je podlaga za določitev časovno razmejenih finančnih sredstev in financiranje dejavnosti. Upoštevati mora strategije in cilje iz nacionalnega programa ravnanja z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ter vsebuje zlasti:
– opis dosedanjega stanja;
– obseg predvidenih dejavnosti in storitev javne službe
ravnanja z RAO, oceno potrebnih finančnih sredstev za predvidene aktivnosti za izvajanje dejavnosti in storitev javne službe
ravnanja z RAO;
– načrt investicij in vlaganj;
– načrt aktivnosti za izvajanje dejavnosti in storitev javne
službe ravnanja z RAO s podrobnejšo časovno umestitvijo
investicije v odlagališče za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke, ki temelji na potrjenem investicijskem programu;
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– oceno stroškov, potrebnih za poslovanje izvajalca javne
službe ravnanja z RAO;
– predvidene cilje in rezultate v prihodnjem petletnem
obdobju z merili za doseganje le-teh;
– kadrovski načrt.
(2) Zavod v dolgoročnem programu dela predvidi prihodke
in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke za obdobje
petih let tako, da je prikazana ocena potrebnih finančnih sredstev, ločeno za:
– izvajanje javne službe ravnanja z RAO;
– izvedbo investicije v odlagališče za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke, ki temelji na potrjenem investicijskem
programu;
– naloge, za katere se skladno z zakonom, ki ureja način zagotavljanja sredstev za financiranje razgradnje NEK in
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, zagotavlja sredstva
iz sklada.
(3) Dolgoročni program dela zavoda za naslednje triletno
obdobje mora direktor zavoda pripraviti in predložiti upravnemu
odboru v obravnavo in pripravo obrazloženega mnenja za ministra, pristojnega za odpadke, najmanj tri mesece pred potekom
tekočega triletnega obdobja iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(poslovni načrt)
(1) Zavod na podlagi dolgoročnega programa dela zavoda
iz prejšnjega člena vsako leto pripravi poslovni načrt za obdobje dveh let, v katerem:
– pregledno in natančno določi načrtovane dejavnosti
javne službe ravnanja z RAO za tekoče in naslednje leto;
– določi višino finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo
dejavnosti in storitev javne službe ravnanja z RAO ter za poslovanje izvajalca javne službe;
– vse načrtovane dejavnosti in storitve obrazloži glede na
osnovni namen, pričakovane rezultate, način izvedbe, trajanje,
potrebna sredstva in vire financiranja.
(2) Predlog poslovnega načrta direktor zavoda predloži
upravnemu odboru v sprejem, ta pa ga nato predloži v soglasje
ustanovitelju.
(3) Za financiranje dejavnosti zavoda, ki se financirajo iz
proračuna, skleneta zavod in ministrstvo, pristojno za odpadke
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pogodbo, s katero se uredijo razmerja med ministrstvom in zavodom.
(4) Na podlagi poslovnega načrta zavod in ministrstvo
vsako poslovno leto skleneta aneks k pogodbi iz prejšnjega
odstavka za tekoče leto, s katerim določita višino sredstev,
potrebnih za izvajanje javne službe ravnanja z RAO, ki se
financirajo iz proračuna.
(5) Za potrebe nemotenega financiranja dejavnosti iz
prvega odstavka 4. člena tega odloka mora zavod ministrstvu
predlagati pravice porabe v sprejetih proračunih, tako da je
v vsakem tekočem proračunskem letu za projekte in ukrepe,
vključene v veljavni načrt razvojnih programov, omogočena
oddaja javnih naročil za celotno vrednost projekta oziroma
ukrepa.
10. člen
(letno poročilo in revizija)
(1) Zavod za vsako leto v roku treh mesecev po koncu
poslovnega leta izdela letno poročilo o poslovanju zavoda, ki
vsebuje poslovno poročilo zavoda in računovodsko poročilo za
poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
(2) Obseg revizije, način izvedbe in vsebina revizorjevih
poročil morajo biti v skladu z zahtevami zakona, ki ureja revidiranje.
(3) Letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom potrdi
upravni odbor ter ga posreduje v sprejem ustanovitelju.
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V. UPRAVLJANJE ZAVODA
11. člen
(organi zavoda)
Organa zavoda sta upravni odbor in direktor.
12. člen
(upravni odbor)
(1) Zavod ima upravni odbor, ki šteje pet članov.
(2) Ustanovitelj imenuje štiri člane na predlog ministra,
pristojnega za odpadke, enega člana, ki zastopa interese delavcev, pa izvolijo in odpokličejo zaposleni zavoda. Člani upravnega odbora se imenujejo oziroma izvolijo za dobo štirih let in
so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
(3) Upravni odbor izmed svojih članov, ki jih je imenoval
ustanovitelj, izvoli predsednika in njegovega namestnika. Podrobnejši način svojega dela upravni odbor določi s poslovnikom.
(4) Članu upravnega odbora preneha funkcija na podlagi
sklepa o odpoklicu ali na podlagi odstopne izjave oziroma z
dnem poteka mandata, če ni bil znova imenovan.
(5) Člani upravnega odbora, ki so razrešeni iz nekrivdnih
razlogov, opravljajo svojo funkcijo do imenovanja novih članov.
(6) Ob predčasnem prenehanju mandata članu upravnega odbora se novega člana upravnega odbora imenuje za
preostanek mandata odstopljenega člana.
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14. člen
(direktor)
(1) Direktor zavoda vodi poslovanje in delo zavoda, zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost poslovanja.
(2) Direktorja imenuje in odpokliče ustanovitelj. Imenovanje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede upravni
odbor, ali na podlagi neposrednega povabila upravnega odbora
za dobo štirih let. Ista oseba je lahko po poteku mandatne dobe
ponovno imenovana.
(3) Za direktorja sme biti imenovana oseba, ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu VII. stopnje (specializacija po visokošolskem programu, univerzitetni
program ali magisterij stroke 2. bolonjska stopnja), vsaj osem
let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih
podobne zahtevnosti, ima znanje angleškega jezika in ni bila
pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ter ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, prav
tako pa zoper osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
(4) Upravni odbor objavi razpis v sredstvih javnega obveščanja vsaj tri mesece pred iztekom mandata.
(5) Kandidat za direktorja mora pripraviti program dela za
mandatno obdobje.
15. člen

13. člen

(odpoklic direktorja)

(pristojnosti upravnega odbora)

(1) Direktor je lahko predčasno odpoklican:
– če poda pisno odstopno izjavo;
– če nastopi kateri od razlogov, zaradi katerih mu delovno
razmerje preneha po samem zakonu;
– v drugih primerih, določenih z zakonom;
– če s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči
zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja
svoje dolžnosti tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše
motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda;
– če ni izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalagajo predpisi
ali pogodba o zaposlitvi, ali ni izpolnil cilja oziroma ciljev, določenih v dolgoročnem programu dela izvajalca javne službe
ravnanja z RAO ter poslovnem načrtu zavoda.
(2) Če direktor umre, postane poslovno nesposoben ali je
odpoklican iz krivdnih razlogov, njegovo funkcijo do imenovanja
novega direktorja opravlja predsednik upravnega odbora ali
član upravnega odbora, ki ga za to pooblasti ustanovitelj, vendar najdlje 90 dni. V času, ko opravlja funkcijo direktorja, mu
miruje članstvo v upravnem odboru.

(1) Upravni odbor v okviru svojih pristojnosti:
– na predlog direktorja sprejema statut zavoda in druge
splošne akte, ki jih predloži v soglasje ustanovitelju;
– odloča o plači direktorja, predsednik upravnega odbora
pa sklepa z njim individualno pogodbo v skladu s predpisi
ustanovitelja;
– sprejme poslovnik upravnega odbora;
– sprejme poslovni načrt ter ga predloži v soglasje ustanovitelju;
– potrdi letno poročilo ter ga predloži v sprejem ustanovitelju;
– poda mnenje k predlogu uporabe presežka prihodkov
oziroma pokrivanja primanjkljaja ter predlog predloži ustanovitelju v sprejem;
– obravnava predlog dolgoročnega programa dela izvajalca javne službe ravnanja z RAO in ga skupaj z obrazloženim
mnenjem predloži ministru, pristojnemu za odpadke;
– lahko zahteva od direktorja poročilo o katerem koli
vprašanju, povezanem s poslovanjem zavoda;
– podaja soglasje za sklenitev pogodbe o najemu posojila,
katerega glavnica presega 500.000 eurov, ter pri sklepanju
poslov v vrednosti nad 500.000 eurov brez DDV, ali za sklenitev drugega pravnega posla oziroma izvedbo pravnega akta z
enakim učinkom, za vsak primer posebej;
– podaja soglasje za svetovalne pogodbe, katerih znesek
presega 20.000 eurov brez DDV;
– podaja soglasje na podružnice zavoda;
– izvede javni razpis oziroma neposredno povabilo za
izbiro direktorja in ga predlaga v imenovanje ustanovitelju;
– na podlagi javnega povabila ali javnega razpisa predlaga osebo, ki bo izvajala revizijo zavoda;
– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere
je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu ustanovitelja in tem odloku.
(2) Vsak član upravnega odbora lahko od direktorja zahteva informacije, ki jih je ta dolžan podati upravnemu odboru
kot organu.
(3) Upravni odbor mora najmanj enkrat letno o svojem
delu poročati ministrstvu. Poročilo o delu upravnega odbora v
preteklem poslovnem letu, ki ga pripravi predsednik upravnega
odbora, mora biti priloženo letnemu poročilu zavoda.

16. člen
(pristojnosti in naloge direktorja)
(1) Pristojnosti in naloge direktorja so:
– pripravi poslovni načrt zavoda in ga predloži upravnemu
odboru v sprejem;
– pripravi dolgoročni program dela izvajalca javne službe
ravnanja z RAO in ga predloži v obravnavo upravnemu odboru,
ki nanj poda obrazloženo mnenje;
– pripravi in upravnemu odboru predloži v sprejem letno
poročilo s predlogom uporabe presežkov prihodkov ali pokrivanja primanjkljaja v mnenje;
– upravnemu odboru predlaga v sprejem statut zavoda in
druge splošne akte;
– skrbi za izvršitev sklepov ustanovitelja in upravnega
odbora;
– odloča v okviru pooblastil o razpolaganju s premoženjem zavoda;
– za delodajalca sklepa pogodbe o zaposlitvi;
– odloča o plačah in delu plač za stimulacijo;
– odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev
s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom o delovnih
razmerjih in kolektivno pogodbo;
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– opravlja naloge, pomembne za obrambo in zaščito ter
samozaščito delavcev, za katere je pristojen;
– imenuje projektne in delovne skupine za izvedbo posamezne naloge;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom
in drugimi splošnimi akti.
(2) Direktor mora predhodno pridobiti soglasje upravnega
odbora za sklenitev pogodbe o najemu posojila, katerega glavnica presega 500.000 eurov, in pri sklepanju poslov v vrednosti
nad 500.000 eurov brez DDV ter sklepanju svetovalnih pogodb,
katerih znesek presega 20.000 eurov brez DDV.
(3) Upravni odbor lahko s sklepom določi, da je potrebno
njegovo soglasje pri sklepanju poslov v nižji vrednosti, kot je
določena v prejšnjem odstavku. Upravni odbor lahko določi
konkretne posamične posle, za katere je potrebno njegovo
soglasje, ne glede na vrednost posla.
VI. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA
17. člen
(ustanovitelj)

bam;

Ustanovitelj odloča o naslednjih vprašanjih:
– sprejme akt o ustanovitvi in njegove spremembe;
– daje soglasje k statutu zavoda in njegovim spremem-

– sprejme letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom;
– daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu
zavoda;
– odloča o prenehanju zavoda in o statusnih spremembah;
– daje soglasje k notranji organizaciji ter številu in vrsti
delovnih mest;
– sprejme cenik za plačilo storitev javne službe ravnanja
z RAO;
– imenuje in odpokliče direktorja zavoda;
– na podlagi obrazloženega mnenja upravnega obora in
na predlog ministra, pristojnega za odpadke, sprejme dolgoročni program dela javne službe ravnanja z RAO;
– na podlagi mnenja upravnega odbora odloči o uporabi
presežka prihodkov oziroma pokrivanja primanjkljaja;
– na predlog upravnega odbora zavoda odloča o načinu in
višini pokrivanja primanjkljaja, ki je ni mogoče pokriti iz drugih
razpoložljivih sredstev zavoda;
– odloča o spremembah ustanovitvenega vložka;
– daje soglasje k poslom, ki se nanašajo na obremenitev
nepremičnin;
– daje soglasje k opravljanju drugih dejavnosti;
– imenuje in razrešuje člane upravnega odbora;
– odloča o višini prejemkov članov upravnega odbora;
– odloča o drugih pomembnih zadevah, ki jih ne prepusti
v pristojno odločanje direktorja ali upravnega odbora.
VII. STATUT ZAVODA
18. člen
(statut)
Zavod ima statut, v katerem se določi:
– razmerja zavoda do uporabnikov njegovih storitev;
– postopek izvolitve oziroma imenovanje članov upravnega odbora, konstituiranje upravnega odbora, imenovanje
predsednika in druga vprašanja, ki se nanašajo na upravni
odbor zavoda;
– druge pristojnosti upravnega odbora, opredelitev načina njegovega odločanja, sklicevanje in vodenje sej ter druga
vprašanja, ki so pomembna za delovanje upravnega odbora;
– pogoje in postopek imenovanja direktorja zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja zavoda;
– ravnanje s podatki, ki se nanašajo na izjeme, določene
v zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja;
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– način izbire revizorja ter način in obseg izvedbe revizije;
– druge medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja
in zavoda.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(nadaljevanje dela zavoda)
Agencija za radioaktivne odpadke, ki je bila ustanovljena
z odlokom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 5/91) kot Javno podjetje Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana in vpisana v
sodni register Temeljnega sodišča v Ljubljani, enota v Ljubljani
s sklepom op. št. Srg 6920/91 z dne 13/12-1991, ter bila v
javni gospodarski zavod preoblikovana leta 1996 z Odlokom o
preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana v javni gospodarski zavod
(Uradni list RS, št. 45/96) in je bilo preoblikovanje vpisano v
sodni register s sklepom Srg 94/18264, dne 09/12/96, nadaljuje
svoje delo na podlagi tega odloka.
20. člen
(uskladitev splošnih aktov)
(1) Splošni akti zavoda se uskladijo s tem odlokom najpozneje v 90 dneh po začetku veljavnosti tega odloka.
(2) Splošni akti zavoda, ki so se uporabljali do uveljavitve
tega odloka, se uporabljajo še naprej, do sprejema novih. Če so
posamezne določbe obstoječih aktov v nasprotju z določbami
tega odloka, se do njihove uskladitve neposredno uporabljajo
določbe tega odloka.
21. člen
(uskladitev poslovanja)
Dolgoročni program dela izvajalca javne službe ravnanja
z RAO iz 8. člena tega odloka zavod pripravi v treh mesecih
od uveljavitve tega odloka, ustanovitelj pa ga sprejme v šestih
mesecih po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
(nadaljevanje dela upravnega odbora)
Upravni odbor javnega gospodarskega zavoda nadaljuje
svoje delo v skladu s tem odlokom do izteka mandata.
23. člen
(nadaljevanje dela direktorja)
Direktor javnega gospodarskega zavoda nadaljuje svoje
delo v skladu s tem odlokom do izteka mandata.
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne
odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski
zavod (Uradni list RS, št. 45/96, 32/99, 38/01, 41/04 – ZVO-1
in 113/09).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-62/2021
Ljubljana, dne 13. januarja 2022
EVA 2018-2550-0026
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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101.

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka
o izjemah od karantene na domu po visoko
tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive
bolezni COVID-19

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE,
15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembi in dopolnitvah Odloka o izjemah
od karantene na domu po visoko tveganem stiku
s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
1. člen
V Odloku o izjemah od karantene na domu po visoko
tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
(Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21,
190/21, 200/21 in 2/22) se v 2. členu na koncu tretje alineje
pika nadomesti z vejico ter dodajo nove četrta, peta in šesta
alineja, ki se glasijo:
»– je zaposlena ali delo opravlja na drugi pravni podlagi v
dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega
stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravi presejalno
testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test HAG za
samotestiranje) na delovnem mestu in uporablja zaščitno masko
tipa FFP2. Oseba iz prejšnjega stavka mora o visoko tveganem
stiku s povzročiteljem COVID-19 nemudoma obvestiti delodajalca,
– gre za učenca, dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javno veljavna
izobrazba, pod pogojem, da je šlo za visoko tvegan stik s povzročiteljem COVID-19 v času udeležbe pri izvajanju vzgojno-izobraževalne ali študijske dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem
zavodu oziroma izobraževalni instituciji in v obdobju sedmih
dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 v
vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma izobraževalni instituciji vsakodnevno opravi presejalno testiranje s testom HAG
za samotestiranje, razen če je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 % učencev, dijakov, študentov ali
udeležencev izobraževanja odraslih. Smiselno enako velja za
učence ali dijake pri obšolskih dejavnostih,
– gre za predšolskega otroka, pod pogojem, da je šlo za
visoko tvegan stik s povzročiteljem COVID-19 v vrtcu, razen
če je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30%
predšolskih otrok.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati 19. januarja 2022.
Št. 00704-18/2022
Ljubljana, dne 17. januarja 2022
EVA 2022-2711-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

102.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o začasnih ukrepih za preprečevanje
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena,
prvega odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega
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odstavka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega
odstavka 32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP,
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) in v
zvezi s 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20
z dne 13. 5. 2021 in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-155/20 z dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije
izdaja

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o začasnih ukrepih za preprečevanje
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19
1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS,
št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21 in
4/22) se v 3. členu v tretjem odstavku v 1. točki za besedilom
»let,« doda besedilo »razen če ta odlok ali predpis, ki ureja
izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s
povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, določa drugače,«.
2. člen
V 8. členu se v šestem odstavku pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »razen presejalno testiranje s testom HAG
za samotestiranje za učenca, dijaka, študenta in udeleženca izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi
javnoveljavna izobrazba, za katero pogostnost presejalnega
testiranja določa predpis, ki ureja izjeme od karantene na domu
po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni
COVID-19.«.
V sedmem odstavku se za besedilom »samotestiranje iz
tega člena,« doda besedilo »ali iz predpisa, ki ureja izjeme od
karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem
nalezljive bolezni COVID-19,«.
V osmem odstavku se številka »15« nadomesti s številko
»20«.
V devetem odstavku se za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Osebam iz tega člena, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali prebolevnosti v kombinaciji s cepljenjem iz predpisa, ki
ureja izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku
s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ali izpolnjen pogoj testiranja izkazujejo z dokazilom o negativnem rezultatu
testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa, se ni treba
presejalno testirati s testom HAG za samotestiranje v skladu
s predpisom, ki ureja izjeme od karantene na domu po visoko
tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.«.
3. člen
V 14.a členu se v drugem odstavku za besedo »PCT« črta
besedilo »iz 2. člena tega odloka«.
4. člen
V 14.b členu se v drugem odstavku za besedo »PCT« črta
besedilo »iz 2. in 3. člena tega odloka«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo »registriranih potnikov« nadomesti z besedilom »registriranih sedežev«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek število registriranih
sedežev v vozilih kategorije M2 in M3 ni zmanjšano za sedeže
desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom,
če je voznikov delovni prostor ograjen z zaščitno pregrado iz
stekla ali podobnega materiala.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom
»tretjega odstavka tega člena«.
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Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti,
sedmi in osmi odstavek.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok začne veljati 19. januarja 2022.
Št. 00704-19/2022
Ljubljana, dne 17. januarja 2022
EVA 2021-2711-0241
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

POPRAVKI
103.

Popravek Sklepa o spremembah in
dopolnitvah Sklepa o dovoljenih spremembah
namembnosti pritličij stavb na območju
mestnega jedra Koper

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in
60/17 – ZPVPJN-B) objavljam

POPRAVEK
Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij
stavb na območju mestnega jedra Koper
(Uradni list RS, št. 207/21)
V Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju me-
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stnega jedra Koper, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 207/21
z dne 30. 12. 2021, se objavi priloga »Priloga številka 1/2021«, ki
je skladno s 1. členom navedenega sklepa, njegov sestavni del.
Št. 3505-2/2012-26
Koper, dne 13. januarja 2022
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 11 della Legge
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 112/05 – testo consolidato ufficiale, 102/07, 109/09, 38/10 – Sigla: ZUKN e 60/17 – Sigla:
ZPVPJN-B) pubblico la seguente

RETTIFICA
dell’atto di Delibera sulle modifiche
e integrazioni all’atto di Delibera sulle modifiche
alla destinazione d’uso dei locali siti
al pianterreno degli edifici del centro
cittadino di Capodistria
(Gazzetta Ufficiale della RS n. 207/21)
Nell’atto di Delibera sulle modifiche e integrazioni all’atto
di Delibera sulle modifiche alla destinazione d’uso dei locali
siti al pianterreno degli edifici del centro cittadino di Capodistria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della RS n. 207/21
del 30 dicembre 2021, si pubblica l’allegato “Allegato numero 1/2021”, parte integrante dell’atto di Delibera ai sensi
dell’articolo 1 dello stesso.
Prot. n. 3505-2/2012-26
Capodistria, 13 gennaio 2022
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
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LEGENDA K PRILOGI ŠTEVILKA 1/2021
GLAVNE ULICE IN TRGI:
Pomembnejše glavne ulice in trgi:
Pristaniška ulica (01),
Ukmarjev trg (02),
Kopališko nabrežje (03),
Severna obvoznica (04),
Vojkovo nabrežje (05),
Carpacciov trg (06),
Gortanov trg (07),
Prešernov trg (08),
GHOäXSDQþLþHYHXOLFH 09),
Gramšijev trg (10),
.LGULþHYDXOLFD 1),
ýHYOMDUVNDXOLFD 2),
Muzejski trg (13),
Verdijeva ulica (14),
Cankarjeva ulica (15),
Trg Brolo (16),
Titov trg (17),
Kosovelov trg (59).
Glavne ulice in trgi s SUHWHåQRQHVWDQRYDQMVNRQDPHPEQRVWMRSULWOLþLM
Vergerijev trg (18),
Trubarjeva ulica (19),
Ribiški trg (20),
del Santorijeve ulice (21),
Garibaldijeva ulica (22),
del Triglavske ulice (23),
GHOäXSDQþLþHYHXOLFH  
Gallusova ulice (25),
del Ulice OF (26),
0DUWLQþHYWUJ  
del Ulice pri velikih vratih (28),
7RPLþHYDXOLFD  
del Tovarniške ulice (30).
Glavne ulice in trgi VSULWOLþMi pretežno oblikovanimi kot kleti ali shrambe:
Resslova ulica (31),
del Santorijeve ulice (21),
Glagoljaška ulica (32),
Kettejeva ulica (33),
Izolska vrata (34),
Bošadraga (35),
Ulica pri vodnjaku (36),
Dellavallejeva ulica (37),
Petronijeva ulica (38),
Stara ulica (39),
Mirenska ulica (40),
Bazoviška ulica (41),
Goriška ulica (42),
Kumarjeva ulica (43),
Kreljeva ulica (44),
Ulica stare pošte (45),
0DUXãLþHYDXOLFD  
del Triglavske ulice (23),
del Ulice OF (26),
Ulica agrarne reforme (47),
Naldinijeva ulica (48),
9ODþLþHYDXOLFD  
del Ulice pri velikih vratih (28),
5HSLþHYDXOLFD  
Dapontejeva reber (51),
Ulica talcev (52),
Sabinijeva ulica (53),
Kolarska ulica (54),
Dimnikarska ulica (55),
Puntarska ulica (56),
0LNODYþLþHYDXOLFD  
Soška ulica (58).
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Uredba o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z
radioaktivnimi odpadki
Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke
Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem
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