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PREJEMNIKI POPRAVKA NOTRANJEREVIZIJSKEGA POROČILA
o Simon Zajc, minister
o Aleš Prijon, državni sekretar
o Marko Maver, državni sekretar
o Andreja Potočnik, vodja kabineta ministra
o Lilijana Kozlovič, v.d. generalne direktorice ARSO
o Tomaž Prohinar, direktor DRSV
o mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje
o Vesna Ugrinovski, v.d. generalne direktorice Direktorata za vode in investicije
o dr. Dragan Matić, glavni inšpektor, IRSOP
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Standard notranjega revidiranja 2421 (napake in izpustitve)1 napotuje, da v primeru pomembne 
napake ali izpustitve v končnem poročilu,  mora vodja notranje revizije sporočiti popravljene 
informacije vsem strankam, ki so prejele izvirno sporočilo.

Sklic na zapis
- v poglavju 3.1.3.2.  Omejitve za katerikoli poseg po klasifikaciji CC-SI so napisane v prilogi k 
uredbam, podnaslov Tolmačenje vodovarstvenih uredb, in sicer na četrti odstavek na strani 27, 
ki se glasi Glede na razloženo domnevam (sklic na sprotno opombo: Notranji revizor ne more ocenjevati 
predpisov: sklicujem se lahko le na razlago avtorice te uredbe VVO), da so javni uslužbenci  v postopkih 
izdaje vodnih soglasij za posamezne dele povezovalnega kanala C0 vpliv načrtovanega posega
ocenjevali po omejitvah oz. določilih, ki so v prilogi uredbe VVO določeni za lokalne 
kanalizacijske cevovode in ne po določilih in omejitvah za prenosne cevovode, kamor bi projekt 
povezovalnega kanala C0 lahko uvrstili zaradi njegove velikosti in namena.
in
- v Povzetku v tretji alineji na strani 4, ki navaja, da obstaja tveganje, da v postopku izdaje 
vodnih soglasij javni uslužbenci vpliv posega niso presojali po ustrezni klasifikaciji objekta in iz 
tega izhajajočih omejitvah za poseg v prostor.

Na pobudo2 javne uslužbenke, ki je pripravila vodovarstvene uredbe, je  Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja,  zadolžen za Uredbo o razvrščanju objektov,  posredoval naslednjo 
razlago3 :

1. V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni 
list RS, št. 120/04, 7/06, 1/12, 44/12 in 48/15), ki je bila v letu 2015 nadomeščena z Uredbo o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št 
43/15), so objekti, za katere je določen vodovarstveni režim, razvrščeni v skladu s tedaj 
veljavno Uredbo o  razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št.  18/13, 
24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUreP-2), ki prevzema  Enotno klasifikacija vrst objektov 
CC-SI. Cevovodi za odpadno vodo so glede na Uredbo o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje v obeh citiranih uredbah razvrščeni v kategorijo lokalnih cevovodov CC-SI 
222, konkretno je v obeh uredbah (v obeh uredbah v prilogi 3, ki je sestavni del uredbe) 
naveden podrazred, označen s petmestno številko, ki je CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno 
vodo (kanalizacija). To pomeni, da je razvrstitev tovrstnih objektov glede na Uredbo o 
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje v obeh citiranih vodovarstvenih uredbah 
pravilna. 

2. Navedena uredba je, tako kot določa tudi sedaj veljavna Uredba o razvrščanju objektov 
(Uradni list RS, št. 37/18), opredelila, da so Cevovodi za odpadno vodo lahko razvrščeni zgolj v 
kategorijo lokalnih cevovodov CC-SI 222 oziroma v razred 2223 in podskupino 22231. To 
pomeni, da Cevovodov za odpadno vodo glede na navedeno klasifikacijo ni mogoče razvrstiti 
med CC-SI 221 Daljinske cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski 
(prenosni) elektroenergetski vodi, četudi gre pri tem za večje cevovode za odpadno vodo (po 
zmogljivosti in dolžini oziroma glede na njihov namen).

Klasifikacija "Daljinski cevovodi za odpadno vodo (kanalizacijo)" sploh ne obstaja.

                                                  
1 Usmeritve za državno notranje revidiranje št. 0601-8/2014/38, september 2017

2 Elektronsko sporočilo z dne 20.11.2019
3 Elektronsko sporočilo z dne 21.11.2019
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Glede na prejeto razlago notranje organizacijske enote ministrstva, zadolžene za  Uredbo o  
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št.  18/13, 24/13, 26/13, 
61/18 GZ in 61/17 GZ), ki prevzema Enotno klasifikacija vrst objektov CC-SI, oziroma za sedaj 
veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), iz končnega 
notranjerevizijskega poročila št. 0601-2/2019/42 z dne 18.10.2019 umikam naslednja zapisa 
na straneh 4 in 27.

Obstaja tveganje, da v postopku izdaje vodnih soglasij javni uslužbenci vpliv posega niso 
presojali po ustrezni klasifikaciji objekta in iz tega izhajajočih omejitvah za poseg v prostor.

in 

Glede na razloženo domnevam (sklic na sprotno opombo: Notranji revizor ne more ocenjevati predpisov: 

sklicujem se lahko le na razlago avtorice te uredbe VVO), da so javni uslužbenci  v postopkih izdaje vodnih 
soglasij za posamezne dele povezovalnega kanala C0 vpliv načrtovanega posega ocenjevali po 
omejitvah oz. določilih, ki so v prilogi uredbe VVO določeni za lokalne kanalizacijske cevovode 
in ne po določilih in omejitvah za prenosne cevovode, kamor bi projekt povezovalnega kanala 
C0 lahko uvrstili zaradi njegove velikosti in namena.
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