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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



IZJAVA 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
GENERALNA SEKRETARKA 

Številka: 020-02/02-42/16 
Ljubljana, 11.4.2002 

Na zahtevo gospoda Franca Miklavčiča, dipl.iur., rojenega 
29.9.1921, stanujočega v Ljubljani, Mariborska 26, dajem 
naslednjo 

IZJAVO 

pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih 
nepravilnosti ugotavljamo, da gospod Franc Miklavčič, dipl.iur., 
rojen 29.9.1921, stanujoč v Ljubljani, Mariborska 26, ni bil 
zaslišan kot priča pred Preiskovalno komisijo Državnega zbora 
Republike Slovenije o raziskovanju povojnih množičnih 
pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih 
nepravilnosti; Gospod Franc Miklavčič, ki je bil zaslišan kot 
priča dne 28. 3. 1994 pred preiskovalno komisijo, kar je 
navedeno v Vmesnem poročilu preiskovalne komisije, 
objavljenem v Poročevalcih Državnega zbora RS št. 38 z dne 
4. oktobra 1996 in št. 42 z dne 17. oktobra 1996, je druga 
oseba. 

Po vpogledu v gradivo Preiskovalne komisije Državnega zbora 
Republike Slovenije o raziskovanju povojnih množičnih Jožica Velišček, l.r. 
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SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA 

14. seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEPA IN STALIŠČA 

J Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o sodniški službi - EPA 440 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 21.3.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sodniški službi (ZSS-D) - prva obravnava, na podlagi prvega 
odstavka 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
sodniški službi (ZSS-D) - prva obravnava, je primerna podlaga 
za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije in pri tem upošteva naslednja 

, stališča 

1. Predlagatelj naj prouči pripombe in predloge Sekretariata za 

D 

zakonodajo in pravne zadeve, članov odbora, Sodnega sveta 
Republike Slovenije in Slovenskega sodniškega društva. 

2. Predlagatelj naj v nadaljnjem postopku sprejemanja predloga 
zakona prouči določbe zakona'o nagrajevanju sodnikov in 
njihovem napredovanju tudi z vidika sistemske ureditve plač 
v javnem sektorju oz. uskladitve s predlogom zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju. 

3. Predlagatelj naj prouči možnost, da bi med pogoje za izvolitev 
v sodniško funkcijo uvrstil kot pogoj tudi nekajletne delovne 
izkušnje, ki bi jih moral kandidat za sodnika pridobiti kot 
strokovni sodelavec na sodišču. 

4. Predlagatelj naj prouči možnost, da bi zaradi zagotovitve večje 
mobilnosti sodnikov omogočil večjo možnost kratkotrajnih 
dodelitev tudi brez soglasja, pri čemer bi se dvignila meja treh 
mesecev, za kolikor se sodnika lahko dodeli na drugo sodišče. 

SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o graditvi objektov - EPA 396 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 21.3.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o graditvi objektov (ZGO-1) - prva 
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Državni zbor Republike Slovenije sprejema temeljne cilje in 
poglavitne rešitve predloga zakona o graditvi objektov in meni, 
da je primerna podlaga za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj zakona naj pripravi predlog zakona za drugo 
obravnavo in pri tem upošteva naslednja 

stališča: 

pripravi predlog zakona tako, da bosta po uveljavitvi tega 
akta prenehala veljati ZUN in ZGO iz leta 1984 z dopolnitvami, 
ponovno prouči pojme in jih po potrebi preoblikuje, 
prouči smiselnost opredelitve pojmov, ki se pojavljajo v zakonu 
v enem členu splošnih določb, 
prouči sedanjo zbornično organiziranost, prouči smiselnost 
predlagane ureditve dveh zbornic v različnih zakonih (ZUREP, 
ZGO, ZGeo in ZRud) ter presodi možnost priprave 
samostojnega predloga zakona o strokovni zbornici 
projektantov in prostorskih načrtovalcev, 
prouči možnost, da se v tem predlogu zakona na novo uredi 
organizacija in pristojnost IZS iz veljavnega ZGO-B, saj je 
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nesmiselno pri pripravi nove sistemske zakonodaje ohranjati 
določbe zakona iz leta 1984, 
prouči vrste zahtevnosti objektov za pridobivanje mineralnih 
surovin in jih definira (11. člen), 
preveri možnost, da objekti v javni rabi imajo vgrajeno tudi 
osebno dvigalo za potrebe funkcionalno oviranih oseb (16. 
člen), 
pri obveznosti evidentiranja objektov vključi tudi obveznost 
evidentiranja komunalne infrastrukture (20. člen), 
v poglavju 5. prvega razdelka "Splošni pogoji, obveznosti in 
izključevanja" prouči dilemo iz javne predstavitve mnjenj, ki 
se nanaša na izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti 
projektiranja in revidiranja projektne dokumentacije tudi za 
članice Univerz,(24. do 36. člen), 
prouči dilemo iz javne predstavitve mnenj, ki se nanaša na 
obveznost, da mora biti gospodarski subjekt vpisam v imenik 
projektantov oziroma izvajalcev pri GZS, kot pogoj za 
nastopanje na trgu projektantskih oziroma izvajalskih storitev 
(26. in 27. člen), 
opredeli tudi možnost pridobivanja projektnih rešitev za 
gradnjo tudi na podlagi variantnih rešitev, s tem da se 
izbranemu avtorju pri natečaju ali variantnih rešitvah zagotovi 
najmanj sodelovanje v nadaljnem postopku projektiranja v 
kolikor ne Izpolnjuje pogojev za odgovornega projektanta (36. 
člen), 
pri pridobivanju variantnih rešitev na podlagi javnega natečaja 
zagotovi v ocenjevalni komisiji prevlado stroke (36. člen), 
k revizijskemu poročilu, izdelavem na predpisanem obrazcu 
doda kot prilogo celotno revidentovo poročilo (51. člen), 
preveri možnost, da lokalna skupnost izdaja gradbeno 
dovoljenje za objekte, ki niso državnega pomena in za katere 
lokalna skupnost sprejema prostorski izvedbeni akt ter v 
zvezi s tem prouči možnost izvajanje inšpekcijskega 
nadzirstva s strani lokalne skupnosti za gradnje za katere 
lokalna skupnost izdaja gradbena dovoljenja (56. člen), 
prouči smiselnost določb 71. in 72. člena predloga zakona, 
preveri pravico lokalne skupnosti, da opredeli objekte za katere 
ni potrebno gradbeno dovoljenje (pomožne objekte), 

- opredelitev gradnje v lastni režijo naj sledi sedanji določbi 

zakona o graditvi objektov, ki opredeljuje tako gradnjo za 
objekte do maksimalno 250 m2 koristne površine (88. člen), 
prouči možnost, da je obveznost izvajalca tudi prevera, da 
so mineralne surovine, ki jih uporablja pri gradnji pridobljene 
iz legalnih kopov (91. člen), 
preveri in razdela dikcijo 93. in 96. člena, 
preveri obseg obveznih sestavin, ki jih je potrebno predložiti 
zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja (97. člen), 
vsebinsko prečisti določbe, ki se nanašajo na obveznost 
obračuna objekta (115. člen), 
v 3. delu "Inšpekcijsko nadzorstvo" opredeli določbe o 
nadomestilu zaradi degradacije in uzurpacije prostora po 
dosedanjem 76.a členu ZUN, 

- v prehodne določbe predloga zakona - 183. člen navede 
naslove in podlage za izdajo podzakonskih aktov, ki jih 
predvideva ta predlog zakona, 
predlagatelj zakona naj podzakonske predpise po tem zakonu 
predstavi Državnemu zboru Republike Slovenije v fazi 
osnutka najkasneje pred tretjo obravnavo predloga zakona 
(183. člen), 
prouči in skuša zakonsko urediti vprašanje roka za rušitev 
objekta v primerih nadomestnih gradenj, 
obravnavo dodatno prouči in zakonsko besedilo dopolni z 
ureditvijo področja gradbeno tehničnega svetovanja v zvezi 
z obstoječim črnograditeljstvom ter v zvezi z ustavo 
zagotovljeno možnostjo pridobivanja primernih stanovanj, 
dodatno prouči in v zakonskem besedilu predlaga take rešitve, 
ki bodo odpravljale komunikacijske ovire za invalide, ne pa 
ustvarjale novih. Pri tem naj posebno pozornost nameni 
rešitvam v 16., 49. in 139. členu predloga zakona, 

- prouči pripombe iz javne predstavitve mnenj, 
- na osnovi mnenj in stališč odbora in Sekretariata DZ za 

zakonodajo in pravne zadeve uskladi tudi prehodne in končne 
določbe tega predloga zakona, 

- prouči pripombe iz mnenja Komisije za lokalno samoupravo 
Državnega sveta Republike Slovenije, 

- pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteva 
mnenje Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in 
prevne zadeve. 

SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o urejanju prostora - EPA 397 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 21.3.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) - prva 
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Državni zbor Republike Slovenije sprejema temeljne cilje in 
poglavitne rešitve predloga zakona o urejanuju prostora in 
meni, da je primerna podlaga za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj zakona naj pripravi predlog zakona za drugo 
obravnavo in pri tem upošteva naslednja 

stališča: 

preveri posamezne opredelitve pojmov glede vsebine tako, 
da zakon čim bolj upošteva že uveljavljene strokovne pojme 
in zagotovi doslednost njihovega upoštevanja v celotnem 
besedilu predloga zakona (2.člen), 

večjo težo nameniti usmerjanju poselitve v stavbna zemljišča 
v smislu revitalizacije in rekultiviranja le teh, ravno tako pa 
tudi usmerjanju nove poselitve na površine v zaraščanju (4. 
člen), 

- drugi odstavek 5. člena naj se nomotehnično prečisti tako, da 
bo jasno, da se posegi v prostor izven poselitvenih območij 
določajo v skladu s 38. in 42. členom predloga zakona (5. 
člen), 
preveri pojem Javni in zasebni interes" (8. člen), 

- za vodenje aktivne zemljiške politike v občinah preveri 
možnosti za ustanovitev državnega sklada stavbnih zemljišč, 
kot finančne institucije, ki bi s svojimi sredstvi imela možnost 
intervencije v korist občin 11. člen), 

- v 12. členu v 2. odstavku črta točka 5. - pristojnosti za izdajo 
dovoljenj za poseg v prostor ureja predlog zakona o graditvi 
objektov (12. člen), 
pri skupni navedbi prostorskih aktov navede vse prostorske 
akte in njihove sestavne dele, ki jih predlog zakona obravnava 
(16. člen), 
preveri smiselnost določbe in prouči možnost, da politiko 
prostorskega razvoja sprejema Državni zbor Republike 
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Slovenije oziroma, da Vlada Republike Slovenije sprejema 
smernice (17. člen), 
preveri možnost sklica prostorske konference tudi že na 
osnovi sprejete pobude (27. člen), 

- pri načinu pridobitve strokovnih rešitev za posamezne 
prostorske ureditve predvidene s prostorskimi akti jasneje 
loči način pridobitve teh rešitev z javnim natečajem in z drugimi 
oblikami pridobitve variantnih rešitev. Predlog zakona naj tudi 
določi kdaj je praviloma javni natečaj obvezen (29. člen), 
nedvoumno jasno opredeli ali je pripravljalec prostorskega 
akta dolžan upoštevati pripombe in predloge dane v javni 
obravnavi ter v smislu te pripombe preoblikuje tudi 31. člen(30. 
člen), 
preveri ustreznost 30 dnevnega roka za izdajo soglasja v 
primerih ko zaradi tehnologije izdaje soglasja zakoni že 
določajo daljše roke oziroma možnost za skrajšanje teh rokov 
v pristojnih zakonih oziroma določi minimalne roke za 
pridobitev pogojev in usmeritev pristojnega organa(32. člen), 
preveri možnost dajanja pritožbe s strani pripravljalca 
prostorskega akta na negativno izdano mnenje ali pogoj (32. 
člen), 
bolj jasno oblikuje določbo drugega odstavka (37. člen), 
prostorska pravila naj se sprejemajo v obliki navodil in smernic 
(38. člen), 
opredeli vlogo lokalne skupnosti pri pripravi prostorskih pravil 
in smernic (40. člen), 

- podrobneje opredeli vsebino prostorskega plana Slovenije 
(42. člen), 

- definira akt s katerim se sprejme prostorskega plana Slovenije 
in faznost sprejema le tega (44. člen), 
preveri predlagani izbor variantne rešitve o katerem odloči 
Vlada RS glede na dosedanje zakonske zahteve, da o tem 
predhodno razpravlja Državni zbor Republike Slovenije ravno 
tako pa tudi določno opredeli razgrnitev prostorskega akta v 
občini oziroma občinah(48.člen), 
odbor sicer podpira predlagani regionalni nivo prostorskega 
načrtovanja, vendar naj predlagatelj preveri ustreznost 
določbe glede na sedanjo ustavno ureditev (od 50. do 59.člen), 
podrobneje opredeli vsebino prostorskega plana občine ter 
opredeli, da je urbanistična in krajinska zasnova sestavni del 
občinskega prostorskega plana(61. člen), 

- vsebinsko in logično uskladiti določbe 61., 62., 65 in 68. člena 
predloga zakona, 
bolj opredeliti vsebino in namen krajinske zasnove kot 
sestavnega dela prostorskega plana občine kakor tudi njeno 
vlogo pri določevanju zavarovanih območij - podobno kot je 
opredeljena-urbanistična zasnova (64. člen), 

- črta se določba, da za pripravo prostorskega akta skrbi "drug 
pripravljalec, če tako določa statut občine" (70. člen), 
preveri možnost skrajšave rokov za obravnavo pobud za 
spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega plana 
(72.člen), 
določbo preoblikuje tako, da bo nedvoumno jasno ali občina 
usklajeni del prostorskega načrta /plana izvaja (73. člen), 
prouči restriktivnost določbe iz 74. člena, 

- preveriti vlogo javnega interesa v kontekstu zmanjšanja 
investicijkega tveganja v primeru izdelave pogojnega 
lokacijskega načrta (77. člen) 
doda določbo kdaj začasna prepoved za pravne posle ne 
velja pri pogojnem lokacijskem načrtu (77.člen), 
prouči pravilnost sklicevanja v 79. členu, 
priporoči naj kdaj občine skupaj pripravljajo prostorski 
izvedbeni akt (81 .člen), 

- jasneje določi obveze v zvezi s pripravo podzakonskih 
predpisov in navede naslove ter podlago (83.člen), 
predlagatelj naj določi rok veljavnosti začasnih ukrepov (84. 
člen), 

poglavje "prostorski ukrepi" prvi razdelek: "začasni ukrepi za 
zavarovanje urejanja prostora" vsebinsko in nomotehnično 
preoblikuje tako, da ni nepotrebnega ponavljanja in da so 
določbe bolj jasne, 
opredeli akt s katerim občina določi območje predkupne 
pravice, ravno tako pa tudi jasneje določi ali gre za 
nepremičnine, ki jih občina pridobi na podlagi uveljavitve 
zakonite predkupne pravice ali za vse nepremičnine na 
območju na katerem se ta institut vspostavi (90. člen), 
nomotehnično izboljša formulacijo določbe o parcelaciji (138. 
člen), 
jasneje opredeliti kdo je zavezanec za plačilo komunalnega 
prispevka (159. člen) 
prouči sedanjo zbornično organiziranost, prouči smiselnost 
predlagane ureditve dveh zbornic v različnih zakonih (ZUREP, 
ZGO, ZGeo in ZRud) ter presodi možnost priprave 
samostojnega predloga zakona o strokovni zbornici 
projektantov in prostorskih načrtovalcev, 
v 6. delu predloga zakona:"opravljanje dejavnosti na področju 
prostorskega načrtovanja" prouči dilemo iz javne predstavitve 
mnenj, ki se nanaša na združevanje prostorskih načrtovalcev, 
in sicer ali so to gospodarske družbe in samostojni podjetniki 
ali posamezniki, 
predmet pooblaščenega prostorkega načrtovanja naj bo tudi 
izdelava občinskega prostorskega reda (172. člen), 
opredeli vlogo zbornice pri izvedbi javnih natečajev iz 29. 
člena ter prouči možnost, da se med naloge zbornice vnese 
tudi priprava akta o minimalnih tarifah za opravljanje nalog 
arhitekturnega in krajinskega projektiranja, po možnosti pa 
tudi za naloge prostorskega načrtovanja, za katere je v 
predlogu zakona potrebno pooblastilo (178. člen), 

- v 6. delu predloga zakona:"opravljanje dejavnosti na področju 
prostorskega načrtovanja" prouči možnost, da se zakonsko 
določi "občinskega urbanista" in njegova funkcija kot občinske 
službe, ki skrbi za strokovno raven urbanističnega 
načrtovanja v občini, 

- podzakonske predpise, ki se nanašajo na vsebino prostorskih 
aktov in njihovih strokovnih podlag ter na prostorske ureditve 
državnega pomena predstavi Državnemu zboru Republike 
Slovenije v fazi osnutka najkasneje pred tretjo obravnavo 
predloga zakona (202. člen), 

- prouči možnost priprave podzakonskega predpisa, ki bi 
vseboval smernice in merila za racionalno rabo prostora, 
po možnosti skrajša roke, ki se nanašajo uveljavitev zakona 
v 205., 206. in 207. členu, 
prouči možnost skrajšanja rokov za vspostavitev sistema 
zbirk podatkov (209. člen), 
gradnjo izven poselitvenih območij ureja že ta predlog zakona. 
Predlagatelj pa naj dodatno prouči pogoje in kriterije za te 
posega v smislu 8. člena zakona o kmetijskih zemljiščih v 
navezavi z 5. členom tega predloga zakona(217. člen), 
prouči možnost, da naslov spremeni tako, da se glasi: »Zakon 
o prostorskem redu«, 

- v večji meri upošteva določila Strategijo regionalnega razvoja 
Slovenije in Evropske listine o lokalni samoupravi, 
podrobneje opredeli vsebino urbanistične zasnove, ki 
predstavlja pomembno sestavino regionalnega razvoja, 
ponovno prouči predlagane rešitve v tretjem razdelku - 
Razvrstitve in omejitve lastninske pravice in rešitve v četrtem 
razdelku - Komasacija tako, da bodo le-te skladne z ustavo 
in da hkrati ne bodo zmanjševale že zagotovljene stopnje 
pravne varnosti razlaščencev, 
dodatno prouči predloge iz javne predstavitve mnenj, 
upošteva mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni 
razvoj Državnega sveta Republike Slovenije, 
upošteva pripombe iz mnenja Sekretariata Državnega zbora 
za zakonodajo in pravne zadeve. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Banki Slovenije 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 20.3.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o Banki Slovenije (ZBS-1) - druga 
obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o Banki Slovenije za tretjo obravnavo pripravi 
Vlada Republike Slovenije. 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o plačilnem prometu - EPA 1005 - II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 20.3.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o plačilnem prometu (ZPlaP) - tretja 
obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v 30 dneh pripravi in državnemu zboru posreduje 
poročilo o izvajanju plačilnega prometa s poudarkom na 
funkcionalnosti in stroških za uporabnike storitev plačilnega 
prometa. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o veterinarstvu - EPA 378 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 22.3.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o veterinarstvu (ZVet-1A) - hitri postopek, na podlagi 185. člena 
poslovnika sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
veterinarstvu (ZVet-1A) - hitri postopek, se ne sprejme. 

SKLEPI 

Državnega zbora ob obravnavi rednega poročila Evropske komisije o napredku 

Slovenije pri vključevanju v EU za leto 2001 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 27.3.2002 ob 
obravnavi rednega poročila Evropske komisije o napredku 
Slovenije pri vključevanju v EU za leto 2001, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednje 

SKLEPE: 

1. Državni zbor Republike Slovenije se je seznanil z Rednim 
poročilom Evropske komisije o napredku Slovenije pri 
vključevanju v Evropsko unijo za leto 2001 in meni, da odraža 
realno stanje pripravljenosti Republike Slovenije pri 
vključevanju v Evropsko unijo. 

2. Državni zbor Republike Slovenije poziva vse pristojne 
institucije Republike Slovenije, da sprejmejo ustrezne ukrepe 

za dosego zastavljenega cilja notranje pripravljenosti 
Republike Slovenije na članstvo v Evropski uniji do konca 
leta 2002. 

3. Državni zbor Republike Slovenije bo nadaljeval s prednostno 
obravnavo »evropskih zakonov«, pri tem pa pričakuje, da bo 
Vlada predloge zakonov predložila Državnemu zboru v skladu 
z roki predvidenimi v Delovnem programu Vlade RS za leto 
2002, ter zagotovila njihovo skladnost s pravnim redom 
Evropske unije. 

4. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi, da pospeši 
reformo javne uprave, ustanovi potrebne institucije za izvajanje 
pravnega reda EU, ter zagotovi ustrezno upravno 
usposobljenost. 
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5. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado k takim 
pripravam Republike Slovenije za vstop v EU, ki bodo 
zagotovila polno koriščenje razpoložljivih sredstev v okviru 
evropskih politik in skladov. 

6. Vlada naj pripravi prikaz delovanja Republike Slovenije v 
pogojih članstva v Evropski uniji in jo predstavi Državnemu 
zboru do konca leta 2002. 

7. Državni zbor RS poziva Vlado RS da nameni večjo pozornost 
naslednjim področjem oziroma vprašanjem: 

- regionalna politika. 

pospeši naj se priprava in sprejem regionalnih razvojnih 
programov in projektov, zagotovi naj se regionalna 
organiziranost (zakon o pokrajinah in drugi področni zakoni), 
zagotovi naj se še boljšo koordinacijo med ministrstvi oziroma 
med nacionalnim in regionalnim nivojem, ter ustvari pogoje za 
črpanje sredstev strukturnih in kohezijskih skladov; 

- zavarovalništvo. 

pospešiti je potrebno sprejem zakonodaje s področja 
lastninskega preoblikovanja zavarovalnic in procesa 
privatizacije; 

- proračunska politika. 

tudi EU ugotavlja, da je prevelik del proračuna fiksen in da je 
premajhen prostor za aktivno politiko vzpodbujanja razvoja, 
prestrukturiranja in dvig konkurenčnosti; 

- tule Investicije. 

preveri naj se učinkovitost programa za spodbujanje 
neposrednih tujih investicij ter poleg antibirokratskega 
programa sprejme še dodatne ukrepe za večja tuja vlaganja; 

- mala In srednla podjetja. 

omogočiti je potrebno boljši dostop do finančnih sredstev z 
ustanovitvijo sklada rizičnega kapitala, nadaljevati s 
programom odpravljanja administrativnih ovir pri razvoju 
podjetništva, odpraviti finančno nedisciplino ter voditi ustrezno 
davčno politiko; 

- znanost. 

večjo pozornost je potrebno nameniti področju raziskav in 
njihovi povezanosti z gospodarstvom; 

- zunanll odnosi. 

potreba po obojestranskem (EU - Slovenija) obveščanju in 
usklajevanju sporazumov s tretjimi državami. 

8. Državni zbor RS poziva Vlado RS, da posreduje poročilo o 
stanju in nadaljnjih aktivnostih na področju regionalnega 
razvoja. 

9. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da takoj pripravi in sprejme 
ustrezne ukrepe ter predpise za povečanje posestne strukture 
slovenskih kmetij z namenom povečanja konkurenčnosti 
slovenskega kmetijstva. 

10. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, naj skladno s sklepom 
Vlade Republike Slovenije, sprejetim ob obravnavi Informacije 
o rednem poročilu Evropske komisije o napredku za leto 
2001, pripravi nujne ukrepe za pridobitev akreditacije Agencije 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja za 
izvajanje skupne kmetijske politike EU. 

11. Državni zbor RS predlaga Vladi Republike Slovenije naj v 
roku dveh mesecev pripravi celovito analizo na področju 
kmetijstva, kjer so sprejeti predpisi bolj restriktivni od predpisov 
Evropske unije in predvidi njihovo prilagoditev. 

SKLEP IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o lokalnih 

volitvah - EPA 430 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 2.4.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o lokalnih 
volitvah - hitri postopek, na podlagi prvega odstavgka 185. člena 
ter 173. člena poslovnika sprejel naslednji 

SKLEP: 

Predlog zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah - hitri 
postopek se ne sprejme. 

DODATNI SKLEP: 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da prouči vprašanja volilnega sistema in volilnih enot 
za volitve članov občinskih svetov in v okviru zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah, ki ga je 
predložila državnemu zboru v sprejem po skrajšanem postopku, 
predlaga konkretne rešitve, ki bodo zagotovile zastopanost 
lokalnih interesov vseh delov oziroma območij občine v občinskem 
svetu. 
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DODATNA SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest 

za leto 2002 - EPA 476 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 2.4.2002 ob 
obravnavi predloga letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest 
za leto 2002, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednja 

DODATNA SKLEPA: 

1. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da letni plan 
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2002 bistveno odstopa 
od spremembe Nacionalnega programa izgradnje avtocest v 

Republiki Sloveniji zato predlaga Vladi Republike Slovenije, 
da do konca meseca junija 2002 pripravi in predloži v 
obravnavo državnemu zboru novo spremembo Nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da pripravi in predloži v obravnavo državnemu 
zboru Odlok o letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest 
za leto 2003 do meseca oktobra 2002. 
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I 

Predlog zakona o 

VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI 

SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI 

(ZVISJV) 

- hitri postopek - EPA 498 - lil 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1998-2511-0096 
Številka: 311-04/2002-1 
Ljubljana, 09.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 137. dopisni seji dne 9.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI 
SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI - EU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da se uvrsti na dnevni red 15. seje Državnega 
zbora Republike Slovenije dne 16.4.2002. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti obravnava po hitrem 
postopku, ker to zahtevajo izredne potrebe države. 

Razlog za takojšnjo obravnavo in sprejem predlaganega 
zakona je izjemno velik obseg ukrepov povezanih z uvajanjem 
postopkov varstva izpostavljenih delavcev in posameznikov 
iz prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji zaradi uporabe virov 
sevanja in izvajanja radioloških posegov ter ukrepov povezanih 
z implementacijo z Evropsko unijo primerljivo ureditvijo tega 
področja v Republiki Sloveniji. 

Republika Slovenija se je v Državnem programu za prevzem 
pravnega reda Evropske Unije in v pogajalskih izhodiščih 
zavezala, da bo sprejela zakon o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in jedrski varnosti ter na njegovi podlagi sprejete 
predpise najkasneje do konca leta 2002. 

Zakon sodi v okvir tako imenovanih"evropskih zakonov" saj 
se celotno področje varstva pred ionizirajočimi sevanji usklajuje 
z direktivami Evropske unije, na področju jedrske varnosti pa 
z mednarodnimi sporazumi ter s pogodbami ali priporočili 
Mednarodne Agencije za atomsko energijo. Zaradi sprejemanja 
in uveljavljanja pravnega reda ter strokovne zahtevnosti 
upravnih in inšpekcijskih postopkov je treba zakon sprejeti 
čim preje. Na njegovi podlagi bo možno na nekaterih področjih 
varstva pred ionizirajočimi sevanji državno upravo predvsem 
strokovno okrepiti in s tem zagotoviti, da ne bo ovir pri pretoku 
storitev in blaga na tem področju v mednarodni trgovini. 

Ker je kar nekaj zadev na področju varstva ionizirajočih sevanj 
v Evropski uniji urejenih z akti, ki veljajo neposredno in na 
enak način na celotnem ozemlju držav članic Evropske unije, 
je zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji del pravnega 
reda Evropske unije, ki vpliva na prost pretok blaga, zato 
Vlada Republike Slovenije predlaga, da se zakon obravnava 
po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor, 
- mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za 

okolje in prostor. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 2. Ocena stanja 

1. Izhodišča nove zakonske ureditve varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti 

Področje varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti 
ima nekaj desetletij dolgo tradicijo tako v tehnološko razvitejših 
državah, v katerih je prehajala jedrska tehnologija iz vojaške v 
miroljubno uporabo, kot tudi na ozemlju drugih držav v razvoju, 
kot je to primer v republikah bivše federativno urejene Jugoslavije. 
Začelo se je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja z ustanovitvijo 
Mednarodne Agencije za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: 
MAAE) in se je v nacionalne zakonodaje prenašalo s 
prevzemanjem sevalnih in jedrskih standardov MAAE ter s 
sprejemanjem mednarodnih sporazumov na področju sevalne in 
jedrske varnosti, ki so bili večinoma močno povezani ali pa so 
celo nastajali pod okriljem MAAE. 

Dogovor, dosežen na konferenci Združenih narodov v Riu de 
Jeneiru leta 1992, je tudi področje sevalne in jedrske varnosti 
postavil pred dejstvo o nujnosti "okolje ohranjujočega razvoja". 
Tudi za to področje veljajo enaka izhodišča za nadaljnjo 
preobrazbo prava pri uveljavitvi na drugačnih vrednotah 
utemeljenega razmerja do narave in zvezi z njo do zdravja ljudi 
ter še posebej do javnega dostopa do informacij o pomenu in 
vplivih ionizirajočih sevanj na zdravje ljudi in okolje. 

Za ozemlje Republike Slovenije je glede varstva pred ionizirajočimi 
sevanji in jedrske varnosti zelo pomembna uveljavitev Zakona o 
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih 
pri uporabi jedrske energije (Uradni list SFRJ, št. 62/84), ki je 
veljal za ozemlje celotno ozemlje bivše federativno urejene 
Republike Jugoslavije, ter njemu vzporedno veljavnega 
slovenskega predpisa, ki velja le za ozemlje Republike Slovenije, 
Zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih 
za varnost jedrskih objektov in naprav (Uradni list SRS, št.28/ 
80). 

Tako imenovani "zvezni zakon" iz leta 1984 ureja varstvo 
človekovega okolja pred ionizirajočimi sevanji, promet in prevoz 
radioaktivnih snovi, standarde in tehnične normative in norme o 
kakovosti proizvodov in storitev in zagotavlja uresničevanje tako 
imenovanih "zveznih" podzakonskih predpisov na področju 
sevalne in jedrske varnosti. 

Slovenski predpis na področju sevalne in jedrske varnost iz leta 
1980 pa določa organe in organizacije, pristojne za izvajanje 
ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji ter za varnost 
jedrskih objektov in naprav, kot tudi način zagotavljanja sredstev 
za izvajanje predpisanih ukrepov varstva. 

Na zahtevano preobrazbo slovenskega prava na področju imajo 
prav gotovo močan vpliv akti Evropske skupnosti za atomsko 
energijo (v nadaljnjem besedilu: EURATOM). Ta skupnost je bila 
ustanovljena z enim od Rimskih sporazumov leta 1957. Ena izmed 
njenih nalog iz ustanovnega akta je skrb za izvajanje in 
uresničevanje enotnih varnostnih standardov zaradi varstva 
zdravja delavcev in prebivalstva. Trenutno veljajo EURATOM 
pravni akti za predpise, ki jih mora Republika Slovenija, tako kot 
to velja za druge države, ki se pridružujejo EU, prenesti v svoj 
pravni red. 

2.2 Ocena varstva pred ionizirajočimi sevanji 

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost v sodelovanju z 
Zdravstvenim inšpektoratom Republike Slovenije in Upravo 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje pripravlja redno letna 
poročila o jedrski in sevalni varnosti, kar sodi med redne oblike 
poročanja o delu organov, pristojnih za sevalno in jedrsko varnost 
Vladi, Državnemu zboru in širši javnosti. K poročilu prispeva 
podatke iz svoje dejavnosti tudi Agencija za radioaktivne odpadke. 

Iz poročila o jedrski in sevalni varnosti za leto 1999 sledi: 

"Pristojni organi v Republiki Sloveniji v letu 1999 niso ugotovili 
nepravilnosti pri obratovanju jedrskih objektov, transportu jedrskih 
in radioaktivnih materialov, uporabi sevanja pri razvoju in 
raziskavah, v zdravstvu ter v industriji, ki bi lahko ogrozile varnost 
ali negativno vplivale na okolje ali zdravje prebivalstva in poklicno 
izpostavljenih oseb". 

2.3 Ocena stanja jedrske varnosti 

V našem največjem jedrskem objektu NE Krško je zagotovljena 
visoka varnostna raven. Zaradi izboljšav v sami elektrarni, ki 
nastajajo na osnovi svetovne prakse in najnovejših dognanj na 
jedrskem področju, je bilo v letu 1999 opravljeno 29 večjih 
modifikacij, deset od teh pa po predhodni odobritvi upravnega 
organa. Največji projekt modernizacije v NE Krško je bila 
zamenjava uparjalnikov, nič manjšega pomena pa je izgradnja 
zgradbe za skladiščenje starih uparjalnikov in dekontaminacijo. 

V letu 1999 je bilo v NE Krško uskladiščenih 274 sodov z nizko in 
srednje aktivnimi odpadki, povprečna izpostavljenih delavcev pa 
je bila nizka, saj efektivna doza delavca v povprečju ni presegla 
3.4 % predpisane mejne vrednosti. Nadzorovani izpusti v okolje 
so bili nizki, saj je bila vsebnost tritija v tekočinskih izpustih 51,4 
% letne mejne količine, odstotek ostalih izotopov je le 23 %. V 
plinastih izpustih je bilo v zrak izpuščenih za 1,31 % mejne količine 
radioaktivnih žlahtnih plinov. 

V raziskovalnem reaktorju TRIGA je bilo v letu 1999 obsevanih 
nekaj manj kot 500 vzorcev in nekaj tisoč vzorcev v kanalu 
pneumatske pošte, v Reaktorski zgradbi se je do konca leta 
nahajalo 94 gorivnih elementov, v ZDA pa je bilo vrnjeno vso 
neuporabno gorivo. 

Agencija RAO je postala izvajalec gospodarske javne službe 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki in je prevzela upravljanje 
Republiškega skladišča v Brinju. Skladišče je namenjeno 
skladiščenju nizko in srednje aktivnih odpadkov malih 
povzročiteljev iz medicine, industrije in raziskovalne dejavnosti. 

V letu 1999 se je izvajala končna ureditev pridobivalnega prostora 
rudnika urana na Žirovskem vrhu in pridobljeno je bilo lokacijsko 
dovoljenje za končno ureditev odlagališč rudarske in 
hidrometalurške jalovine. 
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2.4 Obstoječa raba virov sevanja 

Zdravstveni inšpektorat RS nadzoruje vire ionizirajočih sevanj. 
Poleg organizacij, ki upravljajo z večjo količino radioaktivnih snovi 
(NE Krško, Inštitut "Jožef Štefan", Agencija za radioaktivne 
odpadke, Rudnik Žirovski vrh, Onkološki inštitut) je še 140 drugih 
organizacij v gospodarstvu, ki so v letu 1999 uporabljale ali 
shranjevale skupno 564 zaprtih virov sevanj. Odprte in zaprte 
vire sevanj so uporabljali v sedmih laboratorijih za nuklearno 
medicino pri diagnostiki in terapiji pacientov ter v 38 laboratorijih 
pri raziskavah, izobraževanju, preskušanju merilnikov in za 
javljanje požarov. Poleg radioaktivnih snovi je v evidenci tudi 683 
rentgenskih naprtav v zdravstvu in veterinarstvu, 97 industrijskih 
rentgenskih naprav, 5 elektronskih pospeševalnikov in 1 
elektronski mikroskop. 

2.5 Ocena pravnega stanja 

Z uveljavitvijo predlaganega zakona bosta prenehala veljati 
oziroma se bo prenehalo uporabljati naslednja zakona: 

1. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih 
varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Uradni list 
SFRJ, št. 62/84), 

2. Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o 
ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Uradni list 
SRS, št.28/80), 

Podzakonski akti Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije in 
"slovenskega" Zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi 
sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav ostajajo 
v veljavi do izdaje novih, ki jih predpiše vlada ali pristojni ministri 
na podlagi določb predlaganega zakona. 

Obstoječi podzakonski akti iz prejšnjega odstavka niso povsem 
v skladu z obveznimi vsebinami EURATOM smernic, nekaterih 
področij, ki jih urejajo EURATOM predpisi, pa niti ni v obstoječi 
slovenski zakonodaji sevalne in jedrske varnosti. 

3. Razlogi za izdajo zakona 

Že iz ocene stanja je mogoče razbrati glavne razloge za sprejem 
novega zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski 
varnosti. Poglavitni razlogi so torej zahteva po prilagoditvi pravne 
ureditve sevalne in jedrske varnosti splošnim spremembam v 
ekonomskem in pravnem sistemu ter prilagoditev zahtevam EU 
zaradi polnopravnega vključevanja. 

Pri tem gre za izhodišča, ki so vsebovana v ustavi (skrb države 
za zdravo življenjsko okolje ter določanje pogojev za opravljanje 
gospodarskih in drugih dejavnosti) ter za izhodišča, ki jih vsebujejo 
zakon o varstvu okolja ter predpisi na področju urejanja prostora, 
področju graditve, področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, področju fizičnega varovanja ter področju izvajanja 
javnih gospodarskih služb oziroma za prilagoditev s predpisi EU 
na področju sevalne in jedrske varnosti in mednarodnopravnih 
aktov, ki jih je Republika Slovenija nasledila ali jih je že ratificirala 
ali pa je njihova podpisnica. 

4. Pravno primerjalna ureditev varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti preučil tudi naslednjo 
pravno ureditev tega področja: 

4.1. Pravno urejanje varstva pred ionizirajočimi sevanji 
vEU 

EURATOM predpisi na področju varstva izpostavljenih delavcev: 

smernica o temeljnih varnostnih standardih za varstvo zdravja 
izpostavljenih delavcev in posameznikov iz prebivalstva pred 
ionizirajočimi sevanji (96/29/EURATOM), 
smernica o operativnem varstvu zunanjih delavcev, ki so 
med svojo dejavnostjo v nadzorovanem območju izpostavljeni 
ionizirajočim sevanjem (90/641/EUROATOM), 
smernica o varstvu zdravja posameznikov pred ionizirajočimi 
sevanji zaradi izpostavljenosti v zdravstvu (97/43/EURATOM) 

EURATOM predpisi na področju ukrepov zaradi povečane 
radioaktivne kontaminacije: 

uredba Komisije EU o največjih dovoljenih ravneh radioaktivne 
kontaminacije manj pomembnih živil po jedrski nesreči ali 
kakršnem koli drugem izrednem dogodku (944/89/ 
EURATOM), 
uredba Sveta Evropskih skupnosti (EEC) o posebnih pogojih 
za izvoz živil in krmil po jedrski nesreči ali kakršnem koli 
drugem izrednem dogodku (2219/89/EEC), 
uredba o dopolnitvi Uredbe 3954/87/EURATOM o največjih 
dovoljenih mejah radioaktivne kontaminacije živil In krmil po 
jedrski nesreči ali katerem koli drugem izrednem dogodku 
(2218/89/EURATOM) in 
uredba Komisije EU o največjih dovoljenih ravneh radioaktivne 
kontaminacije krmil po jedrski nesreči ali kakršnem koli 
drugem izrednem dogodku (770/90/EURATOM). 

EURATOM predpisi na področju uvoza, izvoza in tranzita 
radioaktivnih odpadkov: 

smernica o nadzoru pošiljk radioaktivnih odpadkov med 
državami članicami in v EU ter iz nje (92/3/EURATOM), 
smernica o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami 
članicami EU (1493/93/EURATOM), 
odredba o standardni listini za nadzor pošiljk radioaktivnih 
odpadkov (odredba 93/552/EURATOM). 

Na področju interventnega ukrepanja zaradi izrednih dogodkov: 

smernica o obveščanju splošne javnosti o ukrepih 
zdravstvene zaščite, ki jih je treba izvesti, in o ravnanju v 
primeru radiološkega izrednega dogodka (89/18/EURATOM) 
in 

- smernica o dogovorih EU glede zgodnje izmenjave informacij 
v primeru izrednega dogodka (87/600/EURATOM. 

EURATOM predpisi na področju monitoringa radioaktivnosti 
okolja: 
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priporočila Komisije EU o izvajanju 36. člena EURATOM 
dogovora glede monitoringa radiaktivnosti okolja zaradi 
ocenjevanja prejete doze celotnega prebivalstva (8. junija 
2000). 

4.2. Mednarodno pravo jedrske varnosti 

Konvencija o jedrski varnosti (1994), 
Zakon o ratifikaciji konvencije o zgodnjem obveščanju o 
jedrskih nesrečah (Ur.l. SRS, št.15/89), 
Uredba o ratifikaciji sistema za poročanje o incidentih 
Mednarodni Agenciji za atomsko energijo (Ur.l. SFRJ, 1/87), 
Zakon o ratifikaciji konvencije o pomoči v primeru jedrskih 
nesreč ali radiološke nevarnosti (Ur.l. SFRJ, 4/91), 
Zakon o ratifikaciji konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim 
gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Ur. L. 
RS, št. 16/96), 

- Zakon o ratifikaciji konvencije o preprečevanju onesnaževanja 
morij z odlaganjem odpadkov in drugega materiala (1994), 

4.3 Mednarodna sporazumi o fizičnem varovanju 
jedrskega blaga in o neširjenju jedrskega orožja: 

Zakon o ratifikaciji konvencije o fizičnem varovanju jedrskega 
materiala (Ur.l. SFRJ, 9/85), 
Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in 
Mednarodno Agencijo za atomsko energijo o varovanju v 
zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja (Ur.l. RS, št. 
11/97), 

■ Zakon o ratifikaciji protokola k sporazumu med Republiko 
Slovenijo in Mednarodno Agencijo za atomsko energijo o 
varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja 
(Ur. L. RS, Št18/2000). 

5. Načela in cilji zakona 

5.1. Načela 

Rešitve, ki jih vsebuje predlagani zakon temeljijo na že uveljavljenih 
načelih sodobnega prava na področju sevalne in jedrske varnosti, 
ki so rezultat upoštevanja načel varstva življenjskega okolja, 
javnosti podatkov o izvajanju sevalnih dejavnosti ter doseganja 
najmanjše možne izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem. 

Ključni pravni instrumenti predlaganega zakona temeljijo na 
naslednjih načelih: 

Načelo celovitosti - država mora pri sprejemanju predpisov, 
izdajanju soglasij in dovoljenj in pri odločanju v drugih upravnih 
zadevah, izvajanju nadzora in drugih nalog iz svoje pristojnosti 
zagotoviti vse možne primerne in razumne ukrepe za preprečitev 
možne škode za zdravje ljudi in radioaktivne kontaminacije 
življenjskega okolja; 

Načelo upravičenosti - uporabo nove vrste ali načina dejavnosti, 
ki povzroča izpostavljenost ljudi ionizirajočim sevanjem in vsakega 
intervencijskega ukrepanja je treba predhodno upravičiti glede 
na gospodarske, družbene ali druge učinke v primerjavi s škodo 
za zdravje, ki jo lahko taka dejavnost zaradi izpostavljenosti 
ionizirajočim sevanjem povzroči; 

Načelo optimizacije varstva pred ionizirajočim sevanjem - vsaka 

sevalna dejavnost sme povzročiti izpostavljenost ionizirajočim 
sevanjem le na ravni, ki je tako nizka, kot jo je možno doseči z 
razumnimi ukrepi ob upoštevanju gospodarskih in družbenih 
dejavnikov; 

Načelo mejnih doz - pri izvajanju sevalne dejavnosti ali dejavnosti, 
kjer izpostavljenost ionizirajočim sevanjem zaradi naravnih virov 
sevanja presega mejno vrednost za posameznike iz prebivalstva, 
mora biti zagotovljeno zmanjšanje izpostavljenosti ionizirajočim 
sevanjem delavcev tako, da vsota prejetih doz zaradi izvajanja 
vseh možnih sevalnih dejavnosti ne presega mejnih doz; 

Načelo miroljubne uporabe - jedrske snovi ter jedrske tehnologije 
je treba izvajati tako, da so izpolnjene obveznosti mednarodnih 
sporazumov o preprečevanju širjenja jedrskega orožja in 
nepooblaščeno razpolaganje z jedrskim blagom, vključno z 
izrabljenim jedrskim gorivom; 

Načelo primarne odgovornosti - za varstvo pred ionizirajočim 
sevanjem je odgovoren uporabnik vira sevanja, za jedrsko 
varnost pa upravljavec jedrskega objekta; 

Načelo povzročitelj plača - uporabnik vira sevanja krije stroške 
ukrepov, potrebnih za zagotavljanje varstva pred ionizirajočim 
sevanjem po tem zakonu, in stroške odprave posledic izrednega 
dogodka ne glede na krivdo za nastanek izrednega dogodka; 

Načelo pripravljenosti - upravljavec objekta, pomembnega zaradi 
sevalne varnosti, in upravljavec jedrskega objekta morata 
zagotoviti pripravljenost za izvedbo intervencijskih ukrepov za 
primer izrednih dogodkov; 

Načelo subsidiarnega ukrepanja - če odpravo posledic izrednega 
dogodka in kritje stroškov odprave posledic ni mogoče pripisati 
določenim ali določljivim povzročiteljem, ali so ti sporni, ali če 
sredstva upravljavca jedrskega objekta oziroma njegovega 
finančnega garanta ne zadostujejo za povračilo jedrske škode 
do višine določene s posebnim zakonom, ali kadar posledic ni 
mogoče drugače odpraviti, zagotovi sredstva za odpravo posledic 
izrednega dogodka država; 

Načelo javnosti - podatki o radioaktivnosti v okolju, o 
izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem delavcev in prebivalstva 
ter o postopkih in dejavnostih državnih organov, izvajalcev javnih 
služb in nosilcev pooblastil, ki se nanašajo na varstvo pred 
ionizirajočimi sevanji in na sevalno ali jedrsko varnost, so javni. 

5.2. Cilji 

Predlagani zakon tako z vidika mednarodnih sporazumov kot 
tudi z vidika harmonizacije s pravom EU sledi opisanim načelom. 

Temeljni cilj predlaganega zakona je pravna ureditev varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti z namenom zagotavljanja 
zadovoljevanja človekovih gospodarskih, socialnih in drugih 
potreb, ki jih nudi uporaba virov sevanja in miroljubna uporaba 
jedrske tehnologije, izhajajoč iz omejitev, ki jih postavlja varstvo 
pred ionizirajočimi sevanji. 

Temeljni načeli varstva pred ionizirajočimi sevanji upravičenost in 
optimizacija se morata v polnem obsegu uveljaviti tudi v zdravstvu 
pri izvajanju radioloških posegov. Odgovornost za izpostavljenost 
ionizirajočim sevanjem pri radioloških posegih naj bo jasno 
določena tako, da je možno kakovostno in učinkovito voditi upravni 
postopek in izvajati inšpekcijski nadzor. 
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6. Poglavitne rešitve zakona 

6.1. Izvajanje sevalnih dejavnosti 

Temeljno načelo varstva pred ionizirajočimi sevanji je, da se mora 
za vsako človekovo dejavnost, ki lahko povzroči povečano 
izpostavljenost ionizirajočim sevanjem delavcev ali posameznikov 
iz prebivalstva in je glede varstva pred ionizirajočimi sevanji ni 
možno zanemariti, prijaviti ali pa je za njo treba pridobiti dovoljenje. 
Dovoljenje je treba pridobiti tudi za uporabo posameznega vira 
sevanja. Samo v primeru upravljanja objektov, v katerih so viri 
sevanja, ki niso namenjeni izvajanju dejavnosti v zdravstvu ali 
veterinarstvu, je dovoljenje za uporabo vira sevanja hkrati tudi 
dovoljenje za obratovanje objekta. 

6.2. Varstvo ljudi pred ionizirajočimi sevanji 

Sistem varstva pred ionizirajočimi sevanji mora temeljiti na načelu 
upravičenosti in optimizaciji varstva pred ionizirajočimi sevanji ter 
upoštevanju doznih ograd in mejnih doz, pri čemer so mejne 
doze drugačne za različne skupine izpostavljenih oseb kot so 
izpostavljeni delavci, vajenci, študentje in posamezniki iz 
prebivalstva. 

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji je treba izvajati tudi, če je znatno 
povečana izpostavljenost ionizirajočim sevanjem na delovnem 
mestu ali za posameznike iz prebivalstva posledica naravnih 
virov sevanja. 

Ukrepi zmanjševanja izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem na 
delovnem mestu narekujejo za vsako sevalno dejavnost izdelavo 
predhodne ocene tveganja zaradi izpostavljenosti ionizirajočim 
sevanjem delavcev, razvrstitev delovišč na opazovana in 
nadzorovana območja, razvrstitev izpostavljenih delavcev v dve 
kategoriji, usposabljanje delavcev glede varstva pred ionizirajočimi 
sevanji, izvajanje nadzornih ukrepov in meritev ter izvajanje 
zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev. 

Prosti trg storitev in blaga zahteva, da se tudi na področju izvajanja 
sevalnih dejavnosti uveljavi ureditev, na podlagi katere so glede 
varstva pred ionizirajočimi sevanji deležni zunanji delavci enake 
pozornosti kot delavci delodajalca, ki je za določena opravila v 
nadzorovanem območju zunanje delavce najel. Vendar se s 
predlagano ureditvijo nič ne zmanjšajo obveznosti delodajalca 
zunanjih delavcev ali zunanjih delavcev samih pri izvajanju ukrepov 
varstva pred ionizirajočimi sevanji. 

Predlagatelj zakona je glede na dejstvo, da je izpostavljenost 
ionizirajočim sevanjem v zdravstvu še vedno bistveni vir 
izpostavljenosti umetnim virom ionizirajočih sevanj, posvetil veliko 
pozornost urejanju izvajanja radioloških postopkov. Ne glede na 
to, da je zaznati pri uporabi ionizirajočih sevanj v zdravstvu velik 
napredek, je v predlogu zakona urejena izvedba radioloških 
posegov tako, da je treba tudi v zdravstvu zagotoviti izpolnjevanje 
uporabe načel upravičenosti in optimizacije varstva pred 
ionizirajočimi sevanji. 

Z zakonom se predlaga uveljavitev nadzorovanega usposabljanja 
osebja, uveljavitev programov za zagotavljanje kakovosti in 
programov stalnega preverjanja radioloških posegov ter 
inšpekcijsko nadzorstvo za zagotovitev uporabe ionizirajočih 
sevanj v zdravstvu pri pogojih varstva pred ionizirajočimi sevanji. 

Posebna pozornost je v zakonu odmerjena tudi prostovoljcem in 
osebam, ki zavestno in hote pomagajo in skrbijo za osebe, ki so 
izpostavljene ionizirajočim sevanjem zaradi zdravstvenega 
pregleda ali zdravljenja. 

6.3. Sevalna in jedrska varnost 

Temeljni cilji ukrepov sevalne in jedrske varnosti so doseganje in 
vzdrževanje tako visoke ravni varnosti, tudi s pomočjo 
mednarodnega sodelovanja, da je tveganje za škodljive učinke 
ionizirajočega sevanja na ljudi, premoženje in okolje čim manjše, 
če pa pride do izrednega dogodka, pa je treba z izvajanjem 
intervencijskih ukrepov zmanjšati škodljive učinke ionizirajočih 
sevanj do najmanjše možne mere. 

Zakon objektom, ki so pomembni zaradi sevalne ali jedrske 
varnosti, namenja izvajanje posebnih ukrepov sevalne in jedrske 
varnosti. Razvrščenim v tri skupine, glede na obseg in zahtevnost 
ukrepov sevalne in jedrske varnosti, je objektom namenjena od 
načrtovanja do njihove razgradnje obsežna ureditev državnega 
nadzora z namenom preprečevanja dogodkov, ki bi kakorkoli 
ogrozili zdravje ljudi in okolja zaradi učinkov ionizirajočih sevanj. 

Objekti, v katerih so zaradi izvajanja dejavnosti, skladiščenja ali 
odlaganja nameščeni viri sevanja, so po pomenu, ki ga imajo 
zaradi sevalne ali jedrske varnosti razvrščeni v tri skupine: objekte, 
pomembne zaradi sevalne dejavnosti, jedrske objekte in objekte, 
v katerih se izvajajo sevalne dejavnosti z manj zahtevnimi ukrepi 
sevalne varnosti. Med jedrske objekte se razvrščajo tudi 
odlagališča radioaktivnih odpadkov. 

Za zagotavljanje sevalne in jedrske varnosti so z zakonom 
predvidene vse do sedaj na tem področju uveljavljene 
institucionalne in nadzorne ureditve, ki jim je dodana nova 
obveznost zagotavljanja finančnih jamstev za izvajanje ukrepov 
sevalne In jedrske varnosti. 

Tako kot velja v vseh primerljivih zakonodajah na področju sevalne 
in jedrske varnosti, se tudi v tem predlogu zakona daje 
varnostnemu poročilu, katerega izdelavo mora zagotoviti 
upravljavec objekta, osrednjo vlogo v postopkih za izdajo 
dovoljenja za začetek gradnje, obratovanje objekta in za njegovo 
razgradnjo. 

Pristojni organ ministrstva presoja vlogo za izdajo posameznega 
dovoljenja od začetka gradnje do razgradnje objekta na podlagi 
mnenja, ki ga izdela s strani ministra, pristojnega za okolje, 
pooblaščeni izvedenec ali pooblaščena strokovna organizacija 
za sevalno ali jedrsko varnost. 

Radioaktivna kontaminacija 

Kljub splošni prepovedi prometa izdelkov, ki so čezmerno 
radioaktivno kontaminirani zaradi izrednega dogodka v jedrskem 
objektu ali drugega izrednega dogodka, ki povzroči radioaktivno 
kontaminacijo okolja, zakon predvideva, da vlada lahko dovoli 
uporabo živil, krme ter izdelkov in materialov, če oceni, da bi 
pomanjkanje tega blaga povzročilo večjo škodo, kot bi bila škoda 
za zdravje ljudi zaradi uporabe tega blaga. Pri teh izjemah gre 
običajno predvsem za živila, ki so s prehrambenega stališča 
manj pomembna in imajo pri prehrani ljudi le majhen delež. 

Ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
gorivom 

Ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom temelji 
na dejstvu, da pri uporabi virov sevanja nastajajo radioaktivni 
odpadki, za katere veljajo enaka načela varnosti, kot to velja za 
jedrske in druge tehnologije z radioaktivnimi snovmi. 

Skladno s konvencijami o ravnanju z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki tehnologij, ki uporabljajo jedrske snovi, 
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zakon določa, da odgovornost za ravnanje s takimi odpadki v 
celoti prevzame država. Zakon sicer ne določa, da se morajo 
radioaktivni odpadki, ki nastajajo na ozemlju Republike Slovenije 
tudi odlagati v Sloveniji, če pa se, pa odlaganje takih odpadkov 
zagotavlja država v obliki javne službe ali posredno preko agencije 
za radioaktivne odpadke. 

Z zakonom je tudi potrjena že uveljavljena institucionalna in 
finančna struktura, ki jamči, da bo država zagotovila ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom skladno z 
mednarodnimi pogodbami. Agencija za radioaktivne odpadke, 
Javno podjetje Rudnik Žirovski vrh ter Javni sklad za financiranje 
razgradnje jedrske elektrarne in odlaganje radioaktivnih odpadkov 
so organizacije, ki jih je država že ustanovila z namenom, da 
opravljajo naloge ravnanja z odpadnimi radioaktivnimi snovmi in 
zbirajo finančna sredstva za izgradnjo infrastrukturnih objektov 
za odlaganje odpadnih radioaktivnih snovi. 

Uvoz, izvoz in tranzit radioaktivnih snovi 

Zakon določa, da je pristojnemu organu ministrstva omogočeno, 
da ugovarja pošiljkam radioaktivnih odpadkov in radioaktivnih 
snovi namenjenih na ozemlje Republike Slovenije ne glede nato, 
ali gre za uvoz ali tranzit. Prav tako se z določbami zakona 
upošteva tudi tveganja, ki se pojavijo z izvozom odpadkov zunaj 
Republike Slovenije. Zaradi tega je pristojnemu organu ministrstva 
naloženo, da se glede izvoza posvetuje z državo, kamor je pošiljka 
radioaktivnih snovi namenjena, ali državo izvora, če gre za uvoz 
ali tranzit odpadkov, in katero koli drugo tranzitno državo. Pristojni 
organ ministrstva mora o pošiljki pristojne organe namembne, 
tranzitne ali izvorne države obveščati in pridobiti njihovo soglasje. 

Intervencijski ukrepi 

Republika Slovenija je podpisala konvencijo o pomoči v primeru 
jedrskih nesreč in drugih izrednih dogodkov, z vsemi sosednjimi 
državami pa je tudi podpisala dvostranske sporazume o 
obveščanju, usklajevanju in vzajemni pomoči v primeru jedrske 
nesreče. Prav tako so skladno s predpisi na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami že vzpostavljeni instrumenti 
za spodbujanje prebivalstva k ustreznemu ravnanju za povečanje 
učinkovitosti sprejetih in načrtovanih ukrepov v primerih izrednega 
dogodka. Ne glede na dejstvo, daje področje izvajanja interventnih 
ukrepov že urejeno s predpisi varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, se z zakonom dodatno izpostavi odgovornost 
upravljavca jedrskega objekta, da o izrednem dogodku ter o 
pomembnih dejstvih iz načrtov zaščite in reševanja obvešča 
javnost, način obveščanja pa pristojni organ redno pregleduje in 
potrjuje. 

6.4. Varovanje jedrskega blaga 

Fizično varovanje jedrskega blaga 

Po mednarodnih sporazumih je država, ki uporablja ali razvija 
jedrsko energijo v miroljubne namene, zavezana, da zmanjša na 
najmanjšo možno stopnjo nevarnost nezakonitega jemanja in 
uporabe jedrskega blaga tako, da se glede varovanja jedrskega 
blaga mednarodno povezuje in sprejme učinkovite ukrepe 
fizičnega varovanja jedrskega blaga pri njegovi uporabi, 
skladiščenju in prevozu. 

Neširjenje jedrskega orožja 

Republika Slovenija se je z mednarodnim sporazumom zavezala, 
da bo kot država, ki ne poseduje jedrskega orožja, dovolila 

Mednarodni agenciji za atomsko energijo, da preverja izpolnjevanje 
obveznosti o preprečevanju zlorabe miroljubne uporabe jedrske 
energije za jedrska orožja ali druge jedrske eksplozivne naprave. 
S sporazumom se je Republika Slovenija zavezala, da v svoj 
pravni red sprejme obveznost varovanja za vse jedrske snovi, ki 
se jih uporablja v miroljubnih jedrskih dejavnostih, z namenom, da 
se lahko preverja, ali se tak material ne zlorablja za izdelavo 
jedrskega orožja. 

Z zakonom so določene obveznosti iz sporazuma, na podlagi 
katerih morajo osebe, ki posedujejo jedrsko blago, dovoliti 
inšpekcijski pregled predstavnikom MAAE, ki pa se izvaja tako, 
da ni oviran gospodarski in tehnološki razvoj v Republiki Sloveniji 
in da ne pride do neumestnega vmešavanja v miroljubno jedrsko 
dejavnost v Sloveniji. 

6.5. Spremljanje stanja radioaktivnosti okolja in 
poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrski varnosti 

Z zakonom je določeno, da je javnosti omogočen dostop do 
informacij o izvajanju sevalnih dejavnosti ter uporabi virov sevanja 
in v zvezi s tem posledice na okolje in prejete doze posameznikov 
iz prebivalstva. Z namenom, da se podatki o vplivih ionizirajočih 
sevanj, tako naravnega kot umetnega izvora, sistematično in 
redno zbirajo in uredijo v obliki, ki je berljiva in razumljiva širši 
javnosti, zakon določi način, obseg in vsebine spremljanja stanja 
radioaktivnosti okolja in obveznost priprave poročila o sevalni in 
jedrski varnosti. Poročilo je pripravljeno na način, ki zadošča tudi 
pogojem mednarodnih sporazumov, na podlagi katerih ima 
Republika Slovenija poročevalske obveznosti glede učinkov 
ionizirajočih sevanj na njenem ozemlju. 

6.6. Financiranje varstva pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrske varnosti 

Skladno z mednarodnimi sporazumi in smernicami EU mora 
vsaka država zagotoviti, da imajo pristojni organi ter pooblaščene 
strokovne organizacije, ki sodelujejo pri ukrepih varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti, reguliranih s strani države, 
na razpolago finančna sredstva za izvajanje svojih, z zakonom 
določenih, nalog. Del teh sredstev zagotavljajo izvajalci sevalnih 
dejavnosti sami, del pa se jih pridobi iz državnega proračuna v 
deležu, ki je za ta namen odrejen pristojnemu organu za izvajanje 
njegovih nalog. 

7. Ocena finančnih posledic zakona 

Zakon predstavlja določeno povečanje obremenitve za javne fi- 
nance. Rešitve predlaganega zakona ne bodo bistveno povečale 
stroškov varstva pred ionizirajočimi sevanji in ukrepov jedrske 
varnosti za obstoječe uporabnike virov sevanja in za obstoječe 
upravljavce objektov, pomembnih zaradi sevalne varnosti ali 
jedrskih objektov. Pričakuje pa se več pozornosti pri upravnih 
postopkih in inšpekcijskem nadzoru na področju ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki, vendar so te aktivnosti že načrtovane in 
je tako težko pripisati povečane stroške na tem področju zgolj 
določbam predlaganega zakona. 

Skladno z načelom zakona, po katerem je za varstvo pred 
sevanjem primarno odgovoren uporabnik vira sevanja, za jedrsko 
varnost pa upravljavec jedrskega objekta, zakon podrobneje 
določa obveznosti države pri zagotavljanju varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti. 
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7.1 Upravni organ, pristojen za sevalno in jedrsko 
varnost 

V prvi vrsti bo potrebno kadrovsko okrepiti obstoječi pristojni 
upravni organ za jedrsko varnost, ki je v sestavi ministrstva, 
pristojnega za okolje, in katerega pristojnosti so se v zadnjih letih 
vztrajno širile, z novim zakonom pa prevzema še dodatne 
pristojnosti. V ta namen bo potrebno nadgraditi tudi ustrezni 
informacijski sistem z računalniškimi aplikacijami ter povezave z 
ustreznimi evropskimi institucijami in mednarodnimi organizacijami, 
kot tudi zagotoviti ustrezne poslovne prostore. 

Zakon nalaga ministrstvu, pristojnemu za okolje tudi obveznost 
vzpostavitve in izvajanja monitoringa radioaktivnosti okolja, ki 
skupaj z monitoringom radioaktivne kontaminacije zagotavlja 
učinkovito zgodnje obveščanje o radioaktivni kontaminaciji okolja 
in izdelavo celovite ocene o prejetih dozah posameznikov iz 
prebivalstva. Stroške vzpostavitve in izvajanja monitoringa 
radioaktivnosti okolja (brez monitoringa radioaktivne kontaminacije 
živil in pitne vode) ocenjuje pripravljavec zakona v višini 5 človek/ 
leto. 

7.3 Pooblaščeni izvedenci, strokovne preveritve in 
mednarodno sodelovanje 

Kot javna sredstva zagotavljanja varstva ljudi pred sevanji ter 
jedrske in sevalne varnosti pa zakon opredeljuje tudi sredstva za 
usposabljanje pooblaščenih izvedencev, sredstva razvojnih študij 
in neodvisnih strokovnih preveritev ter mednarodnega 
strokovnega sodelovanja, kar je ocenjeno za polni obseg 

7.2 Upravni organ, pristojen za varstvo ljudi pred 
ionizirajočimi sevanji 

Naloge varstva ljudi pred sevanjem na ministrstvu, pristojnem za 
zdravje, opravljajo inšpektorji, z delovnim področjem varstva pred 
ionizirajočimi sevanji. Z novim zakonom je predvidena ustanovitev 
novega upravnega organa, v katerem bodo inšpektorji in upravni 
delavci na področjih varstva ljudi pred sevanjem opravljali bistveno 
večji obseg nadzora nad izvajanjem ukrepov varstva pred 
ionizirajočimi. Ker so v predlogu zakona predvideni postopki in 
sredstva nadzora varstva ljudi pred sevanjem usklajeni z 
zakonodajo, ki je tudi na ozemlju držav članic EU harmonizirana, 
ima okrepitev tega dela ministrstva, pristojnega za zdravje, 
največjo prednost pri izvedbi nalog, ki jih predlagani zakon nalaga 
državi. 

Pripravljavec zakona predvideva, da bi se za realizacijo nalog 
varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji moral novi upravni organ 
iz sedanjih 3 povečati na 12 delavcev do konca leta 2003, v letu 
2004 pa bi se v njem na novo zaposlili še 3 delavci. Predvideni 
stroški delovanja novega upravnega organa v polni sestavi v letu 
2004 so prikazani v naslednji tabeli: 

število Mio SIT 

1 9,60 
1 4,80 
2 8,40 
2 7,44 
2 9,60 
2 8,40 
3 11,16 
1 4,80 
1 3,00 

15 2,88 
15 3,60 

210 8,42 
15 % 16,20 

0,25 1,37 
0,12 0,54 

7 6,72 
14 5,88 

10 
5 
5 
1 

133,80 

implementacije zakona za leto 2004 za obveznosti obeh pristojnih 
ministrstev v višini od 10 do 15 človek/leto. 

7.4 Sklepna ocena dodatnih finančnih sredstev 

Predlagatelj zakona predvideva, da se bodo finančne obveznosti, 
povezane s financiranjem kadrov, na ministrstvu, pristojnem za 

Leto 2004 (stroški novega upravnega organa) 

Direktor 
upravni delavec(svetovalec vlade) 
upravi delavec (pomočnik direktorja) 
upravni delavec (svetovalec direktorja) 
inšpektor (svetovalec vlade) 
inšpektor (pomočnik direktorja) 
inšpektor (svetovalec direktorja) 
pravnik (svetovalec vlade) 
poslovni sekretar 
stroški prehrane (1) 
stroški prevoza na delo (2) 
najemnina (3) 
materialni stroški zaposlenih (4) 
stopnja amortizacije računalniške opreme (5) 
stopnja amortizacije pisarniške opreme (6) 
potni stroški inšpekcijskih pregledov (7) 
izobraževanje (8) 
študije (9) 
vodenje registrov in evidenc (10) 
priprava predpisov (11) 
delo strokovne komisije (12) 
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zdravje, povečale od trenutno 3 zaposlenih delavcev na vsaj 12 
do leta 2004, na ministrstvu, pristojnem za okolje, pa od sedanjih 
40 za vsaj 5 dodatno zaposlenih strokovno usposobljenih 
inšpektorjev in upravnih delavcev. 

Glede sredstev za uveljavitev določb o registrih in evidencah v 
predlaganem obsegu, o vzpostavitvi monitoringa radioaktivnosti 
v okolju, o sistemu nadzora radioaktivne kontaminacije uvoženega 
blaga, o usposabljanju pooblaščenih izvedencev, strokovnih 
preveritvah in obveznem mednarodnem sodelovanju ter o 
usposabljanju in opremljanju organov in enot za intervencije in 
sanacije v primerih izrednih dogodkov pa se predvideva, da se 
bodo skupni stroški obeh pristojnih ministrstev v letu 2004, to je v 
letu začetka prehoda k polni implementaciji vseh z EU 
harmoniziranih zahtev, povečali za okoli 200 Mio SIT. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen in vsebina zakona) 

(1) Ta zakon ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji z namenom, 
da se zmanjša škoda za zdravje ljudi in radioaktivna 
kontaminacija življenjskega okolja zaradi ionizirajočih sevanj 
zaradi uporabe virov ionizirajočih sevanj (v nadaljnjem 
besedilu: vir sevanja) do najmanjše možne mere, in se hkrati 
omogoči razvoj, proizvodnja in uporaba virov sevanj in 
izvajanje sevalnih dejavnosti. Za vir sevanja, ki je namenjen 
pridobivanju jedrske energije, zakon ureja izvajanje ukrepov 
jedrske varnosti in, če gre za uporabo jedrskega blaga, tudi 
posebnih ukrepov varovanja. 

(2) Ta zakon določa tudi organizacijo po tem zakonu pristojnih 
upravnih organov in inšpektorjev ministrstva, pristojnega za 
zdravje, in ministrstva, pristojnega za okolje. 

2. člen 
(izključitev veljavnosti) 

(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na vsebnost 
radioaktivnih snovi, ne veljajo za živila in njihove sestavine, 
za katere vsebnost določajo predpisi o zdravstveni 
ustreznosti živil. 

(2) Določbe tega zakona ne veljajo za uvoz in izvoz zdravil, za 
katere je uvoz in izvoz urejen s predpisi o zdravilih in 
medicinskih pripomočkih. 

(3) Določbe tega zakona se razen določb o fizičnem varovanju 
jedrskih snovi ne uporabljajo pri prevozu virov sevanja, za 
katerega je varstvo pred ionizirajočimi sevanji urejeno s 
predpisi o prevozu nevarnega blaga. 

(4) Določbe tega zakona se glede varstva ljudi pred ionizirajočimi 
sevanji ne uporabljajo za izpostavljenost naravnemu sevanju, 
kot so obsevanost od radionuklidov, ki jih vsebuje človeško 
telo, od kozmicnega sevanja na površini tal ali radionuklidov, 
ki se nahajajo v nedotaknjeni zemeljski skorji. 

3. člen 
(pojmi) 

V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 

1. Aktivnost je število radioaktivnih razpadov v časovni enoti. 
Enota za aktivnost je Becquerel. 

2. Čezmerna izpostavljenost je izpostavljenost ionizirajočim 
sevanjem, ki povzroči preseganje predpisanih mejnih doz za 
posameznike ali prebivalstvo ali mejnih aktivnosti ali koncentracij 
aktivnosti za zrak, vodo, tla, živila, krmo in druge izdelke ali 
materiale. 

3. Dekontaminacija je zmanjšanje ali odstranjevanje radioaktivnih 
snovi iz posameznih delov življenjskega okolja, ljudi, obleke, 
opreme in predmetov. 

4. Delavec je oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, nepolni delovni čas ali 
začasno, in je prevzela pravice in dolžnosti v zvezi z dejavnostjo, 
ki jo ureja ta zakon. 

5. Delodajalec je fizična ali pravna oseba, ki izvaja sevalno 
dejavnost in je po predpisih na področju varstva pri delu dolžna 
zagotavljati varstvo delavcev. 

6. Diagnostični referenčni nivoji so doze ionizirajočih sevanj ali 
aktivnosti odmerkov radiofarmakov pri standardnih 
radiodiagnostičnih posegih za skupine pacientov standardnih 
velikosti ali standardne fantome in ob uporabi običajnih vrst 
medicinske radiološke opreme. 

7. Doza je merilo za količino energije ionizirajočih sevanj, ki bi jo ali 
jo je prejelo posamezno tkivo, organ ali telo človeka. Doze so 
ekvivalentne in efektivne. Ekvivalentna doza izražajo različne 
učinke, ki ga ima posamezna vrsta ionizirajočih sevanj na 
posamezno tkivo ali organ, efektivna doza pa stopnjo škode za 
zdravje, ki nastane zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem 
posameznega tkiva ali organa, povprečene na celotno telo. 

8. Dozna ograda je vrednost doze, ki jo sme prejeti posameznik 
zaradi uporabe posamezne vrste vira sevanja. Dozna ograda se 
uporablja pri načrtovanju optimizacije varstva pred ionizirajočimi 
sevanji. 

9. Fizično varovanje jedrskih snovi so ukrepi fizičnega in 
tehničnega varovanja v objektu ali na napravi z jedrsko snovjo, s 
katerimi se preprečuje kazniva ravnanja, ter načrt ukrepov ob 
takih ravnanjih. 

10. Intervencijski nivo je vrednost izogibne doze ali iz doze 
izvedena vrednost, pri kateri se je treba odločati o uvedbi 
intervencijskih ukrepov. Izogibna doza ali izvedena vrednost doze 
je samo tista, ki je povezana s prenosno potjo, po kateri lahko 
radioaktivne snovi dosežejo ali obsevajo ljudi, in za katero se 
uporablja intervencijski ukrep. 

11. Intervencijski ukrepi so ukrepi preprečevanja ali zmanjšanja 
izpostavljenosti posameznikov virom sevanja, ki niso iz sevalne 
dejavnosti ali zaradi izrednega dogodka niso pod nadzorom. 
Intervencijski ukrepi se nanašajo na vire sevanja, prenosne poti 
in posameznike. 

12. Interventna izpostavljenost je izpostavljenost posameznikov 
ionizirajočim sevanjem, ki prostovoljno izvajajo ali nudijo hitro 
pomoč ogroženim posameznikom, preprečujejo izpostavljenost 
ionizirajočim sevanjem velikega števila ljudi ali ohranjajo 
pomembne objekte ali predmete, pri čemer so lahko presežene 
mejne doze za izpostavljene delavce. 

13. Ionizirajoče sevanje je prenos energije v obliki molekularnih, 
atomskih in subatomskih delcev ali elektromagnetnih valov valovne 
dolžine 100 nanometrov ali manj oziroma frekvence 3x101s Hz ali 
več, ki lahko neposredno ali posredno povzroči tvorbo ionov. 

14. Izrabljeno gorivo je jedrsko gorivo, ki je bilo obsevano v 
reaktorski sredici in je trajno iz nje odstranjeno. 
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15. Izpostavljeni delavci so osebe, ki so kot fizične osebe ali 
delavci pri svojem delu izpostavljeni ionizirajočim sevanjem zaradi 
izvajanja sevalnih dejavnosti po tem zakonu in za katere je 
verjetno, da bodo prejeli večjo dozo, kot je predpisana mejna 
doza za posameznike iz prebivalstva. 

16. Izpostavljenost ionizirajočim sevanjem (v nadaljnjem besedilu: 
izpostavljenost) je obsevanje z ionizirajočimi sevanji. 

17. Izpostavljenost ob izrednem dogodku je izpostavljenost 
posameznikov zaradi izrednega dogodka. Izpostavljenost ob 
izrednem dogodku ne vključuje interventne izpostavljenosti. 

18. Izredni dogodek je dogodek, pri katerem se zmanjša sevalna 
ali jedrska varnost. Zaradi stanja, ki je posledica izrednega 
dogodka, je treba začeti z izvajanjem ukrepov za zaščito delavcev, 
posameznikov iz prebivalstva ali prebivalstva, bodisi delno ali v 
celoti, ali za varstvo pacientov, če gre za izredni dogodek pri 
radiološkem posegu. 

19. Izvoz je vsak iznos radioaktivnih snovi ali jedrskega blaga iz 
carinskega območja Republike Slovenije v skladu s carinskimi 
predpisi. 

20. Jedrska varnost so tehnični in organizacijski ukrepi, s katerimi 
se doseže varno obratovanje jedrskega objekta, preprečuje 
izredne dogodke ali ublažijo posledice teh dogodkov ter varuje 
Izpostavljene delavce, prebivalstvo in okolje pred ionizirajočimi 
sevanji. 

21. Jedrske snovi so uran, torij in elementi z atomskim številom 
večjim od 92 ter druge snovi, materiali ali izdelki, ki se jih lahko 
uporablja za isti namen kot jedrske snovi, ali jih kot jedrsko snov 
določa predpis vlade po tem zakonu ali mednarodne pogodbe na 
področju neširjenja jedrskega orožja. 

22. Jedrski objekt je objekt za predelavo in obogatitev jedrskih 
snovi ali izdelavo jedrskega goriva, jedrski reaktor v kritični ali 
podkritlčni sestavi, raziskovalni reaktor, jedrska elektrarna in 
toplarna, objekt za skladiščenje, predelavo, obdelavo ali odlaganje 
jedrskega goriva ali visoko radioaktivnih odpadkov; in objekt za 
skladiščenje, obdelavo ali odlaganje nizko ali srednje radioaktivnih 
odpadkov. Jedrski objekt je tudi več jedrskih objektov skupaj, če 
so funkcionalno povezani na istem geografsko zaokroženem 
območju ter jih upravlja ena oseba. 

23. Jedrsko blago so jedrske snovi ter oprema in tehnologije, ki 
so načrtovane in izdelane za proizvodnjo ali uporabo jedrskih 
snovi. 

24. Klinična odgovornost je odgovornost zdravnika, ki se nanaša 
na upravičenost in optimizacijo izpostavljenosti ionizirajočim 
sevanjem pacienta pri radiološkem posegu. V okviru tega je 
zdravnik odgovoren za: klinično oceno izida posega; sodelovanje 
z drugimi specialisti ali zdravstvenim osebjem glede primerne 
radiološke prakse; pridobivanje podatkov o predhodnih posegih; 
zagotavljanje obstoječih informacij oziroma dokumentacije o 
radioloških posegih napotnim oziroma drugim zdravnikom; 
ustrezno informiranje pacienta in drugih prizadetih posameznikov 
o tveganjih zaradi posegov oziroma ionizirajočih sevanj. 

25. Manj pomemben sevalni objekt je objekt z enim ali več viri 
sevanja, za katere je verjetno, da bi izpostavljenost ionizirajočim 
sevanjem delavcev ali drugih oseb v objektu presegla predpisane 
mejne doze. 

26. Mejne doze so največje vrednosti efektivnih in ekvivalentnih 
doz, ki jih lahko prejmejo izpostavljeni delavci, praktikanti, študentje 
ter posamezniki iz prebivalstva zaradi izpostavljenosti 
ionizirajočim sevanjem. 

27. Mejne vrednosti radioaktivne kontaminacije so vrednosti 
koncentracij aktivnosti, ki so izvedene na podlagi modelov letnega 
vnosa radionuklidov v človeški organizem z zaužitjem ali z 
vdihavanjem, na podlagi modelov zunanje izpostavljenosti 
ionizirajočim sevanjem ter na podlagi pretvorbenih količnikov, tako 
imenovanih doznih faktorjev, in se jih določi za posamezne 
radionuklide ali vrste radionuklidov na površinah, v snoveh ter za 
posameznike ali za referenčno skupino prebivalstva. 

28. Nadzorovano območje je območje vira sevanja, za katerega 
veljajo posebna pravila, s katerimi se zagotovi ustrezno varstvo 
pred ionizirajočim sevanjem ali prepreči širjenje radioaktivne 
kontaminacije, in do katerega je dostop nadzorovan. 

29. Napotni zdravnik je zdravnik ali zobozdravnik, ki je 
pooblaščen, da napoti posameznika na radiološki poseg. 

30. Naravni vir sevanja je vir ionizirajočih sevanj naravnega 
zemeljskega ali kozmičnega izvora. 

31. Območje materialne bilance je območje znotraj jedrskega 
objekta ali izven njega, v katerem je kadarkoli mogoče opraviti 
popis jedrskih snovi in določiti količino teh snovi, ki se v to območje 
vnašajo ali iz njega iznašajo. 

32. Obratovalna življenjska doba objekta je obdobje, v katerem 
se objekt uporablja v predvidene namene. Če gre za odlagališče, 
se to obdobje začne s prvo odložitvijo odpadkov ali izrabljenega 
goriva v objekt in se konča z zaprtjem odlagališča. 

33. Odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva je 
namestitev radioaktivnih odpadkov in jedrskega goriva na 
odlagališče ali na določeno mesto brez namena, da bi jih ponovno 
prevzeli. Za odlaganje odpadkov se šteje tudi s strani pristojnega 
organa odobreno izpuščanje odpadnih radioaktivnih snovi v okolje, 
ki se kasneje razredčijo. 

34. Odprti vir sevanja je vir sevanja, katerega oblika in zgradba 
ne ustreza zahtevam varstva pred sevanjem, ki veljajo za zaprt 
vir sevanja, tako da je razpršitev radioaktivnih snovi mogoča v 
okolje. 

35. Opazovano območje je območje vira sevanja, ki je pod 
ustreznim nadzorom zaradi varstva pred sevanjem. 

36. Pooblaščeni izvedenec medicinske fizike je od pristojnih 
organov pooblaščena oseba, ki ima zahtevano znanje na področju 
fizike ali tehnologije ionizirajočih sevanj pri njihovi uporabi v 
zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: področje medicinske fizike) in 
je usposobljena za svetovanje pri optimizaciji, merjenju in 
ocenjevanju obsevanosti pacientov, razvoju, načrtovanju in 
uporabi radioloških posegov in opreme ter zagotavljanju in 
preverjanju kakovosti radioloških posegov. 

37. Pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanjem je od pristojnih 
organov pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki ima zahtevano 
znanje in je usposobljena za izvajanje fizikalnih, tehničnih oziroma 
radiološko kemijskih testov, potrebnih za ocenjevanje doz, ter za 
svetovanje pri ukrepih varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji. 

38. Pooblaščeni izvedenec za sevalno in jedrsko varnost je od 
pristojnih organov pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki ima 
zahtevano znanje in je usposobljena za ocenjevanje jedrske 
varnosti jedrskih objektov, sevalne varnosti sevalnih objektov in 
varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji. 

39. Pooblaščeni izvajalec dozimetrije je pooblaščena pravna 
oseba, ki ima zaposlene strokovnjake, usposobljene za izvajanje 
naslednjih nalog dozimetrije: ocenjevanje doz izpostavljenih 
delavcev, merjenje ionizirajočih sevanj v delovnem okolju, 
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interpretacijo izmerjenih vrednosti ionizirajočih sevanj ali za 
merjenje radioaktivnosti v človekovem telesu ali bioloških vzorcih. 

40. Pooblaščeni zdravniki in pooblaščene zdravstvene službe 
medicine dela so zdravniki oziroma službe, ki so pooblaščene za 
izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev, 
praktikantov in študentov. 

41. Posamezniki iz prebivalstva so posamezniki v celotni 
populaciji, razen izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov, 
med opravljanjem dela v zvezi z dejavnostjo po tem zakonu in 
posameznikov med zdravniškimi pregledi, v času zdravljenja, pri 
prostovoljni negi bolnikov ali medicinskih ali biomedicinskih 
raziskavah. 

42. Pospeševalnik delcev je umetni vir sevanja, ki zaradi 
pospeševanja delcev oddaja ionizirajoče sevanje z energijo večjo 
od 1 MeV. 

43. Potencialna izpostavljenost je izpostavljenost, katere ni 
mogoče z gotovostjo napovedati, je pa verjetno, da bo do nje 
prišlo, in jo je možno vnaprej oceniti. 

44. Praktikant je oseba, ki se usposablja ali uči za opravljanje 
posebnih strokovnih opravil v okviru podjetja, v katerem se izvaja 
sevalna dejavnost. 

45. Pravno-medicinski postopek je radiološki poseg izveden za 
potrebe zavarovalništva ali v pravne namene brez medicinske 
indikacije. 

46. Priglasitev namere je predložitev dokumenta, s katerim se 
obvesti organ ministrstva, pristojnega za zadevo po tem zakonu, 
o nameri izvajati katerokoli sevalno dejavnost ali uporabljati vir 
sevanja. 

47. Radioaktivna kontaminacija je onesnaženost zraka, vode, tal, 
materiala, izdelkov, površin bivalnega ali delovnega okolja ali 
posameznika z radionuklidi in se izraža kot koncentracija 
aktivnosti na enoto prostornine, mase ali površine. Radioaktivna 
kontaminacija človekovega telesa je zunanja radioaktivna 
kontaminacija kože ter notranja radioaktivna kontaminacija 
organov zaradi vnosa radioaktivnih snovi. 

48. Radioaktivni odpadki so snovi v plinasti, tekoči ali trdni obliki, 
predmeti ali oprema, ki so odpadek sevalnih dejavnosti ali 
intervencijskih ukrepov in zanje ni predvidena nadaljnja uporaba, 
ki pa vsebujejo radioaktivne snovi ali so radioaktivno kontaminirani 
tako, da presegajo ravni opustitve. 

49. Radioaktivna snov je vsaka snov, ki vsebuje enega ali več 
radionuklidov, katerih aktivnosti ali koncentracije ne moremo 
zanemariti glede na merila varstva pred ionizirajočimi sevanji. 

50. Radiološki poseg je vsak poseg, ki vključuje izpostavljenost 
pacientov ali drugih oseb ionizirajočim sevanjem v zdravstvu. 

51. Ravnanje z radioaktivnimi odpadki je zbiranje, obdelava, 
priprava, začasno skladiščenje in odstranjevanje radioaktivnih 
odpadkov. 

52. Ravni izvzetja so aktivnosti, koncentracije aktivnosti, hitrosti 
doz ali električne napetosti, pri katerih ali pod katerimi za vire 
sevanja določbe tega zakona ne veljajo. 

53. Ravni opustitve so aktivnosti ali koncentracije aktivnosti, pri 
katerih ali pod katerimi se upravni organ, pristojen za zadevo po 
tem zakonu, odloči, da se radioaktivne snovi ali materiale ne 
obravnava več po tem zakonu. 

54. Razgradnja objekta so vsi ukrepi, ki vodijo k prenehanju 
nadzora po določbah tega zakona nad jedrskim objektom ali 
objektom, ki je pomemben zaradi sevalne varnosti. Razgradnja 
objektov vključuje tako postopke dekontaminacije kot postopke 
demontaže ter odstranitev radioaktivnih odpadkov in izrabljenega 
goriva iz objekta. 

55. Referenčna skupina prebivalstva je reprezentativna skupina 
posameznikov, ki je ali bi lahko bila enakomerno izpostavljena 
ionizirajočim sevanjem iz določenega vira sevanja po določeni 
obsevni poti, in je hkrati skupina, ki je ali bi bila v danih okoliščinah 
najbolj izpostavljena. 

56. Sevalna dejavnost je vsaka človekova dejavnost ali dejanje, 
ki lahko poveča izpostavljenost ionizirajočim sevanjem 
posameznikov zaradi umetnih virov ali naravnih virov sevanja z 
naravnimi radionuklidi, predelanimi zaradi njihovih radioaktivnih 
cepljivih ali oplodnih lastnosti. Za sevalno dejavnost se ne štejejo 
intervencijski ukrepi in dejavnost, pri kateri so posamezniki 
izpostavljeni radonu v bivalnih prostorih ali naravni ravni sevanja, 
ki je posledica radionuklidov v človeškem telesu, na površini tal 
ali v tleh ali zaradi kozmičnega sevanja na površini tal. 

57. Sevalna varnost so tehnični in organizacijski ukrepi v 
sevalnem objektu ali v manj pomembnem sevalnem objektu, s 
katerimi se doseže varno obratovanje objekta, preprečuje izredne 
dogodke ali ublažijo posledice teh dogodkov ter zagotovi varstvo 
izpostavljenih delavcev, prebivalstva in okolja pred ionizirajočimi 
sevanji. 

58. Sevalni objekt je: 
- objekt z enim ali več viri sevanja, namenjenimi obsevanju z 

ionizirajočimi sevanji in za katere je verjetno, da bi povzročili 
čezmerno izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva, 

- objekt z enim ali več odprtimi viri sevanja, za katere je verjetno, 
da bi bila zaradi sproščanja radioaktivnih snovi v okolje 
izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva čezmerna, 

- objekt, iz katerega se zaradi izvajanja dejavnosti letno izpuščajo 
v okolje radioaktivne snovi z aktivnostjo, ki več kot desetkrat 
presega ravni izvzetja, 

- objekt, namenjen pridobivanju, predelavi in obogatitvi jedrskih 
mineralnih surovin, In 

• odlagališče z rudarsko jalovino ali hidrometalurško jalovino, ki 
nastaja pri pridobivanju jedrskih surovin. 

Sevalni objekt je tudi več sevalnih objektov, če so funkcionalno 
povezani na istem geografsko zaokroženem območju ter jih 
upravlja ena oseba. 

59. Škoda za zdravje ljudi so klinično ugotovljivi škodljivi učinki 
ionizirajočih sevanj s tveganjem za zdravje ljudi in za skrajšanje 
njihovega življenja, ki se lahko pojavijo takoj ali z zakasnitvijo, 
vključno s škodo zaradi somatskih učinkov, raka ali hujše 
poškodbe genov. 

60. Tranzit je vsak prenos radioaktivnih snovi ali jedrskega blaga 
preko carinskega območja Republike Slovenije pod carinskim 
nadzorom v skladu s carinskimi predpisi. 

61. Umetni vir sevanja je vir sevanja, ki ni naravni vir sevanja. 

62. Upravljavec objekta je oseba, ki upravlja objekt in ima skladno 
s predpisi o graditvi objektov in drugimi predpisi za tehnične in 
druge pogoje njegovega obratovanja dovoljenje za uporabo 
objekta. Če gre za rudarska dela, mora upravljavec imeti tudi 
rudarsko pravico po predpisih o rudarstvu. 
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63. Uvoz je vsak vnos radioaktivnih snovi ali jedrskega blaga na 
carinsko območje Republike Slovenije, ne glede na to kakšna 
raba ali uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena 
za to blago, razen tranzita. 

64. Varnostna analiza je analiza varnosti jedrskega objekta, 
izvedena na podlagi determinističnih ali verjetnostnih metod. 
Namen varnostne analize je preveriti projektne zasnove jedrskega 
objekta glede jedrske varnosti in ugotoviti, ali je jedrski objekt 
načrtovan tako, da so zagotovljene zahteve v zvezi z mejnimi 
dozami za izpostavljenost ionizirajočim sevanjem in v zvezi z 
omejitvami za izpuste odpadnih radioaktivnih snovi v okolje v 
vsakem obratovalnem stanju jedrskega objekta. 

65. Varstvo pred ionizirajočimi sevanji so tehnični in organizacijski 
ukrepi, s katerimi se zagotavljata varstvo ljudi pred ionizirajočimi 
sevanji pri uporabi virov sevanja, pri izvajanju dejavnosti na 
območju naravnih virov sevanja, med izvajanjem intervencijskih 
ukrepov in pri sanaciji posledic izrednega dogodka, ter ukrepi 
sevalne varnosti, če je vir sevanja v sevalnem objektu ali manj 
pomembnem sevalnem objektu. 

66. Vir sevanja je radioaktivna snov, naprava ali objekt, ki lahko 
oddaja ionizirajoča sevanja ali radioaktivne snovi. Viri sevanja so 
naravni in umetni. 

67. Zagotavljanje kakovosti so vse načrtovane in sistematično 
izvajane človekove dejavnosti ali dejanja, s katerimi se zagotavlja 
sprejemljivo stopnjo zaupanja, da je določeni postopek, 
organizacija ukrepa ali oprema varstva pred ionizirajočimi sevanji 
ali jedrske varnosti, ali katerikoli njihov sestavni del, izveden 
zadovoljivo in v skladu z dogovorjenimi standardi. Zagotavljanje 
kakovosti mora vsebovati tudi postopke preverjanja kakovosti. 

68. Zaprti vir sevanja je vir sevanja, katerega zgradba je taka, da 
pri predvidenih pogojih uporabe in obrabe ter predvidljivih 
nezgodah preprečuje kakršnokoli razpršitev radioaktivnih snovi 
v okolje. 

69. Zaprtje odlagališča je dokončanje vseh ukrepov, ki jih je treba 
izvesti zaradi dolgoročne varnosti odlagališča. 

70. Zunanji izvajalec sevalne dejavnosti je vsaka pravna ali fizična 
oseba, ki izvaja sevalno dejavnost v nadzorovanem območju 
vira sevanja, in ni uporabnik vira sevanja ali upravljavec objekta, 
v katerem je vir sevanja. 

4. člen 
(načela zakona) 

(1) Država mora pri sprejemanju predpisov, izdajanju soglasij in 
dovoljenj in pri odločanju v drugih upravnih zadevah, izvajanju 
nadzora in drugih nalog iz svoje pristojnosti zagotoviti vse 
možne primerne in razumne ukrepe za preprečitev škode za 
zdravje ljudi in radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja 
(načelo celovitosti). 

(2) Uporabo nove vrste ali načina dejavnosti, ki povzroča 
izpostavljenost ljudi ionizirajočim sevanjem (v nadaljnjem 
besedilu: izpostavljenost), in vsakega intervencijskega 
ukrepanja je treba predhodno upravičiti glede na gospodarske, 
družbene ali druge učinke v primerjavi s škodo za zdravje, ki 
jo lahko taka dejavnost zaradi izpostavljenosti povzroči 
(načelo upravičenosti). 

(3) Vsaka sevalna dejavnost sme povzročiti izpostavljenost le 
na ravni, ki je tako nizka, kot jo je mogoče doseči z razumnimi 
ukrepi ob upoštevanju gospodarskih in družbenih dejavnikov 
(načelo optimizacije varstva pred ionizirajočim sevanjem). 

Načelo optimizacije varstva pred ionizirajočimi sevanji velja 
tudi za načrtovanje intervencijskih ukrepov tako, da se 
primerja izpostavljenost pri izvedbi intervencijskega ukrepa 
s koristmi tega ukrepa, to je z zmanjšanjem škode, 
povzročene z izrednim dogodkom. 

(4) Pri izvajanju sevalne dejavnosti ali dejavnosti, kjer 
izpostavljenost zaradi prisotnosti naravnih virov sevanja 
presega mejno vrednost za posameznike iz prebivalstva, 
mora biti zagotovljeno zmanjšanje izpostavljenosti delavcev, 
praktikantov, študentov in posameznikov iz prebivalstva tako, 
da vsota prejetih doz zaradi izvajanja vseh možnih sevalnih 
dejavnosti ne presega mejnih doz, določenih na podlagi tega 
zakona (načelo mejnih doz). 

(5) Jedrske snovi ter jedrske tehnologije je treba uporabljati tako, 
da so izpolnjene obveznosti mednarodnih sporazumov o 
preprečevanju širjenja jedrskega orožja in nepooblaščeno 
razpolaganje z jedrskim blagom, vključno z izrabljenim 
jedrskim gorivom (načelo miroljubne uporabe). 

(6) Za varstvo pred ionizirajočimi sevanji je odgovoren uporabnik 
vira sevanja, za jedrsko varnost pa upravljavec jedrskega 
objekta (načelo primarne odgovornosti). 

(7) Uporabnik vira sevanja krije stroške ukrepov za zagotavljanje 
varstva pred ionizirajočimi sevanji po tem zakonu, vzdrževanja 
pripravljenosti na izredne dogodke in intervencijskih ukrepov 
ter stroške odprave posledic izrednega dogodka (načelo 
povzročitelj plača). 

(8) Upravljavec sevalnega objekta in upravljavec jedrskega 
objekta morata biti pripravljena za izvedbo intervencijskih 
ukrepov za primer izrednih dogodkov (načelo pripravljenosti). 

(9) Če odprave posledic izrednega dogodka in kritja stroškov 
odprave njihovih posledic ni mogoče pripisati določenim ali 
določljivim povzročiteljem, ali so ti sporni, ali kadar posledic ni 
mogoče drugače odpraviti, zagotovi sredstva za odpravo 
posledic izrednega dogodka država (načelo subsidiarnega 
ukrepanja). 

(10)Podatki o radioaktivnosti v okolju, o izpostavljenosti 
posameznikov iz prebivalstva ter o postopkih in dejavnostih 
državnih organov, izvajalcev javnih služb in nosilcev pooblastil, 
ki se nanašajo na varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko 
varnost, so javni (načelo javnosti). 

5. člen 
(odbora za strokovno pomoč) 

(1) Minister, pristojen za zdravje, in minister, pristojen za okolje, 
ustanovita za strokovno pomoč ministrstvu, pristojnemu za 
okolje, in ministrstvu, pristojnemu za zdravje, ter organom in 
inšpektorjem po tem zakonu strokovna odbora in sicer. 

strokovni odbor za vprašanja sevalne in jedrske varnosti, 
fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, varovanja 
jedrskega blaga, stanja radioaktivnosti okolja, varstva okolja 
pred ionizirajočimi sevanji, intervencijskega ukrepanja, 
sanacije posledic izrednih dogodkov in uporabe virov sevanja, 
ki se jih ne uporablja v zdravstvu in veterinarstvu. 

strokovni odbor za vprašanja varstva ljudi pred ionizirajočimi 
sevanji, radioloških posegov in uporabe virov sevanja v 
zdravstvu in veterinarstvu. 

(2) Vsakega od odborov iz prejšnjega odstavka sestavlja 5 članov, 
strokovnjakov za posamezna področja iz prejšnjega 
odstavka. 
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(3) Začetni mandat dvema članoma odbora velja dve leti, trem 
članom pa štiri leta, v nadaljevanju pa izmenično poteče 
mandat članov odbora na vsakih šest let. 

6. člen 
(naloge odborov) 

(1) Naloge strokovnih odborov iz prejšnjega člena so: 

- dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov po tem 
zakonu, 
dajanje mnenja k letnemu poročilu o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in jedrski varnosti, 
dajanje mnenj na letni program dela upravnih organov in 
inšpektorjev, pristojnih za zadeve po tem zakonu, 
dajanje mnenj in predlogov o drugih zadevah v zvezi s 
področji, ki jih pokrivajo, za katere jih zaprosijo organi, pristojni 
za upravno in inšpekcijsko odločanje po tem zakonu. 

(2) Odbora o svojem delu izdelata letni poročili do 31. maja 
tekočega leta za preteklo leto. 

(3) Minister, pristojen za zdravje, in minister, pristojen za okolje, 
poročili iz prejšnjega odstavka objavita na način, da sta 
dostopni javnosti. 

(4) Kritje materialnih stroškov in strokovno-administrativna dela 
za odbora zagotavljajo organi, pristojni za upravno odločanje 
po tem zakonu. 

(5) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, 
predpišeta način delovanja odborov, pogostost sestajanja, 
roke za izdelavo mnenj in druge zadeve, pomembne za 
poslovanje odborov, vključno z načinom zagotavljanja 
neodvisnosti članov odbora. 

7. člen 
(Javnost podatkov) 

(1) Podatki o izvajanju sevalnih dejavnostih, uporabi virov 
sevanja, sevanju naravnih virov, načrtovanju, gradnji in 
obratovanju sevalnih objektov in jedrskih objektov, statistično 
obdelanih prejetih dozah izpostavljenih delavcev in 
posameznikov iz prebivalstva, ravnanju z radioaktivnimi 
odpadki in izrabljenim gorivom, uvozu, izvozu in tranzitu 
radioaktivnih odpadkov ali radioaktivnih snovi, radioaktivni 
kontaminiranosti okolja, živil, krme in izdelkov za široko rabo, 
izrednih dogodkih, načrtih zaščite in reševanja v primerih 
izrednega dogodka So javni. 

(2) Za dostop do informacij iz prejšnjega odstavka se uporabljajo 
postopki za dostop do intormacij v skladu z zakonom. 

8. člen 
(izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba virov 

sevanja brez dovoljenj) 

(1) Če se ugotovi, da je prišlo do izvajanje sevalne dejavnosti ali 
uporabe vira sevanja brez dovoljenj oziroma do opustitve 
predpisanih ravnanj z virom sevanja ali z radioaktivnimi 
odpadki, mora država z vsemi ukrepi iz svoje pristojnosti 
zagotoviti takojšnjo zaustavitev kršitev določb tega zakona 
in preprečiti možnost nenadzorovane izpostavljenosti. 

(2) Stroške zaustavitve kršitev in preprečevanja nenadzorovane 
izpostavljenosti iz prejšnjega člena in stroške odprave 
posledic za zdravje ljudi in okolje, če je do njih prišlo, krije 
država, če oseba, ki je uporabljala ali upravljala vir sevanja ali 

opustila predpisano ravnanje z virom sevanja ni določljiva ali, 
če ne more zagotoviti sredstev za odpravo posledic. 

(3) Država ima pravico in dolžnost izterjave vračila stroškov iz 
prejšnjega odstavka tudi, če gre za osebo iz prejšnjega 
odstavka, ki se jo odkrije kasneje. 

(4) O tem, da je prišlo do nedovoljene uporabe ali opustitve 
predpisanih ravnanj iz prvega odstavka tega člena, ki bi lahko 
povzročili izredni dogodek, morata ministrstvo, pristojno za 
okolje, in ministrstvo, pristojno za zdravje, vsako v okviru 
svojih pristojnosti po tem zakonu obvestiti javnost preko 
ministrstva za zunanje zadeve ali pa neposredno, če tako 
določajo mednarodni sporazumi, pa tudi pristojne organe 
sosednjih držav in mednarodne organizacije, če posledice 
izrednega dogodka pomenijo tveganje za nastanek škode za 
zdravje ljudi ali okolje v teh državah. 

2. IZVAJANJE SEVALNIH DEJAVNOSTI 

2.1 Priglasitev namere o izvajanju sevalne 
dejavnosti in uporabi vira sevanja 

9. člen 
(priglasitev namere) 

(1) Oseba, ki namerava: 

- proizvajati, predelovati, uporabljati, skladiščiti, prevažati, 
uvažati, izvažati ali odlagati radioaktivne snovi ali jih le 
posedovati ali z njimi kako drugače rokovati, 
proizvajati, uvažati, vzdrževati ali izvajati dejavnost z napravo 
ali opremo, ki sama ali zaradi sestavnih delov oddaja 
ionizirajoča sevanja zaradi obratovanja pri električni napetosti 
večji od 5 kV, ali 
izvajati dejavnost, ki jo določi vlada kot sevalno dejavnost, za 
katero izvajanje je treba pridobiti dovoljenje, 

mora svojo namero priglasiti (v nadaljnjem besedilu: priglasitev 
namere). 

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka priglasi namero organu, 
pristojnemu za sevalno in jedrsko varnost, v sestavi 
ministrstva, pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: 
uprava za sevalno in jedrsko varnost), razen če gre za 
uporabo radioaktivnih snovi, naprav ali opreme v zdravstvu 
ali veterinarstvu ali za izvajanje sevalne dejavnosti v zdravstvu 
ali veterinarstvu, katerih namero priglasi organu, pristojnemu 
za varstvo ljudi pred ionizirajočimi sevanji, v sestavi 
ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
uprava za varstvo pred sevanji). 

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ni treba priglasiti 
namere, če gre za uporabo: 

zaprtih virov sevanja, ki so tipsko odobreni in pri katerih pri 
normalnem obratovanju niso presežene predpisane mejne 
vrednošti za hitrost doze, 

- električnih naprav ali opreme, ki je tipsko odobrena in pri 
kateri pri normalnem obratovanju niso presežene predpisane 
mejne vrednosti za hitrost doze, 

- katodnih cevi, namenjenih prikazovanju slik, če izpolnjujejo 
predpisane pogoje, 
radioaktivno kontaminiranih materialov, ki so posledica 
dovoljenih izpustov odpadnih radioaktivnih snovi v okolje, 
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radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne 
snovi izpod ravni izvzetja, in 
radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne 
snovi, za katere je organ, pristojen za zadevo po tem zakonu, 
odločil, da se jih ne obravnava več po tem zakonu. 

(4) Vlada podrobneje določi vire sevanja, za katere namere iz 
prvega odstavka ni treba priglasiti, ter z njimi povezane majhne 
količine radioaktivnih snovi ali nizke koncentracije aktivnosti, 
za katere niso presežene ravni za izvzetje, zahteve glede 
tipskega preskušanja zaprtih virov sevanja in električnih 
naprav in opreme ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati katodne 
cevi iz prejšnjega odstavka. 

(5) Vlada določi tudi ravni opustitve in merila, na podlagi katerih 
se organ, pristojen za zadevo po tem zakonu, lahko odloči, 
da se radioaktivnih snovi ne obravnava več po tem zakonu. 

(6) Minister, pristojen za okolje, določi tehnične zahteve za tipsko 
odobritev virov sevanja in električnih naprav ter opreme 
skladno s predpisi o tehničnih zahtevah za proizvode in o 
ugotavljanju skladnosti. Če gre za vire sevanja in električne 
naprave ter opremo, ki se jo uporablja za radiološke posege 
ali za preglede v veterinarstvu, določi tehnične zahteve za 
tipsko odobritev minister, pristojen za zdravje. 

10. člen 
(oblika priglasitve namere) 

(1) Priglasitev namere vsebuje najmanj naslednje podatke: 

- ime in sedež gospodarske družbe, zavoda ali druge 
organizacije ali samostojnega podjetnika posameznika, ki 
namerava izvajati sevalno dejavnost, 

- ime in naslov osebe, ki zastopa izvajalca sevalne dejavnosti, 
podatke o sevalni dejavnosti in uporabljenem viru sevanja, 
vključno s podatki o lokaciji, 

■ podatke o začetku in času trajanja izvajanja sevalne dejavnosti 
oziroma o času uvoza, nabave, odprodaje, oddaje, izvoza, 
odstranitve ali razgradnje vira sevanja. 

(2) Priglasitev namere je treba posredovati v obliki, ki jo predpišeta 
minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje. 

(3) Za priglasitev namere se šteje tudi: 

vloga za izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz in tranzit jedrskih 
snovi, radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, 

- vloga za izdajo dovoljenja za uvoz in izvoz radioaktivnih snovi, 
- prijava tranzita radioaktivnih snovi, 

vloga za uporabo vira sevanja, če gre za vir sevanja, ki je 
glede namena rabe in značilnosti ionizirajočega sevanja enak 
viru sevanja, za katerega je zavezanec že pridobil dovoljenje 
za uporabo, 

- vloga za izdajo okolje varstvenega soglasja, če gre za izvajanje 
sevalne dejavnosti v sevalnem objektu ali v jedrskem objektu. 

2.2 Izvajanje sevalne dejavnosti 

11. člen 
(dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti) 

(1) Pred začetkom izvajanja sevalne dejavnosti je treba pridobiti 
dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti. 

(2) Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti se izda osebi, ki 
izpolnjuje s tem zakonom določene pogoje za izvajanje 
sevalne dejavnosti. 

(3) Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti izda uprava za 
sevalno in jedrsko varnost za: 

upravljanje in razgradnjo sevalnega objekta ali jedrskega 
objekta, 
namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji in 
izdelovanju predmetov splošne rabe ter uvoz ali izvoz takega 
predmeta, 
uporabo rentgenskih naprav, virov sevanja in pospeševalnikov 
delcev razen elektronskih mikroskopov, če ne gre za uporabo 
v zdravstvu ali veterinarstvu, 
odlaganje, predelavo ali ponovno uporabo radioaktivnih snovi 
ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi in izvirajo iz 
uporabe virov sevanja ali izvajanja sevalnih dejavnosti po 
tem zakonu, za njih pa se uprava za sevalno In jedrsko 
varnost ni odločilo, da se jih ne obravnava več po tem zakonu, 
za izdelovanje ali razvoj opreme in tehnologije, ki je jedrsko 
blago, in 
za prevoz jedrskih snovi. 

- vzdrževanje, umerjanje ali druga podobna dela, ki se jih izvaja 
na virih sevanja, če to ni vključeno v izvajanje dejavnosti iz 
prejšnjih alinej tega odstavka. 

(4) Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti izda uprava za 
varstvo pred sevanji za: 

namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji in 
izdelovanju zdravil ter uvoz ali izvoz takega zdravila, 
namerno dajanje radioaktivnih snovi osebam za namen 
medicinskega, zdravljenja ali raziskav, 
namerno dajanje radioaktivnih snovi živalim za namen 
veterinarskega pregleda, zdravljenja ali raziskav, če to vpliva 
na izpostavljenost, 
uporabo rentgenskih naprav, virov sevanja in pospeševalnikov 
delcev v zdravstvu ali veterinarstvu razen elektronskih 
mikroskopov, 
opravljanje tehničnih pregledov virov sevanja, ki se jih 
uporablja pri izvajanju sevalne dejavnosti v zdravstvu in 
veterinarstvu, 
vzdrževanje, umerjanje ali druga podobna dela, ki se jih izvaja 
na virih sevanja, če to ni vključeno v izvajanje dejavnosti iz 
prejšnjih alinej tega odstavka. 

(5) Če je za izvajanje sevalne dejavnosti treba upravljati ali 
razgraditi sevalni objekt ali jedrski objekt, je dovoljenje za 
izvajanje sevalne dejavnosti dovoljenje iz 79. člena tega 
zakona, razen če gre za sevalni objekt v katerem se viri 
sevanja uporabljajo za izvajanje sevalne dejavnosti v 
zdravstvu ali veterinarstvu. 

(6) Vlada podrobneje določi sevalne dejavnosti, za katerih 
izvajanje se mora pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne 
dejavnosti. 

12. člen 
(vloga za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne 

dejavnosti) 

(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti 
je treba predložiti oceno varstva izpostavljenih delavcev pred 
sevanjem in tehnično dokumentacijo o vrsti uporabljenega 
vira sevanja, načinu uporabe ter ukrepih varstva pred 
sevanjem v zvezi z uporabljeno vrsto virov sevanja. 

(2) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, 
podrobneje določita vsebino vloge za pridobitev dovoljenja 
za izvajanje sevalne dejavnosti, obseg in vsebino tehnične 
dokumentacije iz prejšnjega odstavka. 
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(3) Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti izda organ, pristojen 
za zadevo po tem zakonu, če iz predložene dokumentacije 
ugotovi, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za izvajanje 
sevalne dejavnosti. 

2.3 Uporaba virov sevanja 

13. člen 
(potrdilo o vpisu v register in dovoljenje za uporabo 

vira sevanja) 

(1) Pred začetkom uporabe vira sevanja je treba pridobiti 
dovoljenje za uporabo vira sevanja ali potrdilo o vpisu vira 
sevanja v register virov sevanja. 

(2) Dovoljenje za uporabo vira sevanja in potrdilo o vpisu vira 
sevanja v register virov sevanja izda uprava za sevalno in 
jedrsko varnost, če gre za vir sevanja, ki se ga uporablja v 
zdravstvu ali veterinarstvu, pa uprava za varstvo pred 
sevanji. 

(3) Vlada določi vrste virov sevanja, za katere je pred uporabo 
treba pridobiti potrdilo o vpisu v register virov sevanja, in vire, 
za katere je pred uporabo treba pridobiti dovoljenje za uporabo. 

(4) Pri določitvi virov iz prejšnjega odstavka se upošteva raven 
aktivnosti vira sevanja, lastnosti vira sevanja glede sevalne 
varnosti, verjetnost, da pride do nenadzorovane 
izpostavljenosti ter zahteve in pogoje glede nadzora zaradi 
sevalne varnosti ali fizičnega in tehničnega varovanja vira 
sevanja. 

(5) Za vir sevanja v sevalnem objektu ali v jedrskem objektu, je 
dovoljenje za uporabo vira sevanja dovoljenje iz 79. člena 
tega zakona, razen če gre za objekt, v katerem se izvajajo 
sevalne dejavnosti v zdravstvu ali veterinarstvu. 

(6) Vir sevanja, ki ni razvrščen po tretjem odstavku in ni vir 
sevanja v objektu iz prejšnjega odstavka, se lahko začne 
uporabljati trideset dni po tem, ko je bila organu, pristojnemu 
za zadevo po tem zakonu, odposlana priglasitev namere. 

(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko organ, 
pristojen za zadevo po tem zakonu, zahteva, da se vir 
sevanja ne začne uporabljati ali začasno prekine njegovo 
uporabo, dokler na podlagi zahtevanih dodatnih podatkov o 
viru sevanja ne dovoli začetka ali nadaljevanja uporabe. 

(8) Čas od zahtevane prepovedi oziroma prekinitve uporabe 
vira sevanja do začetka ali nadaljevanja uporabe iz prejšnjega 
odstavka se ne šteje v rok iz šestega odstavka. 

(9) Proti odločbi o prepovedi oziroma začasni prekinitvi uporabe 
vira sevanja ni pritožbe. 

14. člen 
(vloga za pridobitev potrdila o vpisu v register virov 

sevanja) 

(1) Za vlogo za vpis v register virov sevanja se šteje vlagateljeva 
priglasitev namere o nakupu ali drugem načinu pridobitve 
vira sevanja. 

(2) Pristojni organ vpiše vir sevanja v register in izda vlagatelju iz 
prejšnjega odstavka potrdilo o vpisu v register virov sevanja, 
če iz priglasitve namere izhaja, da je vlagatelj tudi imetnik 
dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, pri kateri se 
uporabljajo viri sevanja, ki se vpisujejo v register. 

(3) Proti odločbi o zavrnitvi vpisa vira sevanja v register virov 
sevanja ni pritožbe. 

15. člen 
(vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo vira 

sevanja) 

(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za uporabo vira sevanja je 
treba predložiti tehnično dokumentacijo o viru sevanja, pogojih 
za njegovo uporabo, ukrepih varstva pred sevanjem v zvezi 
z uporabo, vzdrževanju, ravnanju ob Izrednih dogodkih in 
ravnanju z odpadnimi radioaktivnimi snovmi. 

(2) Vsebina vloge in vsebina dokumentacije iz prejšnjega 
odstavka vključuje predvsem: 

podroben opis vira sevanja, 
- opis ukrepov varstva posameznikov pred ionizirajočimi sevanji 

in fizičnega varovanja vira sevanja, 
oceno varstva izpostavljenih delavcev pred sevanjem, 

- načrt ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki nastajajo zaradi 
uporabe vira sevanja, 

- opis izpustov odpadnih radioaktivnih snovi v okolje, 
veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in 
dokazilo, da je bila priglašena namera o uporabi vira sevanja, 
če je ta predpisana po tem zakonu. 

(3) Dovoljenje izda organ, pristojen za zadevo po tem zakonu, 
če iz predložene dokumentacije ugotovi, da so izpolnjeni vsi 
pogoji za nameravano uporabo vira sevanja. 

(4) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, 
podrobneje določita vsebino vloge za pridobitev dovoljenja 
za uporabo vira sevanja ter obseg in vsebino tehnične 
dokumentacije iz prvega odstavka. 

16. člen 
(predpisi v zvezi z uporabo vira sevanja) 

(1) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, 
določita pravila ravnanja za uporabo posameznih vrst virov 
sevanja in pogoje za njihovo uporabo ter ukrepe sevalne 
varnosti, ki jih morajo izvajati uporabniki teh virov. 

(2) Minister, pristojen za zdravje v zvezi s posamezno vrsto vira 
sevanja, ki se ga uporablja pri radioloških posegih, predpiše 
pogoje za osebe, ki izvajajo tehnične preglede virov sevanja, 
ki se jih uporablja pri izvajanju sevalne dejavnosti v zdravstvu 
in veterinarstvu, ter pogoje za usposobljenost oseb, ki 
vzdržujejo, umerjajo ali opravljajo druga podobna dela na teh 
virih sevanja, obveznost rednega tehničnega pregledovanja, 
ter druge pogoje za uporabo teh virov. 
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3. VARSTVO LJUDI PRED IONIZIRAJOČIMI 
SEVANJI 

3.1 Splošna načela 

17. člen 
(obveznosti izvajalca sevalne dejavnosti) 

Izvajalec sevalne dejavnosti mora: 

upravičiti izvajanje vsake nove sevalne dejavnosti in dokazati, 
da bodo koristi zaradi izvajanja nove sevalne dejavnosti večje 
od škode za zdravje, 
ponovno upravičiti izvajanje sevalne dejavnosti, za katero je 
že bilo izdano dovoljenje, če se pojavijo novi in pomembni 
dokazi ter spoznanja o njihovi učinkovitosti ali posledicah za 
zdravje, 

- optimizirati varstvo ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji 
tako, da so izpostavljenosti ob upoštevanju gospodarskih in 
družbenih dejavnikov na kolikor mogoče nizki vendar 
razumno dosegljivi ravni, 

- uporabljati dozne ograde pri optimizaciji varstva pred 
ionizirajočimi sevanji, 
zagotoviti, da zaradi izvajanja dejavnosti doze izpostavljenih 
delavcev, praktikantov in študentov ter posameznikov iz 
prebivalstva ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti. 

3.2 Ocena upravičenosti 

18. člen 
(ocena upravičenosti izvajanja sevalne dejavnosti) 

(1) K vlogi za izdajo dovoljenja za izvajanje nove vrste sevalne 
dejavnosti in dovoljenja za uporabo novega vira sevanja ali 
novega načina uporabe že preskušenega vira sevanja je 
treba priložiti oceno upravičenosti. 

(2) Organ, pristojen za zadevo po tem zakonu, lahko zahteva 
izdelavo ocene upravičenosti tudi za izdajo dovoljenja za 
izvajanje že uveljavljenih sevalnih dejavnosti ali uporabo že 
preskušenih virov sevanja, če razpolaga z novimi in 
pomembnimi dokazi o njihovi učinkih ali posledicah. 

(3) Obseg in vsebino ocene upravičenosti in merila za njeno 
uporabo za primere iz odstavkov po tem členu se določi v 
postopku za izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti 
ali dovoljenja za uporabo vira sevanja. 

(4) Proti odločbi o zahtevi izdelave ocene upravičenosti iz 
prejšnjega odstavka ni pritožbe. 

3.3 Mejne doze 

19. člen 
(mejne doze) 

(1) Za izpostavljene delavce, praktikante, študente, nosečnice, 
doječe ženske in posameznike iz prebivalstva vlada določi 
mejne doze in z mejnimi dozami povezane obvezne ukrepe 
ter način izračuna in uporabo doznih ograd pri načrtovanju in 
optimizaciji sevalne dejavnosti. . 

(2) Vsota doz, ki jo zaradi izpostavljenosti, ki jo pri izvajanju 
sevalnih dejavnosti prejme izpostavljeni delavec, praktikant, 

študent, nosečnica ali doječa ženska ali posameznik iz 
prebivalstva, ne sme presegati predpisanih mejnih doz. 

(3) Predpisane mejne doze ne veljajo za: 

izpostavljenost posameznikov med njihovim zdravniškim 
pregledom ali v času zdravljenja, 

- izpostavljenost posameznikov, ki zavestno in prostovoljno 
izven svoje poklicne dejavnosti pomagajo pri negi in skrbi za 
udobje bolnika med zdravstvenim pregledom ali zdravljenjem, 
in 
izpostavljenost prostovoljcev, ki sodelujejo pri medicinskih in 
biomedincinskih raziskavah in so seznanjeni s tveganjem. 

(4) Način izračuna in uporabe doznih ograd vlada določi tudi za 
primere izpostavljenosti prostovoljcev iz prejšnjega odstavka. 

20. člen 
(prepovedi in druge obveznosti v zvezi z 

izpostavljenostjo delavcev) 

(1) Osebo mlajšo od 18 let je prepovedano zaposliti na delovnem 
mestu, na katerem bi postala izpostavljeni delavec. 

(2) Takoj, ko noseča ženska delodajalca obvesti o nosečnosti, 
jo mora delodajalec premestiti na delovno mesto, kjer se ne 
dela z viri sevanja. Če pa noseča ženska sama želi še naprej 
delati z viri sevanja, ji mora delodajalec zagotoviti take pogoje, 
da bo ekvivalentna doza za nerojenega otroka tako nizka, 
kot je to razumno mogoče doseči, in da ta doza v preostalem 
obdobju nosečnosti ne bo presegla mejne doze za 
posameznika iz prebivalstva. 

(3) Delodajalec mora doječo žensko takoj, ko ga ta obvesti o 
svojem stanju, začasno premestiti na delovno mesto, kjer ni 
tveganja za radioaktivno kontaminacijo telesa. 

(4) Razporeditev po drugem in tretjem odstavku ne sme 
povzročiti noseči ali doječi ženski glede pogojev dela manj 
ugodnega položaja. 

21. člen 
(opravljanje izjemnih nalog) 

(1) Ne glede na predpisane mejne doze lahko uprava za varstvo 
pred sevanji za posameznega izpostavljenega delavca dovoli 
za opravljanje izjemnih nalog preseganje mejne doze, če gre 
za časovno omejeno izpostavljenost in če se opravljajo 
delovne naloge na omejenem in v naprej določenem delovnem 
območju. V dovoljenju iz prejšnjega stavka se določi tudi 
največje preseganje mejnih doz za opravljanje izjemnih nalog. 

(2) Delodajalec ne sme odrediti izpostavljenemu delavcu 
opravljanja izjemnih nalog iz prejšnjega odstavka, če v to 
izpostavljeni delavec ne privoli. 

(3) Minister, pristojen za zdravje, določi pogoje za izdajo dovoljenja 
iz prvega odstavka tega člena in obvezne ukrepe, ki jih je 
treba izvesti zaradi zmanjšanja posledic čezmerne 
izpostavljenosti delavca. 

22. člen 
(ocenjevanje doz) 

Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za okolje, določi metodologijo za ocenjevanje doze zaradi zunanjih 
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ionizirajočih sevanj in doze zaradi vnosa radioaktivnih snovi v 
telo. 

3.4 Varstvo izpostavljenih delavcev 

3.4.1 Ukrepi zmanjševanja izpostavljenosti na 
delovnem mestu 

23. člen 
(temelji varstva pred sevanjem) 

(1) Delodajalec mora pri izvajanju sevalne dejavnosti zaradi 
varstva izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov 
pred ionizirajočimi sevanji (v nadaljnjem besedilu: varstvo pred 
sevanjem) zagotoviti: 

1. izdelavo ocene varstva izpostavljenih delavcev pred 
sevanjem ter izdelavo načrta optimizacije varstva ljudi in 
okolja pred ionizirajočimi sevanji v vseh delovnih pogojih; 

2. predhodni pregled načrtov prostorov objekta in naprav v 
njem glede varstva pred ionizirajočimi sevanji; 

3. razvrstitev delovišč in njihovo označitev na opazovana 
in nadzorovana območja glede na oceno pričakovanih 
letnih doz ter verjetnost in velikost potencialnih 
izpostavljenosti; 

4. razvrstitev izpostavljenih delavcev v dve kategoriji glede 
na verjetnost in velikost potencialne izpostavljenosti; 

5. izvajanje pisnih tehničnih, zdravstvenih in administrativnih 
postopkov, povezanih z obratovanjem ali upravljanjem 
sevalnega, jedrskega ali manj pomembnega sevalnega 
objekta ali uporabo vira sevanja; 

6. usposabljanje izpostavljenih delavcev, praktikantov in 
študentov, ki uporabljajo vire sevanja ali delajo na 
opazovanem in nadzorovanem območju, obnavljanje 
znanja in redno preverjanje usposobljenosti v zvezi s 
postopki varstva pred sevanjem; 

7. seznanitev izpostavljenih delavcev, praktikantov in 
študentov z vsebino tehničnih, zdravstvenih in 
administrativnih postopkih, povezanih z obratovanjem, 
upravljanjem ali uporabo vira sevanja; 

8. seznanitev izpostavljenih delavcev, praktikantov in 
študentov o tveganjih za zdravje, posebej pa seznanitev 
žensk o nujnosti zgodnje naznanitve nosečnosti in dojenja; 

9. izvajanje nadzornih ukrepov, meritev in ocene 
izpostavljenosti na delovnih mestih na različnih področjih 
in delovnih pogojih, vključno z osebno dozimetrijo; 

10. zaščitno opremo in preverjanje učinkovitosti zaščitne 
opreme in postopkov zaščite in reševanja; 

11. redno umerjanje merilne opreme, preverjanje njene 
uporabnosti in pravilne uporabe; 

12. zdravstveni nadzor in 
13. takojšnje obveščanje pristojnih organov v primeru 

preseganja mejnih doz, kontaminacije delovnega okolja 
ali izrednega dogodka. 

(2) Ne glede na obveznosti delodajalca iz prejšnjega odstavka 
mora izpostavljeni delavec, praktikant in študent, kolikor je 
mogoče, sam prispevati k izvajanju ukrepov varstva pred 
sevanji, kot jih določa ta zakon. 

(3) Ukrepe vars.tva pred sevanji iz prejšnjega odstavka je treba 
izvesti pri sevalni dejavnosti, pri kateri je mogoče, da letna 
izpostavljenost delavcev presega vrednost letne efektivne 

mejne doze za posameznika iz prebivalstva ali eno desetino 
predpisane mejne ekvivalentne doze za očesne leče, kožo 
ali okončine za izpostavljenega delavca. 

(4) Usposabljanje izpostavljenih delavcev, vajencev ali študentov 
iz 6. točke prvega odstavka lahko izvajajo osebe, ki so 
pridobile pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca 
varstva pred sevanjem Iz 27. člena tega zakona. 

(5) Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za okolje, določi: pogoje dela in obveznosti delodajalca na 
opazovanih in nadzorovanih območjih glede nadzora varstva 
pred sevanji; obveznosti delodajalca glede posebnega varstva 
pred sevanji za praktikante in študente; merila za razvrstitev 
in označitev delovišč iz 3. točke prvega odstavka; merila za 
razvrstitev izpostavljenih delavcev po 4. točki prvega 
odstavka; obseg, vsebine ter pogoje usposabljanja, 
seznanjanja in preverjanja usposobljenosti izpostavljenih 
delavcev, praktikantov in študentov. 

24. člen 
(ocena varstva izpostavljenih delavcev pred 

sevanjem) 

(1) Delodajalec mora zagotoviti izdelavo ocene varstva 
izpostavljenih delavcev pred sevanjem, s katero predhodno 
oceni naravo in velikost sevalnega tveganja za izpostavljene 
delavce, praktikante in študente in izdela načrt optimizacije 
varstva pred ionizirajočimi sevanji v vseh delovnih pogojih 
sevalne dejavnosti. 

(2) Za vir sevanja, ki ni sevalni objekt ali jedrski objekt, mora 
ocena varstva izpostavljenih delavcev pred sevanjem 
vsebovati tudi načrt ukrepov za preprečevanje izrednih 
dogodkov in ukrepov zaščite in reševanja v primeru izrednega 
dogodka. 

(3) Oceno varstva izpostavljenih delavcev pred sevanjem, ki jo 
je potrdila uprava za varstvo pred sevanji mora delodajalec 
priložiti: 

vlogi za izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, 
vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo vira sevanja, 
vlogi za podaljšanje dovoljenj iz prvih dveh alinej tega odstavka. 

(4) Minister, pristojen za zdravje, določi vsebino in obseg ocene 
varstva izpostavljenih delavcev pred sevanjem ter obliko 
vloge za potrditev ocene varstva izpostavljenih delavcev pred 
sevanjem. 

25. člen 
(ocena varstva izpostavljenih delavcev pred 

sevanjem, ki upravljajo objekte) 

(1) Če delodajalec upravlja sevalni objekt ali jedrski objekt, je 
ocena varstva izpostavljenih delavcev pred sevanjem 
vključena v varnostno poročilo kot njegov sestavni del. 

(2) Delodajalec iz prejšnjega odstavka mora pridobiti od uprave 
za varstvo pred sevanji potrditev ocene varstva izpostavljenih 
delavcev pred sevanjem preden posreduje varnostno poročilo 
ali njegove spremembe v odobritev. 
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26. člen 
(pregled ocene varstva izpostavljenih delavcev pred 

sevanjem) 

(1) Delodajalec mora zagotoviti pregled ocene varstva 
izpostavljenih delavcev pred sevanjem: 

v predpisanih rokih, 
na zahtevo pristojnega inšpektorja, 
neposredno po vsakem izrednem dogodku in 

- po zaključku sanacijskih del za odpravo posledic izrednega 
dogodka. 

(2) Pregled ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanjem 
delodajalec zaključi s poročilom. 

(3) Če iz poročila iz prejšnjega odstavka izhaja, da je treba zaradi 
izboljšanja varstva izpostavljenih delavcev, praktikantov in 
študentov pred ionizirajočimi sevanji spremeniti ali dopolniti 
ukrepe varstva, mora delodajalec pripraviti predlog sprememb 
ukrepov varstva pred ionizirajočimi sevanji in v zvezi z njimi 
zagotoviti izdelavo sprememb ocene varstva izpostavljenih 
delavcev pred sevanjem. 

(4) Spremembe ocene varstva izpostavljenih delavcev pred 
sevanjem so veljavne, če jih potrdi uprava za varstvo pred 
sevanji. 

(5) Delodajalec mora začeti z uvajanjem sprememb ukrepov 
varstva pred ionizirajočimi sevanji, ko mu uprava za varstvo 
pred sevanji odobri spremembe ocene varstva izpostavljenih 
delavcev pred sevanjem. 

(6) Minister, pristojen za zdravje, podrobneje določi roke rednih 
pregledov in pogoje za pregled ocene varstva izpostavljenih 
delavcev pred sevanjem, roke posredovanja sprememb 
ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanjem v 
odobritev, obvezne vsebine sprememb ocene varstva 
izpostavljenih delavcev pred sevanjem in drugi pogoji v zvezi 
z obveznostjo pregledovanja. 

(7) Proti odločbi o zavrnitvi ali odobritvi spremembe ocene 
varstva izpostavljenih delavcev pred sevanjem ni pritožbe. 

27. člen 
(pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanjem) 

(1) Delodajalci se morajo o izdelavi ocene varstva izpostavljenih 
delavcev pred sevanjem, delovnih pogojih izpostavljenih 
delavcev, obsegu izvajanja ukrepov varstva pred sevanjem 
na opazovanih in nadzorovanih območjih, preverjanju 
učinkovitosti teh ukrepov, rednem umerjanju merilne opreme 
in preverjanju uporabnosti zaščitne opreme posvetovati s 
pooblaščenimi izvedenci varstva pred sevanjem. 

(2) Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanjem so pravne ali 
fizične osebe, ki pridobijo pooblastilo uprave za varstvo pred 
sevanji. 

(3) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se izda za posamezno 
področje varstva pred sevanjem ali več področij varstva pred 
sevanjem skupaj ter za čas največ petih let. 

(4) Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanjem morajo o 
svojem delu upravi za varstvo pred sevanji poročati najmanj 
vsako leto, na njeno zahtevo, pa tudi pogosteje. 

(5) Uprava za varstvo pred sevanji odvzame pooblastilo za 
pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanjem, če je 

komisija za preverjanje izpolnjevanja pogojev za 
pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanjem iz 28. člena 
tega zakona pri pregledu rednega preverjanja ali pri izrednem 
pregledu na pobudo pristojnega inšpektorja ugotovila, da 
pooblaščeni izvedenec ne izpolnjuje pogojev, na podlagi katerih 
je bilo pooblastilo izdano. 

28. člen 
(pridobitev pooblastila za izvedenca varstva pred 

sevanjem) 

(1) Pravne ali fizične osebe pridobijo pooblastilo za izvajanje del 
pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanjem, če za 
posamezno področje varstva pred sevanjem imenujejo 
odgovorne strokovnjake ter izmed njih določijo odgovornega 
vodjo strokovnjakov varstva pred sevanjem in če izpolnjujejo 
za izvajanje del pooblaščenega izvedenca predpisane pogoje. 

(2) Odgovorni strokovnjak varstva pred sevanjem je lahko 
posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

da končal univerzitetni študij in 
- da ima po končanem študiju najmanj sedem let delovnih 

izkušenj na področju ionizirajočih sevanj. 

(3) Izvajanje preverjanja pogojev za izvajanje del pooblaščenega 
izvedenca varstva pred sevanjem zagotavlja uprava za 
varstvo pred sevanji. 

(4) V soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, minister, pristojen 
za zdravje, določi program preverjanja pogojev iz prejšnjega 
odstavka in imenuje posebno strokovno komisijo za 
preverjanje izpolnjevanja teh pogojev. 

(5) Tuja pravna ali fizična oseba pridobi pooblastilo za izvajanje 
del pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanjem, če 
ima po predpisih države, v kateri je registrirana za opravljanje 
izvedeniških del varstva pred sevanjem, enakovredna 
pooblastila, kot jih za izvedenca za varstvo pred sevanjem 
določa ta zakon. 

(6) Izpolnjevanje pogojev tujih pravnih ali fizičnih oseb iz 
prejšnjega odstavka se ugotavlja po postopku priznavanja 
kvalifikacij takim osebam, kot ga določa poseben zakon. 

(7) Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za okolje, določi podrobneje način in obseg rednega in 
izjemnega poročanja ter druge pogoje v zvezi z izvajanjem 
del pooblaščenega izvedenca za posamezna področja 
varstva pred sevanjem. 

3.4.2 Ugotavljanje izpostavljenosti delavcev 

29. člen 
(ugotavljanje izpostavljenosti delavcev) 

(1) Delodajalec mora zagotoviti, da se redno ugotavlja 
izpostavljenost delavcev in meri sevanje na delovnem mestu, 
v primeru interventne izpostavljenosti ali izpostavljenosti ob 
izrednem dogodku in da se rezultate ugotavljanja 
izpostavljenosti in merjenja sevanja hrani in o njih poroča 
upravi za varstvo pred sevanji. 

(2) Ugotavljanje izpostavljenosti delavcev in merjenja sevanja 
na delovnem mestu lahko izvajajo pravne osebe, ki pridobijo 
od uprave za varstvo pred sevanji pooblastilo za izvajanje 
nalog dozimetrije. 
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30. člen 
(pooblaščeni izvajalci dozimetrije) 

(1) Pravne osebe pridobijo pooblastilo za izvajanje nalog 
dozimetrije, če imajo organizirano službo za dozimetrijo in 
redno zaposlene odgovorne strokovnjake za dozimetrijo ter 
izmed njih določijo odgovornega vodjo strokovnjakov za 
dozimetrijo. 

(2) Odgovorni strokovnjak za dozimetrijo je lahko posameznik, 
ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

da je končal univerzitetni študij in 
da ima po končanem študiju najmanj pet let delovnih izkušenj 
s področja izvajanja nalog dozimetrije. 

(3) Izvajanje preverjanja pogojev za izvajanje nalog dozimetrije 
zagotavlja uprava za varstvo pred sevanji. 

(4) Minister, pristojen za zdravje, določi program preverjanja 
pogojev iz prejšnjega odstavka in imenuje posebno strokovno 
komisijo za preverjanje izpolnjevanja teh pogojev. 

(5) Pooblastilo iz prvega odstavka se izda za čas največ petih 
let. 

(6) Uprava za varstvo pred sevanji odvzame pooblastilo za 
pooblaščenega izvajalca dozimetrije, če je komisija za 
preverjanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje nalog 
dozimetrije pri pregledu rednega preverjanja ali pri izrednem 
pregledu na pobudo pristojnega inšpektorja ugotovila, da 
pooblaščeni izvajalec dozimetrije ne izpolnjuje pogojev, na 
podlagi katerih je bilo pooblastilo izdano. 

(7) Minister, pristojen za zdravje, določi podrobneje osnove 
organiziranosti službe za dozimetrijo in evidence 
strokovnjakov za dozimetrijo. 

31. člen 
(obveznosti pooblaščenih izvajalcev dozimetrije) 

(1) Pooblaščeni izvajalci dozimetrije morajo poročati delodajalcu 
in upravi za varstvo pred sevanji o meritvah prejetih doz 
izpostavljenih delavcev vključno z rezultati meritev na 
delovnem mestu, ki so bili uporabljeni za oceno osebnih doz. 

(2) Delodajalec mora zagotoviti, da se rezultati pooblaščenih 
izvajalcev dozimetrije o ugotavljanju izpostavljenosti delavcev 
posredujejo pooblaščenemu zdravniku ali pooblaščeni 
zdravstveni službi medicine dela, ki izvaja zdravstveni nadzor 
izpostavljenih delavcev, in da je o svoji prejeti dozi seznanjen 
izpostavljeni delavec. 

(3) Če gre za interventno izpostavljenost ali izpostavljenost ob 
izrednem dogodku, mora pooblaščeni izvajalec dozimetrije 
zagotoviti, da so rezultati ugotavljanja izpostavljenosti delavcev 
in rezultati o meritvah prejetih doz v primerih preseganja mejnih 
doz na razpolago upravi za sevalno in jedrsko varnost in 
upravi za varstvo pred sevanji ter delodajalcu in 
pooblaščenemu zdravniku ali pooblaščeni zdravstveni službi 
medicine dela v najkrajšem možnem času. 

(4) Minister, pristojen za zdravje, podrobneje predpiše: 

pogoje, način izvajanja, obseg in pogostost ugotavljanja 
sevanja na delovnem mestu, 
način vrednotenja prejetih doz tudi za primere, ko neposredne 
meritve prejetih doz niso možne, 
vrsto in kakovost odobrene in tipsko preverjene merilne 
opreme, 

- način in obseg poročanja o rezultatih ugotavljanja 
izpostavljenosti delavcev in o prejetih dozah v primerih 
izvajanja intervencijskih ukrepov in v primerih dovoljenega 
preseganja mejnih doz zaradi opravljanja izjemnih nalog in 
način in čas hranjenja podatkov ugotavljanja izpostavljenosti 
delavcev, ki ga mora zagotoviti delodajalec. 

32. člen 
(podatki o izpostavljenosti delavcev) 

(1) Podatki o osebnih dozah izpostavljenih delavcev se lahko 
posredujejo pooblaščenemu zdravniku ali pooblaščeni 
zdravstveni službi medicine dela v nadaljnjo obdelavo in v 
centralno evidenco doz iz 33. člena tega zakona samo na 
podlagi pisne privolitve izpostavljenega delavca. 

(2) Pisno izjavo izpostavljenega delavca o tem, da dovoli 
posredovanje podatkov o svojih osebnih dozah v nadaljnjo 
uporabo skladno z določbami tega zakona, zagotovi 
delodajalec. 

(3) Če izpostavljeni delavec, vajenec ali študent ne privoli v podpis 
izjave iz prejšnjega odstavka, ga delodajalec ne sme 
razporediti na delovno mesto, ki je izpostavljeno 
ionizirajočemu sevanju. 

33. člen 
(zbirke podatkov o osebnih dozah izpostavljenih 

delavcev) 

(1) Zaradi ukrepov optimizacije varstva pred ionizirajočimi sevanji 
in ocenjevanja upravičenosti posameznih sevalnih dejavnosti 
ter upoštevanja predpisanih mejnih doz se za izpostavljene 
delavce, ki izvajajo sevalne dejavnosti, vzpostavijo in vodijo 
zbirke podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev. 

(2) Zbirke podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev 
upravljajo: 

- delodajalci za osebne doze svojih in zunanjih delavcev, 
pooblaščeni zdravniki in pooblaščene organizacije medicine 
dela za osebne doze izpostavljenih delavcev, za katere 
opravljajo zdravstveni nadzor, in 
uprava za varstvo ljudi pred sevanji za osebne doze vseh 
izpostavljenih delavcev. 

(3) Pooblaščeni izvajalci dozimetrije morajo posredovati podatke 
o osebnih dozah izpostavljenih delavcev v centralno evidenco 
osebnih doz v predpisanih rokih. 

(4) Zbirke podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev 
vsebujejo naslednje podatke: ime in priimek delavca, rojstni 
datum, rojstni kraj, država rojstva, spol delavca, državljanstvo, 
poklic delavca, izobrazba, delovno mesto, začetek in konec 
dela pri delodajalcu, opis delovnega mesta in vira sevanja, 
datum začetka in prenehanja dela z virom sevanja, ocenjeno 
mesečno dozo, kumulativno dozo in način meritve ter podatke 
o prejetih dozah v primerih izrednega dogodka, izvajanja 
intervencijskih ukrepov in dovoljenega preseganja mejnih doz 
zaradi opravljanja izjemnih nalog. 

(5) Podatki o osebnih dozah izpostavljenega delavca se hranijo, 
dokler delavec ne dopolni 75 let, oziroma bi to starost dopolnil, 
vendar ne manj kot 30 let po prenehanju opravljanja del 
izpostavljenega delavca. 

(6) Minister, pristojen za zdravje, podrobneje določi način 
upravljanja s podatki o osebnih dozah izpostavljenih delavcev, 
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roke za posredovanje podatkov v centralno evidenco doz ter 
obveznosti in način posredovanja podatkov iz centralne evi- 
dence doz upravi za sevalno in jedrsko varnost, 
izpostavljenim delavcem in delodajalcem. Za izpostavljene 
delavce minister, pristojen za zdravje, lahko določi tudi vsebino 
in obliko osebne sevalne izkaznice, v katero se vnašajo prejete 
osebne doze delavca in drugi podatki iz zbirke podatkov o 
osebnih dozah. 

3.4.3 Organizacijski ukrepi varstva Izpostavljenih 
delavcev 

34. člen 
(organizacijska enota varstva pred sevanji) 

(1) Izvajalec sevalne dejavnosti, ki upravlja jedrski ali sevalni 
objekt, mora za izvajanje in načrtovanje ukrepov varstva 
pred ionizirajočimi sevanji zagotoviti delovanje posebne 
organizacijske enote za varstvo pred sevanjem, ki je 
odgovorna za izvajanje ukrepov varstva pred sevanji. 

(2) Organizacijska enota za varstvo pred sevanjem mora delovati 
ločeno od drugih organizacijskih enot. 

(3) Več izvajalcev sevalne dejavnosti iz prvega odstavka tega 
člena lahko ustanovi za opravljanje nalog varstva pred sevanji 
skupno organizacijsko enoto za varstvo pred sevanji. 

(4) Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za okolje, predpiše organizacijsko zasnovo enote varstva 
pred sevanji v objektih iz prvega odstavka ter pogoje za 
kakovost opreme, obseg in vsebine njenega dela. 

35. člen 
(odgovorna oseba za varstvo pred sevanji) 

(1) Izvajalec sevalne dejavnosti, ki ne upravlja sevalnega objekta 
ali jedrskega objekta, mora določiti odgovorno osebo za 
varstvo pred sevanji. 

(2) Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji skrbi za izvajanje 
in načrtovanje ukrepov varstva pred ionizirajočimi sevanji in 
sodeluje s pristojnimi organi v zadevah varstva pred 
ionizirajočimi sevanji. • 

(3) Izvajalec sevalne dejavnosti mora odgovorni osebi za varstvo 
pred sevanji zagotoviti strokovno samostojnost pri delu in 
ustrezne delovne razrrjere. 

(4) Izvajalec sevalne dejavnosti mora sporočiti organu, ki je izdalo 
dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, koga je imenoval 
za odgovorno osebo za varstvo pred sevanji in njegova 
pooblastila. 

36. člen 
(usposobljenost izvajalcev varstva pred sevanji) 

(1) Delavci, ki opravljajo naloge varstva pred sevanji v 
organizacijski enoti varstva pred sevanji, in odgovorne osebe 
za varstvo pred sevanji so posamezniki, ki so končali 
univerzitetni študij ali visoko šolo in imajo opravljen strokovni 
izpit za opravljanje nalog varstva pred sevanji. 

(2) Posamezniki iz prejšnjega odstavka so lahko tudi tehniki 
ustrezne stroke, ki zagotavlja znanja, potrebna za opravljanje 
nalog varstva pred sevanji, če opravijo strokovni izpit za 
opravljanje nalog varstva pred sevanji. 

(3) V soglasju z ministrom, pristojnim za izobraževanje, določita 
minister, pristojen za zdravje, in minister, pristojen za okolje, 
seznam izobraževalnih programov ter program in način 
opravljanja strokovnega izpita za opravljanje nalog varstva 
pred sevanji, način določanja izpitnih komisij, stroške izpitov 
in evidence o opravljenih izpitih. 

(4) Izvajanje strokovnih izpitov za opravljanje nalog varstva pred 
sevanji zagotavlja uprava za varstvo pred sevanji. 

37. člen 
(varstvo delavcev zunanjega izvajalca sevalne 

dejavnosti) 

(1) Zunanji izvajalec sevalne dejavnosti mora za svoje 
izpostavljene delavce sam ali posredno preko pogodbe z 
upravljavcem objekta, v katerem so viri sevanja, zagotoviti, 
da: 

njihove doze ne presežejo predpisanih mejnih doz, 
so primerno usposobljeni in seznanjeni z ukrepi varstva pred 
sevanji, 
se za njih ugotavlja izpostavljenost po določbah tega zakona, 
se posredujejo podatki o njihovih osebnih dozah v centralno 
evidenco osebnih doz, 
imajo zdravstveni nadzor v predpisanem obsegu in 
se izvajajo vsi ukrepi njihovega varstva pred sevanji po 
določbah tega zakona. 

(2) Upravljavec objekta, v katerem izpostavljeni delavci zunanjega 
izvajalca sevalne dejavnosti izvajajo dela, je neposredno 
odgovoren za varstvo teh delavcev pred ionizirajočimi sevanji 
v obsegu, ki je neposredno povezan z značilnostmi 
nadzorovanega območja in dela na njem. 

(3) Zunanji izvajalec mora upravljavcu objekta pred začetkom 
del v nadzorovanem območju posredovati osebne podatke, 
ocene zdravstvene delazmožnosti, datum zadnjega 
zdravstvenega pregleda in vrednosti prejetih doz svojih 
izpostavljenih delavcev v obdobju zadnjih petih let. 

(4) Če je zunanji izvajalec tuja pravna oseba, mora upravljavec 
objekta podatke o izpostavljenih delavcih iz prejšnjega 
odstavka posredovati tudi upravi za varstvo ljudi pred sevanji 
zaradi vpisa podatkov v centralno evidenco osebnih doz. 

(5) Upravljavec objekta ne sme začeti del z izpostavljenimi delavci 
zunanjega izvajalca, če mu ta ni posredoval podatkov iz 
tretjega odstavka ali, če je iz posredovanih podatkov razvidno, 
da delavci zunanjega izvajalca po določbah tega zakona ne 
morejo opravljati del v nadzorovanem območju. 

(6) Izpostavljeni delavec zunanjega izvajalca sevalne dejavnosti 
mora, kolikor je mogoče, sam prispevati k izvajanju ukrepov 
varstva pred sevanji, kot jih določa ta zakon. 

(7) Zunanji izvajalec sevalne dejavnosti, ki je tuja pravna oseba, 
lahko izvaja dela v nadzorovanem območju, če je pridobil v 
svoji državi dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti pod 
pogoji In po postopkih, ki so enakovredni pogojem in 
postopkom za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne 
dejavnosti iz tega zakona. 

(8) Zunanjemu izvajalcu sevalne dejavnosti potrdi izpolnjevanje 
pogojev iz prejšnjega odstavka uprava za sevalno in jedrsko 
varnost za izvajalce sevalne dejavnosti v zdravstvu pa uprava 
za varstvo pred sevanji. 
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(9) Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za okolje, podrobneje določi za upravljavce objektov in za 
zunanje izvajalce sevalnih dejavnosti obveznosti glede varstva 
pred sevanji izpostavljenih delavcev zunanjega izvajalca 
sevalne dejavnosti in način posredovanja in shranjevanja 
podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev zunanjega 
izvajalca sevalne dejavnosti v centralni evidenci osebnih doz. 

38. člen 
(razporeditev delavca in ugovor na razporeditev) 

(1) Delodajalec ne sme razporediti delavca na delovno mesto v 
nadzorovanem območju, če ta ni vpisan v zbirko podatkov 
pri pooblaščenemu izvajalcu dozimetrije. 

(2) Delavec, pooblaščeni zdravnik ali pooblaščena služba medi- 
cine dela in organizacijska enota ali oseba, odgovorna za 
varstvo pred sevanji, lahko podajo ugovor na razporeditev 
delavca na delovno mesto, ki jo je odredil delodajalec in zaradi 
katere je delavec postal izpostavljeni delavec. 

(3) Ugovor iz prejšnjega odstavka je treba podati upravi za 
varstvo pred sevanji v osmih dneh po razporeditvi delavca. 

(4) O ugovoru na razporeditev delavca odloči uprava za varstvo 
pred sevanji na podlagi mnenja zdravniške komisije, ki jo za 
pripravo strokovnega mnenja za reševanje ugovorov imenuje 
minister, pristojen za zdravje. 

3.4.4 Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev 

39. člen 
(zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev) 

(1) Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev temelji na načelih, 
ki veljajo za medicino dela na splošno. 

(2) Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev opravljajo 
pooblaščeni zdravniki in pooblaščene službe medicine dela. 

(3) Delodajalec ne sme zaposliti ali razvrstiti delavca za 
kakršenkoli čas na delovno mesto izpostavljenega delavca, 
če je po ugotovitvah zdravstvenega nadzora nezmožen za 
to delovno mesto. 

(4) Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev iz drugega 
odstavka mora v celotnem predpisanem obsegu zagotoviti 
delodajalec. 

(5) Delodajalec mora zagotoviti izredni zdravstveni nadzor 
izpostavljenih delavcev vsakič, ko je bila presežena, ali obstaja 
sum, da je bila presežena, ena od predpisanih mejnih doz, ali 
na zahtevo uprave za varstvo pred sevanji, če ta oceni, da je 
prišlo do čezmerne izpostavljenosti. 

(6) Minister, pristojen za zdravje, določi obseg zdravstvenega 
nadzora izpostavljenih delavcev, ki delajo na opazovanem in 
nadzorovanem območju, merila za določitev posebnega 
zdravstvenega nadzora, dekontaminacije in nadaljnjega 
zdravljenja izpostavljenih delavcev v primerih preseganja 

mejnih doz, način vodenja ter vsebino zdravstvenih kartotek 
in način hranjenja zdravstvenih kartotek v celotnem obdobju, 
določenem s tem zakonom. 

40. člen 
(zdravstveni nadzor po prenehanju dela) 

(1) Minister, pristojen za zdravje, določi merila, na podlagi katerih 
lahko pooblaščeni zdravnik ali pooblaščena služba medicine 
dela uveljavi zdravstveni nadzor po prenehanju dela 
izpostavljenega delavca v obliki nadaljnjih pregledov, ukrepov 
dekontaminacije ali drugih ukrepov zdravstvenega varstva. 

(2) Zdravstveni nadzor po prenehanju dela izpostavljenega 
delavca odredi uprava za varstvo pred sevanji na podlagi 
pobude pooblaščenega zdravnika ali pooblaščene službe 
medicine dela, njegovo izvajanje pa mora zagotoviti 
delodajalec, pri katerem je bil delavec izpostavljen ionizirajočim 
sevanjem. 

41. člen 
(zdravstvena kartoteka izpostavljenega delavca) 

(1) Zdravstveno kartoteko izpostavljenega delavca se vodi in 
dopolnjuje, dokler delavec opravlja dela izpostavljenega 
delavca, hrani pa se jo dokler izpostavljeni delavec ne dopolni 
75 let, oziroma bi to starost dopolnil, vendar ne manj kot 30 let 
po prenehanju opravljanju del izpostavljenega delavca, ki so 
povezana s sevalno dejavnostjo. 

(2) Zdravstvena kartoteka mora vsebovati podatke o vrsti 
opravljanja del v okviru sevalne dejavnosti, rezultatih 
zdravniških pregledov pred zaposlitvijo ali razporeditvijo med 
izpostavljene delavce, rednih zdravstvenih pregledih in 
podatkov o prejetih osebnih dozah. 

42. člen 
(ugovor na odreditev ukrepov zdravstvenega 

nadzora) 

(1) Izpostavljeni delavec, delodajalec in organizacijska enota ali 
oseba, odgovorna za varstvo pred sevanjem, lahko podajo 
ugovor na oceno zdravstvene delazmožnosti, ki jo je za 
izpostavljenega delavca izdelal pooblaščeni zdravnik ali 
pooblaščena služba medicine dela. 

(2) Izpostavljeni delavec in delodajalec lahko podata ugovor na 
posebne zdravstvene preglede zaradi preseganja mejnih doz, 
ki jih je za izpostavljenega delavca odredil pooblaščeni 
zdravnik ali pooblaščena služba medicine dela. 

(3) Ugovor iz prejšnjih odstavkov je treba vložiti pri upravi za 
varstvo pred sevanji v petnajstih dneh po prejemu 
zdravniškega spričevala v zvezi z zdravstvenim ukrepom. 

(4) O ugovoru odloči uprava za varstvo ljudi pred sevanji na 
podlagi mnenja zdravniške komisije, ki jo za pripravo 
strokovnega mnenja za reševanje ugovorov imenuje minis- 
ter, pristojen za zdravje. 
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3.4.5 Organiziranost zdravstvenega nadzora 

43. člen 
(namen in nosilci) 

(1) Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev zagotavlja država 
v okviru mreže javne zdravstvene službe. 

(2) Pooblaščeni zdravniki in pooblaščene službe medicine dela 
so izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so po predpisih o 
zdravstveni dejavnosti pooblaščeni za zdravstveni nadzor 
izpostavljenih delavcev. 

44. člen 
(zdravstveni nadzor v primeru izrednega dogodka) 

(1) Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev in prebivalstva v 
primeru izrednega dogodka zagotavlja država. 

(2) Vlada v načrtu izvajanja ukrepov zdravstvenega nadzora 
izpostavljenih delavcev in prebivalstva v primeru izrednih 
dogodkov določi nosilce izvajanja ukrepov zdravstvenega 
n&dzora in obseg sredstev za izvedbo ukrepov 
zdravstvenega nadzora, obveznosti za izvajalce sevalne 
dejavnosti v zvezi s financiranjem zdravstvenega nadzora v 
primeru izrednih dogodkov ter druge pogoje, pomembne za 
učinkovitost izvedbe ukrepov zdravstvenega nadzora. 

3.4.6 izpostavljenost zaradi prisotnosti naravnih 
virov sevanja 

45. člen 
(sistematično pregledovanje delovnega in bivalnega 

okolja) 

(1) Uprava za varstvo pred sevanji zagotavlja varstvo pred 
povečano izpostavljenostjo delavcev in posameznikov iz 
prebivalstva zaradi naravnih virov sevanja s sistematičnim 
pregledovanjem delovnega in bivalnega okolja. 

(2) Varstvo iz prejšnjega odstavka se zagotavlja: 

- kjer so delavci oziroma posamezniki iz prebivalstva 
izpostavljeni radonovim ali toronovim potomcem, sevanju 
gama ali kakršnikoli drugi izpostavljenosti zaradi naravnih 
virov v bivalnem okolju in na delovnih mestih, kot je na primer 
v toplicah, jamah, rudnikih, na mestih pod zemljo in na 
določenih območjih na površini zemlje, 
kjer se kopičijo materiali ali skladiščijo ali odlagajo odpadki, ki 
se jih običajno ne obravnava kot radioaktivne, vendar 
vsebujejo naravno prisotne radionuklide, 
pri letalskih prevozih. 

(3) Vlada sprejme program sistematičnega pregledovanja 
delovnega in bivalnega okolja za območja iz prejšnjega 
odstavka in ozaveščanja prebivalstva o pomenu ukrepov 
zmanjšanja prisotnosti naravnih virov sevanja. 

46. člen 
(ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev in 

posameznikov iz prebivalstva) 

(1) Če se na podlagi sistematičnih pregledovanj iz prejšnjega 
člena ugotovi, da izpostavljenost posameznikov zaradi 
naravnih virov sevanja presega vrednosti mejnih doz za 

posameznika iz prebivalstva, uprava za varstvo pred sevanji 
odredi delodajalcu ali upravljavcu objektov in naprav izvedbo 
ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev in 
posameznikov iz prebivalstva in izvajanje ukrepov varstva 
izpostavljenih delavcev v obsegu in na način, kot to velja za 
izvajalce sevalnih dejavnosti. 

(2) Če so delavci ali posamezniki iz prebivalstva izpostavljeni 
radonu, veljajo ukrepi iz prejšnjega odstavka, če prejete doze 
presegajo vrednosti, ki jih predpiše minister, pristojen za 
zdravje. 

(3) Če so letalske posadke izpostavljene kozmičnemu sevanju 
nad mejnimi dozami za posameznika iz prebivalstva odredi 
uprava za varstvo pred sevanji letalskemu prevozniku: 

izdelavo ocene o izpostavljenosti delavcev, 
uveljavitev takih delovnih razporeditev, da se čim bolj zmanjša 
doza, ki jo prejme izpostavljena posadka, 
način obveznega seznanjanja delavcev o tveganju, ki ga 
povzroča izpostavljenost kozmičnemu sevanju in 
uveljavitev določb za noseče ženske iz 20. člena tega zakona. 

(4) Proti odločbi o izvedbi ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti 
iz prvega odstavka ni pritožbe. 

3.5 Izpostavljenost v zdravstvu 

47. člen 
(izpostavljenost v zdravstvu) 

(1) Radiološke posege zaradi diagnostike, zdravljenja in 
raziskovanja v zdravstvu in pravno-medicinskih postopkov 
lahko opravljajo osebe, ki imajo dovoljenje za izvajanje 
sevalne dejavnosti in s strani uprave za varstvo pred sevanji 
odobren program načrtovanja, napotitve, odobritve in izvajanja 
radioloških posegov (v nadaljnjem besedilu: program 
radioloških posegov). 

(2) Pri radioloških posegih se lahko uporablja vire sevanja, za 
katere je uprava za varstvo pred sevanji izdala potrdilo o 
vpisu v register virov sevanja ali dovoljenje za uporabo vira 
sevanja. 

48. člen 
(program radioloških posegov) 

(1) Program radioloških posegov iz prvega odstavka prejšnjega 
člena mora vsebovati: 

- seznam radioloških posegov, ki jih imetnik dovoljenja 
namerava Izvajati, in merila za napotitve na te posege z oceno 
prejetih doz za vse standardne diagnostične radiološke 
posege, 
seznam virov sevanja, ki se nameravajo uporabljati, 
opis vodenja in shranjevanja podatkov o izvedenih radioloških 
posegih, 
program zagotavljanja in preverjanja kakovosti radioloških 
posegov, 
poimenski seznam zdravnikov, odgovornih za radiološke 
posege, 
poimenski seznam pooblaščenih izvedencev medicinske 
fizike, odgovornih za optimizacijo radioloških posegov, 
ocenjevanje obsevanosti pacientov in zagotavljanja kakovosti 
varstva pred sevanji in 
poimenski seznam radioloških inženirjev. 
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(2) Program radioloških posegov odobri uprava za varstvo pred 
sevanji za čas največ petih let. 

(3) Minister, pristojen za zdravje, podrobneje določi radiološke 
posege, za katere je treba pridobiti odobritev programa 
radioloških posegov, in standardne diagnostične radiološke 
posege, za katere je treba podati oceno prejetih doz. Minister 
določi tudi obliko in obseg programa radioloških posegov, 
postopke načrtovanja, napotitve, odobritve in izvedbe 
radioloških posegov ter način in obseg poročanja o 
izpostavljenosti pacientov zaradi radioloških posegov. 

49. člen 
(pooblaščeni izvedenci medicinske fizike) 

(1) Naloge pooblaščenih izvedencev medicinske fizike lahko 
opravljajo osebe, ki pridobijo od uprave za varstvo pred sevanji 
pooblastilo za opravljanje nalog s področja medicinske fizike. 

(2) Pooblaščeni izvedenec medicinske fizike je lahko posameznik, 
ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

de je končal univerzitetni študij, ki zagotavlja znanja s področja 
medicinske fizike in 
da ima po končanem študiju najmanj pet let delovnih izkušenj 
s področja medicinske fizike. 

(3) Izvajanje preverjanja pogojev za izvajanje del pooblaščenega 
izvedenca medicinske fizike zagotavlja uprava za varstvo 
pred sevanji. 

(4) Minister, pristojen za zdravje, določi program preverjanja 
pogojev iz prejšnjega odstavka in imenuje posebno strokovno 
komisijo za preverjanje izpolnjevanja teh pogojev. 

(5) Pooblastilo iz prvega odstavka se izda za največ pet let. 

(6) Pooblaščeni izvedenci medicinske fizike morajo o svojem 
delu upravi za varstvo pred sevanji poročati najmanj vsako 
leto, na njegovo zahtevo, pa tudi pogosteje. 

(7) Uprava za varstvo pred sevanji odvzame pooblastilo za 
pooblaščenega izvedenca medicinske fizike, če je komisija 
za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz četrtega odstavka pri 
pregledu rednega preverjanja ali pri izrednem pregledu na 
pobudo pristojnega inšpektorja ugotovila, da pooblaščeni 
izvedenec ne izpolnjuje pogojev, na podlagi katerih je bilo 
pooblastilo izdano. 

50. člen 
(pogoji za izvedbo radiološkega posega) 

(1) Posamezni radiološki poseg se lahko izvede samo, če ga 
predpiše napotni zdravnik, odobri pa zdravnik, odgovoren za 
radiološki poseg, ki nosi klinično odgovornost za radiološki 
poseg. 

(2) Radiološki poseg za pravno-medicinske namene se lahko 
izvede, če zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, presodi, 
da bi poseg lahko koristil preiskovani osebi, in oseba vanj 
privoli. 

(3) Zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, ob upoštevanju 
namena in cilja posega, določi takšne pogoje posega, da se 
ta opravi z najmanj škode za pacienta. 

(4) Pri radioloških posegih je treba zagotoviti, da: 

- je pričakovana korist zaradi posega upravičena v primerjavi 
s tveganjem ali škodo za zdravje, 

- je izpostavljenost pacientov pri diagnostičnih posegih 
optimizirana tako, da je prejeta doza tako nizka, kot je to 
razumno dosegljivo ob upoštevanju pričakovanih ciljev 
posega, 

- je prejeta doza v radioterapiji načrtovana za vsakega pacienta 
posebej in to tako, da je izpostavljenost izven kliničnih 
volumnov tako nizka, kot je to razumno dosegljivo in izvedljivo 
v skladu z namenom terapije, 
pri diagnostičnem posegu v povprečju niso preseženi odobreni 
diagnostični referenčni nivoji. 

(5) Uprava za varstvo pred sevanji zagotavlja uveljavljanje 
diagnostičnih referenčnih nivojev za vse standardne 
diagnostične radiološke posege s sistematičnim 
pregledovanjem značilnih doz pacientov pri teh posegih. 

(6) Diagnostične referenčne nivoje določi minister, pristojen za 
zdravje, na podlagi rezultatov sistematičnega pregledovanja 
iz prejšnjega odstavka ob upoštevanju mnenja strokovnega 
odbora za vprašanja varstva posameznikov pred 
ionizirajočimi sevanji, radioloških posegov in uporabe virov 
sevanja v zdravstvu in veterinarstvu. 

(7) Minister, pristojen za zdravje, podrobneje določi: pogoje glede 
izvajanja sistematične zgodnje diagnostike, biomedicinskih 
in medicinskih raziskav, pravno-medicinskih posegov, 
posebnih radioloških posegov za otroke ter nosečnice in 
doječe ženske ter prostovoljne pomoči pri negi in oskrbi 
pacientov; vsebine obveznega izobraževanja in usposabljanja 
izvajalcev radiološkega posega; merila sprejemljivosti opreme 
za izvajanje radioloških posegov; posebne postopke za 
radioterapijo, diagnostično in interventno radiologijo ter 
nuklearno medicino; programe zagotavljanja kakovosti in 
oblike strokovnega nadzora. 

51. člen 
(ocenjevanje in preverjanje radioloških posegov) 

(1) Izvajalec sevalne dejavnosti, ki opravlja radiološke posege, 
mora redno, celovito in sistematično ocenjevati in preverjati 
radiološke posege glede meril iz četrtega odstavka prejšnjega 
člena. 

(2) Minister, pristojen za zdravje, določi pogostost, obseg in način 
ocenjevanja in preverjanja radioloških posegov in način ter 
roke poročanja. 

(3) Ne glede na predpisano pogostost ocenjevanja in 
pregledovanja radioloških posegov mora izvajalec sevalne 
dejavnosti, ki opravlja radiološke posege, zagotoviti pregled 
programa radioloških posegov neposredno po vsakem 
izrednem dogodku, za katerega je bila odrejena sanacija 
posledic po tem zakonu. 

(4) Minister, pristojen za zdravje, določi tudi primere izrednih 
dogodkov pri radioloških posegih, ko uprava za varstvo pred 
sevanji sama odredi ocenjevanje in preverjanje radiološkega 
posega. 
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52. člen 
(poročilo o ocenjevanju in preverjanju radioloških 

posegov) 

(1) Izvajalec sevalne dejavnosti, ki opravlja radiološke posege, 
o ocenjevanju In preverjanju radioloških posegov sestavi 
poročilo. 

(2) Izvajalec sevalne dejavnosti pripravi predlog sprememb 
programa radioloških posegov, če na podlagi poročila iz 
prejšnjega odstavka presodi, da program po merilu o najnižji 
škodi za pacienta ni ustrezen. 

(3) Poročilo iz prvega odstavka in predlog sprememb programa 
radioloških posegov iz prejšnjega odstavka mora odobriti 
uprava za varstvo pred sevanji. 

53. člen 
(zbirke podatkov o osebnih dozah zaradi radioloških 

posegov) 

(1) Zaradi ocenjevanja upravičenosti radioloških posegov se 
vzpostavijo in vodijo zbirke podatkov o opravljenih radioloških 
posegih. 

(2) Zbirke podatkov o izvedenih radioloških posegih upravljajo 
izvajalci radioloških posegov in uprava za varstvo pred 
sevanji. 

(3) Zbirke podatkov o izvedenih radioloških posegih vsebujejo 
naslednje podatke: ime in priimek pacienta, številka 
zdravstvenega zavarovanja, rojstni datum, datum posega, 
vrsta posega, podatki o izvedbi posega, ki so osnova za 
izračun prejete doze. 

(4) Uprava za varstvo pred sevanji vodi centralno evidenco 
izvedenih radioloških posegov. 

(5) Izvajalci radioloških posegov morajo posredovati podatke o 
izvedenih radioloških posegih v centralno evidenco izvedenih 
radioloških posegov. 

(6) Podatki o izvedenih radioloških posegih se lahko posredujejo 
v nadaljnjo obdelavo in v centralno evidenco izvedenih 
radioloških posegov samo na podlagi pisne privolitve pacienta 
ali njegovega zakonitega zastopnika. 

(7) Pisno izjavo iz prejšnjega odstavka zagotovi izvajalec 
radioloških posegov. Izjava se lahko nanaša na posamezni 
radiološki poseg ali na vse radiološke posege, izvedene v 
določenem obdobju zdravljenja. 

(8) Vsak pacient oziroma njegov zakonit zastopnik ima pravico 
pridobiti od zdravnika, odgovornega za radiološki poseg, 
podatke o dozah, ki jih je prejel med izvajanjem radioloških 
posegov. 

(9) Podatki o izvedenih radioloških posegih se hranijo, dokler 
pacient ne dopolni 75 let, oziroma bi to starost dopolnil, vendar 
ne manj kot 30 let po izvedenem radiološkem posegu. 

(10) Minister, pristojen za zdravje, podrobneje določi način 
upravljanja s podatki o izvedenih radioloških posegih. 

3.6 Poročilo o ocenah prejetih doz za prebivalstvo 

54. člen 
(poročilo o ocenah prejetih doz za prebivalstvo) 

(1) Uprava za varstvo pred sevanji vsako leto pripravi poročilo o 
ocenah prejetih doz za prebivalstvo kot sestavni del poročila 
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. 

(2) Poročilo o ocenah prejetih doz za prebivalstvo mora vsebovati: 

realno oceno doz, ki jih zaradi izvajanja sevalnih dejavnosti 
prejmejo prebivalci kot celota in kot posamezne referenčne 
skupine, 
opredelitev značilnih referenčnih skupin prebivalstva ob 
upoštevanju dejanskih poti prenosa radioaktivnih snovi, 
oceno doz zaradi zunanjega sevanja in oceno doz notranjega 
sevanja zaradi vnosa radionuklidov. 

(3) Pri izdelavi ocene doz za prebivalce se uporabi podatke- 

monitoringa radioaktivnosti okolja iz 123. člena in monitoringa 
v primeru povečane radioaktivne kontaminacije iz 90. člena 
tega zakona, 
sistematičnega pregledovanja bivalnega in delovnega okolja 
zaradi naravnih virov sevanja, 
obratovalnega monitoringa radioaktivnosti sevalnih objektov 
in jedrskih objektov zaradi dovoljenih izpustov odpadnih 
radioaktivnih snovi v okolje, 
iz zbirk podatkov o osebnih dozah Izpostavljenih delavcev, 
iz zbirk podatkov o izvedenih radioloških posegih. 

(4) Minister, pristojen za zdravje, določi v zvezi s pripravo poročila 
o ocenah doz za prebivalstvo, način zbiranja podatkov, 
shranjevanje dokumentacije glede meritev zunanjih doz, 
metodologijo za ocenjevanje vnosa radionuklidov in' 
radioaktivne kontaminacije ter metodologijo za ocenjevanje 
doz, ki so jih prejele referenčne skupine prebivalstva in 
prebivalstvo kot celota. 

4. SEVALNA IN JEDRSKA VARNOST 

4.1 Razvrščanje objektov 

55. člen 
(razvrščanje objektov) 

(1) Objekti se glede zahtevanih ukrepov zaradi sevalne ali jedrske 
varnosti razvrstijo v jedrske objekte, sevalne objekte in manj 
pomembne sevalne objekte. 

(2) Vlada določi merila za razvrščanje objektov med sevalne 
objekte in manj pomembne sevalne objekte. 

(3) Pri razvrščanju iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati, 
da so glede ukrepov sevalne varnosti zaprti viri sevanja, 
pospeševalniki delcev in rentgenske naprave, katerih uporaba 
se izvaja na podlagi programa radioloških posegov po tem 
zakonu, manj pomembni sevalni objekti. 
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56. člen 
(odločba o statusu objekta) 

(1) V postopku za pridobitev dovoljenja za gradnjo oziroma 
izvedbo gradbenih del ali razgradnjo izda uprava za sevalno 
in jedrsko varnost investitorju za sevalni objekt ali jedrski 
objekt naslednje odločbe: 

začasno odločbo za status jedrskega ali status sevalnega 
objekta v postopku izdaje okolje varstvenega soglasja, 
odločbo za status jedrskega ali status sevalnega objekta 
pred začetkom gradnje v postopku izdaje soglasja k gradnji 
oziroma soglasja k izvedbi gradbenih del, 
odločbo za prenehanje statusa jedrskega ali statusa 
sevalnega objekta po zaključku razgradnje po postopkih tega 
zakona. 

(2) Proti začasni odločbi in odločbi za status jedrskega ali 
sevalnega objekta in proti odločbi za prenehanje statusa 
jedrskega ali sevalnega objekta ni pritožbe. 

4.2 Zagotavljanje sevalne in jedrske varnosti 

57. člen 
(prepoved in zagotavljanje varnosti objekta) 

(1) Jedrskega objekta, sevalnega objekta ali manj pomembnega 
sevalnega objekta se ne sme graditi, preizkušati, z njim 
obratovati ali ga kako drugače uporabljati, ali z njim trajno 
prenehati obratovati, če za to niso izdana soglasja ali dovoljenja 
po tem zakonu. 

(2) Varnost objekta iz prejšnjega odstavka vključno z varnostjo 
pri ravnanju z radioaktivnimi snovmi, radioaktivnimi odpadki 
ali izrabljenim gorivom, ki so v teh objektih ali v njih nastajajo, 
mora zagotoviti upravljavec objekta. 

58. člen 
(izvedenci za sevalno in jedrsko varnosti) 

(1) Upravljavci jedrskih in sevalnih objektov se morajo glede 
posameznih vprašanj sevalne in jedrske varnosti posvetovati 
s pooblaščenimi izvedenci za sevalno iri jedrsko varnost. 

(2) Pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko varnost so 
pravne ali fizične osebe, ki pridobijo pooblastilo uprave za 
sevalno in jedrsko varnost. 

(3) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se izda za posamezno 
področje sevalne in jedrske varnosti ali za več področij 
sevalne in jedrske varnosti skupaj ter za čas največ petih let. 

(4) Pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko varnost morajo 
o svojem delu upravi za sevalno in jedrsko varnost poročati 
vsako leto, na njegovo zahtevo, pa tudi pogosteje. 

(5) Uprava za sevalno in jedrsko varnost odvzame pooblastilo 
za pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost, 
če je komisija za preverjanje izpolnjevanja pogojev za 
pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost iz 
59. člena tega zakona pri pregledu rednega preverjanja ali pri 
izrednem pregledu na pobudo pristojnega inšpektorja 
ugotovila, da pooblaščeni izvedenec ne izpolnjuje pogojev, 
na podlagi katerih je bilo pooblastilo izdano. 

59. člen 
(pridobitev pooblastila za izvedenca za sevalno in 

jedrsko varnost) 

(1) Pravne ali fizične osebe pridobijo pooblastilo za izvajanje del 
pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost, če 
za posamezna področja jedrske in sevalne varnosti, za katera 
nameravajo pridobiti pooblastilo, imenujejo odgovorne 
strokovnjake ter izmed njih določijo odgovornega vodjo 
področja jedrske in sevalne varnosti in izpolnjujejo za izvajanje 
del pooblaščenega izvedenca predpisane pogoje. 

(2) Odgovorni strokovnjak jedrske in sevalne varnosti je lahko 
posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

da je končal univerzitetni študij in 
da ima po končanem študiju najmanj sedem let delovnih 
izkušenj na področju sevalne in jedrske varnosti. 

(3) Izvajanje preverjanja pogojev za izvajanje del pooblaščenega 
izvedenca za sevalno in jedrsko varnost zagotavlja uprava 
za sevalno in jedrsko varnost. 

(4) Minister, pristojen za okolje, določi program preverjanja pogojev 
iz prejšnjega odstavka in imenuje posebno strokovno komisijo 
za preverjanje izpolnjevanja teh pogojev. 

(5) Tuja pravna ali fizična oseba pridobi pooblastilo za izvajanje 
del pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost, 
če ima po predpisih države, v kateri je registrirana za 
ocenjevanje sevalne in jedrske varnosti, enakovredna 
pooblastila, kot jih za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost 
določa ta zakon. 

(6) Izpolnjevanje pogojev tujih pravnih ali fizičnih oseb iz 
prejšnjega odstavka se ugotavlja po postopku priznavanja 
kvalifikacij takim osebam, kot ga določa poseben zakon. 

(7) Minister, pristojen za okolje, določi podrobneje evidence 
pooblaščenih izvedencev, način in obseg rednega in izjemnega 
poročanja ter druge pogoje, ki jih morajo v zvezi z 
ocenjevanjem sevalne In jedrske varnosti izpolnjevati 
pooblaščeni izvedenci za posamezno področje sevalne in 
jedrske varnosti. 

60. člen 
(uporaba izkušenj obratovalnih dogodkov) 

(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora zagotoviti, 
da se izvajajo programi zbiranja in analiziranja obratovalnih 
izkušenj jedrskih objektov. 

(2) Ugotovitve programov iz prejšnjega odstavka mora 
upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta upoštevati pri 
ocenjevanju, preverjanju in izboljšanju jedrske varnosti. 

(3) Minister, pristojen za okolje, določi način in pogostost 
poročanja o izvajanju programov zbiranja in analiziranja 
obratovalnih izkušenj sevalnih ali jedrskih objektov. 

61. člen 
(zagotovitev finančnih sredstev) 

(1) Upravljavec sevalnega objekta ali jedrskega objekta mora 
imeti za izvajanje predpisanih ukrepov sevalne ali jedrske 
varnosti zagotovljena finančna sredstva v vsej obratovalni 
življenjski dobi objekta. 

poročevalec, št. 37 34 12. april 2002 



(2) Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka morajo biti zadostna 
tudi za plačilo vseh stroškov ravnanja z radioaktivnimi odpadki, 
ki nastajajo zaradi obratovanja objekta, ravnanja z izrabljenim 
gorivom, če gre za jedrski objekt pa tudi razgradnje objekta. 

(3) Finančna sredstva iz prvega odstavka tega člena morajo 
upravljavcu objekta zagotavljati vsakokratni lastniki objekta 
v višini vseh stroškov obratovanja in investicijskega 
vzdrževanja vključno z vlaganji v tehnološko obnovo, 
povezano z ukrepi sevalne ali jedrske varnosti. 

(4) Vlada določi obliko jamstev in način uveljavljanja jamstev za 
finančna sredstva, potrebna za zaustavitev obratovanja in 
razgradnjo objekta, v primeru subsidiarnega ukrepanja države 
zaradi stečaja upravljavca, njegove likvidacije, ali če 
upravljavec opusti izvajanje ukrepov sevalne ali jedrske 
varnosti. 

(5) Če se gradnja odlagališča ali razgradnja jedrskega objekta 
financira iz sredstev namenskega sklada, ustanovljenega z 
zakonom, se finančna sredstva iz prvega odstavka, potrebna 
za zaustavitev obratovanja in razgradnjo objekta, zagotavljajo 
v skladu s predpisi o financiranju gradnje odlagališča 
radioaktivnih odpadkih in razgradnje jedrskega objekta. 

(6) Ustreznost zagotavljanja finančnih sredstev, njihove višine in 
oblike jamstev ter načina uveljavljanja jamstev ugotavlja uprava 
za sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje dovoljenja 
za obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta. 

62. člen 
(kvalifikacije delavcev) 

(1) V vsej obratovalni življenjski dobi sevalnega objekta ali 
jedrskega objekta mora upravljavec zagotoviti zadostno 

• število kvalificiranih delavcev s primerno izobrazbo, 
usposobljenih in dodatno šolanih za vse dejavnosti, ki so 
povezane s sevalno in jedrsko varnostjo. 

(2) Dela in naloge upravljanja tehnološkega procesa v objektu iz 
prejšnjega odstavka in nadzora nad tem upravljanjem smejo 
opravljati delavci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede 
strokovne usposobljenosti, psihofizičnih lastnosti in odvisnosti 
od alkohola in mamil. 

(3) Delodajalec mora zagotavljati redno obnavljanje strokovnega 
znanja kvalificiranih delavcev ter preverjati njihovo 
usposobljenost, psihofizične lastnosti in odvisnosti od alkohola 
in mamil. 

(4) Izpolnjevanje pogojev za dela in naloge iz drugega odstavka 
izkazuje kvalificirani delavec z dovoljenjem, ki mu ga za 
opravljanje teh del in nalog izda uprava za sevalno in jedrsko 
varnost. 

(5) Dovoljenje za opravljanje del in nalog iz drugega odstavka se 
izda za čas največ petih let. 

(6) Uprava za sevalno in jedrsko varnost imenuje posebno 
strokovno komisijo za preverjanje izpolnjevanja predpisanih 
pogojev delavcev za opravljanje del in nalog iz drugega 
odstavka. 

(7) Dovoljenje za opravljanje del in nalog iz drugega odstavka se 
izda za določen čas na podlagi poročila komisije za preverjanje 
izpolnjevanja predpisanih pogojev o uspešno opravljeni 
preveritvi delavca v zvezi s pogoji za opravljanje del in nalog 
iz drugega odstavka. 

(8) Uprava za sevalno in jedrsko varnost odvzame dovoljenje 
za opravljanje del in nalog iz drugega odstavka, če je komisija 
za preverjanje izpolnjevanja predpisanih pogojev pri pregledu 
rednega preverjanja ali pri izrednem pregledu na pobudo 
pristojnega inšpektorja ugotovila, da delavec ne izpolnjuje 
pogojev, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano. 

(9) Minister, pristojen za okolje, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zdravje, določi dela in naloge, za katere morajo delavci 
izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka, podrobneje določi 
pogoje glede strokovne usposobljenosti, psihofizičnih lastnosti 
in odvisnosti od alkohola in mamil, način preverjanja teh 
pogojev, pogostost pregledov rednega preverjanja in sestavo 
komisije za preverjanje predpisanih izpolnjevanja pogojev. 

63. člen 
(zagotavljanje kakovosti) 

(1) Upravljavec sevalnega objekta ali jedrskega objekta mora 
načrtovano in sistematično izvajati ukrepe za zadostitev 
zahtev po kakovosti za sestavne dele, sisteme vodenja in 
nadzora tehnoloških procesov ali konstrukcije, vključno z 
računalniško programsko opremo ter v zvezi s tem povezane 
storitve. 

(2) Upravljavec objekta iz prejšnjega odstavka mora za 
zagotavljanje kakovosti vzpostaviti in izvajati program 
zagotavljanja kakovosti. 

(3) Minister, pristojen za okolje, določi podrobnejše zahteve glede 
vsebine in oblike programa zagotavljanja kakovosti. 

4.3 Posegi v prostor 

64. člen 
(umestitev jedrskega objekta v prostor) 

(1) Načrtovanje prostorske razmestitve jedrskih objektov ter 
pogojev za njihovo umestitev na prostorsko in funkcionalno 
zaokroženem območju se izvede z državnim lokacijskim 
načrtom. 

(2) Podlaga za državni lokacijski načrt vsakega jedrskega objekta 
je v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Republike 
Slovenije. 

(3) Za pripravo državnega lokacijskega načrta je odgovoren 
minister, pristojen za okolje. 

65. člen 
(analiza varnosti območja za umestitev jedrskega 

objekta) 

(1) Izbira območja za umestitev jedrskega objekta se izvede na 
podlagi posebne varnostne analize, na podlagi katere se 
ovrednoti: 

- vse dejavnike na območju za umestitev jedrskega objekta, ki 
lahko vplivajo na jedrsko varnost objekta med njegovo 
življenjsko dobo in 

- vpliv zaradi obratovanja objekta na prebivalstvo In okolje. 

(2) Podrobnejšo vsebino in obseg analize iz prejšnjega odstavka 
določi v postopku priprave državnega lokacijskega načrta iz 
prejšnjega člena uprava za sevalno in jedrsko varnost. 

12. april 2002 35 poročevalec, št. 37 



66. člen 
(okolje varstveno soglasje) 

(1) Za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor je treba za sevalni 
objekt ali jedrski objekt pridobiti okolje varstveno soglasje. 
Organ, pristojen za izdajo okolje varstvenega soglasja, v 
predhodnem postopku za ta objekt določi tudi pogoje glede 
sevalne in jedrske varnosti in vsebino poročila o vplivih na 
okolje v delu, ki se nanašata na sevalno in jedrsko varnost. 

(2) Pogoje in obseg ter vsebino poročila o vplivih na okolje iz 
prejšnjega odstavka pripravi organ, pristojen za izdajo okolje 
varstvenega soglasju, na podlagi predloga uprave za sevalno 
in jedrsko varnost. 

67. člen 
(predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti) 

(1) V postopku za izdajo dovoljenja za poseg v prostor mora 
organ, pristojen za izdajo okolje varstvenega soglasja, pred 
izdajo okolje varstvenega soglasja za sevalni objekt ali jedrski 
objekt pridobiti od uprave za sevalno in jedrsko varnost, 
predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti. 

(2) Predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti iz prejšnjega 
odstavka lahko vsebuje zahteve po dopolnitvi ali spremembi 
poročila o vplivih na okolje in predloge pogojev k okolje 
varstvenem soglasju. 

(3) S predlogi pogojev k okolje varstvenem soglasju se v 
predhodnem soglasju določijo predvsem: 

obseg in vsebine projekta za izvedbo po predpisih o graditvi 
objektov, če gre za gradnjo ali razgradnjo objekta, oziroma 
projekta za izvedbo rudarskih del po predpisih o rudarstvu, 
če gre za rudarska dela zaradi pridobivanja ali opustitve 
pridobivanja jedrskih mineralnih surovin, 

- stopnje dovoljene obremenjenosti okolja zaradi ionizirajočih 
sevanj, 

- obseg območja omejene rabe prostora zaradi izvajanja 
ukrepov sevalne in jedrske varnosti in omejitve rabe prostora 
v takem območju in 

- druge predpisane pogoje jedrske in sevalne varnosti. 

4.4 Gradnje oziroma izvedbe gradbenih in rudarskih 
del 

68. člen 
(gradnje, ki vplivajo na jedrsko varnost) 

(1) K vlogi za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta oziroma izvedbo 
gradbenih del, zaradi katerih je treba izvajati ukrepe jedrske 
varnosti, mora investitor priložiti soglasje uprave za sevalno 
In jedrsko varnost. 

(2) Gradnja objekta oziroma izvedbo gradbenih del iz prejšnjega 
odstavka je: 

gradnja ali razgradnja jedrskega objekta in 
izvedba gradbenih del na območju omejene rabe zaradi 
jedrskega objekta, ki vplivajo na jedrsko varnost. 

(3) Vlada določi vsebino projektne dokumentacije za gradnjo ali 
razgradnjo jedrskega objekta in izvedbo gradbenih del na 
območju omejene rabe in merila za določitev območij omejene 
rabe zaradi jedrskega objekta, merila za prepovedi gradenj 

na teh območjih ter vrsto gradenj na teh območjih, za katere 
je treba k vlogi za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta priložiti 
soglasje uprave za sevalno in jedrsko varnost. 

69. člen 
(gradnje, ki vplivajo sevalno varnost) 

(1) K vlogi za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta oziroma izvedbo 
gradbenih ali rudarskih del, zaradi katerih je treba izvajati 
ukrepe sevalne varnosti, mora investitor priložiti soglasje 
uprave za sevalno in jedrsko varnost, razen za manj 
pomemben sevalni objekt, namenjen izvajanju sevalne 
dejavnosti v zdravstvu ali veterinarstvu, za katerega se mora 
priložiti soglasje uprave za varstvo pred sevanji. 

(2) Gradnja objekta oziroma izvedba gradbenih ali rudarskih del 
iz prejšnjega odstavka je: 

gradnja ali razgradnja sevalnega objekta, 
- izvedba rudarskih del zaradi izkoriščanja ali opustitve 

izkoriščanja jedrskih mineralnih surovin, 
gradnja ali razgradnja objekta za pridobivanje, predelavo ali 
obogatitev jedrskih mineralnih surovin, 
gradnja odlagališča za rudarsko jalovino ali hidrometalurško 
jalovino, ki nastane pri pridobivanju jedrskih surovin, in 
gradnja ali razgradnja manj pomembnega sevalnega objekta. 

(3) Vlada določi vsebino projektne dokumentacije za gradnjo 
objekta in izvedbo gradbenih del ali rudarskih del iz prvega 
odstavka. 

70. člen 
(informacija o posegih v prostor, ki vplivajo na 

sevalno in jedrsko varnost) 

(1) Investitor, ki namerava graditi objekte oziroma izvajati 
gradbena ali rudarska dela iz 68. in 69. člena tega zakona, 
lahko od organa, pristojnega za izdajo soglasja h gradnji 
objekta oziroma izvedbi gradbenih ali rudarskih del po tem 
zakonu, zahteva informacijo v zvezi s pogoji, ki jih mora 
izpolnjevati nameravana gradnja, nanašajo pa se na sevalno 
ali na jedrsko varnost. 

(2) Informacijo iz prejšnjega odstavka se izda najkasneje v 
devetdesetih dneh po prejemu zahteve. 

71. člen 
(soglasje h gradnji ali razgradnji objekta) 

(1) K vlogi za pridobitev soglasja iz 68. in 69. člena tega zakona 
mora investitor, ki namerava graditi ali razgraditi sevalni objekt 
ali jedrski objekt, priložiti k projektni dokumentaciji varnostno 
poročilo in mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in 
jedrsko varnost. 

(2) Varnostno poročilo mora prikazati za objekt, ki se gradi ali 
razgrajuje: 

temeljne varnostne in projektne rešitve objekta, 
lokacijo objekta z analizo lokacije, 

- tehnične karakteristike objekta vključno z opisom 
radioaktivnih snovi oziroma jedrskih snovi in drugih virov 
sevanja, 

- varstvo pred ionizirajočimi sevanji vključno z oceno varstva 
izpostavljenih delavcev pred sevanjem, 
oceno izpostavljenosti prebivalstva in okolja, 
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organizacijo dela vključno s programi strokovnega 
usposabljanja in organiziranostjo varstva pred sevanjem, 

- ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, 
fizično varovanje objekta, 
načrt zaščite in reševanja objekta po predpisih o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma posebni načrt 
zaščite in reševanja objekta, če gre za objekt, za katerega 
načrta zaščite in reševanja objekta po predpisih o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ni treba izdelati, 
programe poskusnega obratovanja, če gre za gradnjo objekta, 

- varnostno analizo, če gre za jedrski objekt, 
- obratovalne pogoje in omejitve za varno obratovanje za čas 

poskusnega obratovanja in med rednim obratovanjem, 
zagotavljanje kakovosti, 
predvidene izpuste radioaktivnih snovi v okolje, 
program meteoroloških meritev in obratovalnega monitoringa 
radioaktivnosti in 

- načrt dolgoročnega nadzora, če gre za odlagališče. 

(3) Če gre za razgradnjo objekta, se vsebina varnostnega 
poročila nanaša na razgradnjo objekta in z njo povezanimi 
ukrepi sevalne ali jedrske varnosti. 

(4) Oseba, ki namerava graditi ali razgraditi objekt, mora 
zagotoviti, da se varnostno poročilo dopolni, če pride med 
gradnjo ali razgradnjo objekta ali v času poskusnega 
obratovanja do sprememb stanja, na katerega se nanaša 
varnostno poročilo. 

(5) Soglasje iz 68. in 69. člena tega zakona se izda k projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 

(6) Uprava za sevalno in jedrsko varnost odobri varnostno 
poročilo v postopku izdaje soglasja iz prejšnjega odstavka. 

(7) Minister, pristojen za okolje, podrobneje določi vsebino 
projektne dokumentacije iz prvega odstavka in vsebino 
varnostnega poročila. 

72. člen 
(načrt fizičnega varovanja) 

K varnostnemu poročilu iz prejšnjega člena mora investitor priložiti 
načrt fizičnega varovanja iz 119. člena tega zakona kot ločen in 
tajen dokument v skladu s predpisi o tajnosti podatkov. 

73. člen 
(odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih 

odpadkov) 

(1) Če se vloga za pridobitev soglasja nanaša na gradnjo objekta 
za odlaganje izrabljenega goriva ali za odlaganje radioaktivnih 
odpadkov, mora investitor poleg projektne dokumentacije in 
varnostnega poročila iz 71. člena tega zakona k vlogi priložiti 
tudi: 

- varnostno poročilo objektov odlagališča za obdobje po 
njegovem zaprtju, 
mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko 
varnost, 
finančna jamstva za izvedbo vseh del do zaprtja odlagališča, 
finančna jamstva za plačilo stroškov dolgoročnega nadzora 
odlagališča po njegovem zaprtju in 

- izjavo o brezplačnem prenosu zemljišč, ki ga zajema območje 
odlaganja, v last države ter načrt prenosa. 

(2) Z varnostnim poročilom o objektih odlagališča za obdobje po 
njegovem zaprtju se oceni vsa možna tveganja zaradi 
izrabljenega goriva ali radioaktivnih odpadkov in oceni 

izpostavljenost prebivalstva po zaprtju odlagališča in 
izpostavljenost delavcev na odlagališču med vzdrževanjem 
odlagališča in izvajanjem dolgoročnega nadzora objekta 
odlagališča po njegovem zaprtju. 

(3) Z načrtom dolgoročnega nadzora objektov odlagališča se 
mora prikazati: 

- obseg in vsebino obratovalnega monitoringa radioaktivnosti 
za odlagališče in monitoringa naravnih pojavov, ki vplivajo na 
dolgoročno stabilnost odlagališča, in delovanje posameznih 
delov odlagališča, 
merila, na podlagi katerih se glede na rezultate obratovalnega 
monitoringa iz prejšnje alinee in inšpekcijskega nadzora 
odloča o izvedbi vzdrževalnih del na odlagališču. 

(4) Soglasje iz prvega odstavka se izda k projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 

(5) Uprava za sevalno in jedrsko varnost podrobneje določi 
vsebino varnostnega poročila o objektih odlagališča za 
obdobje po njegovem zaprtju in vsebino načrta dolgoročnega 
nadzora objektov odlagališča v predlogu pogojev k okolje 
varstvenem soglasju. 

74. člen 
(drugi predpisi) 

Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen, za zdravje, v 
soglasju z drugimi pristojnimi ministri določita za sevalne objekte, 
jedrske objekte in za manj pomembne sevalne objekte, pravila 
ravnanja, tehnične zahteve in oblike obveznega ravnanja v zvezi 
s sevalno ali jedrsko varnostjo. 

75. člen 
(soglasje k rudarskim delom) 

(1) Pred izdajo dovoljenja za izvedbo rudarskih del zaradi 
pridobivanja ali opustitve pridobivanja jedrskih mineralnih 
surovin in z njimi povezanimi gradnjami oziroma izvedbami 
gradbenih del, mora investitor pridobiti soglasje uprave za 
sevalno in jedrsko varnost za: 

gradnjo ali opustitev rudarskega objekta za pridobivanje 
jedrskih mineralnih surovin, 
gradnjo ali razgradnjo rudarskega objekta za predelavo ali 
obogatitev jedrskih mineralnih surovin, kot je drobljenje, sejanje 
in ločevanje po fizikalnih ali fizikalno-kemičnih postopkih, 

- gradnjo ali zaprtje odlagališča za rudarsko ali hidrometalurško 
jalovino, ki nastane pri obdelavi jedrskih mineralnih surovin. 

(2) K vlogi za pridobitev soglasja iz prejšnjega odstavka je treba 
priložiti predvsem: 

- dokumentacijo, določeno s predpisi o rudarstvu, 
- varnostno poročilo, iz katerega je razvidno, da so pri 

načrtovanju rudarskih del upoštevani predpisi s področja 
sevalne varnosti in pogoji o sevalni varnosti iz okolje 
varstvenega soglasja, 

- mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno In jedrsko 
varnost. 

(3) Soglasje iz prvega odstavka se izda k projektu za izdajo 
dovoljenja za izvedbo rudarskih del. 

(4) Uprava za sevalno in jedrsko varnost podrobneje določi 
vsebino varnostnega poročila v predlogu pogojev k okolje 
varstvenem soglasju. 
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76. člen 
(odlagališče rudarske in hidrometalurške jalovine) 

4.5 Poskusno obratovanje sevalnih in jedrskih 
objektov 

(1) Vlogi za pridobitev soglasja h gradnji odlagališča rudarske ali 
hidrometalurške jalovine, ki nastane pri izkoriščanju jedrskih 
mineralnih surovin, je treba poleg projektne dokumentacije in 
varnostnega poročila iz 71. člena tega zakona priložiti tudi: 

varnostno poročilo za čas obratovanja odlagališča ter za 
obdobje po opustitvi odlaganja, 
mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko 
varnost, 
finančna jamstva za izvedbo vseh del do zaprtja odlagališča, 
finančna jamstva za plačilo stroškov dolgoročnega nadzora 
odlagališča in 
izjavo o brezplačnem prenosu zemljišč, ki ga zajema območje 
odlaganja, v last države ter načrt prenosa. 

(2) Z varnostnim poročilom o odlagališču rudarske jalovine ali 
hidrometalurške jalovine se mora oceniti vsa možna tveganja 
zaradi odloženih radioaktivnih snovi in oceniti izpostavljenost 
prebivalcev in na odlagališču zaposlenih izpostavljenih 
delavcev med njegovim obratovanjem in po zaprtju 
odlagališča. 

(3) Z načrtom dolgoročnega nadzora odlagališča rudarske ali 
hidrometalurške jalovine se prikaže: 

- obseg in vsebino obratovalnega monitoringa radioaktivnosti 
za odlagališče in naravnih pojavov, ki vplivajo na dolgoročno 
stabilnost odlagališča in delovanje posameznih delov 
odlagališča, 
merila, na podlagi katerih se glede na rezultate obratovalnega 
monitoringa iz prejšnje alinee in inšpekcijskega nadzora 
odloča o izvedbi vzdrževalnih del na odlagališču. 

(4) Uprava za sevalno in jedrsko varnost odobri načrt 
dolgoročnega nadzora odlagališča rudarske ali 
hidrometalurške jalovine v postopku izdaje soglasja iz prvega 
odstavka. 

(5) Uprava za sevalno in jedrsko varnost podrobneje določi 
vsebino varnostnega poročila in vsebino načrta dolgoročnega 
nadzora odlagališča v predlogu pogojev k okolje varstvenem 
soglasju. 

77. člen 
(izdaja soglasja) 

(1) Soglasje iz 68. in 69. člena tega zakona se izda v devetdesetih 
dneh po prejemu popolne vloge. 

(2) Če gre za soglasje k gradnji objekta, se v soglasju lahko 
določijo tudi pogoji poskusnega obratovanja in način ter čas 
njegovega trajanja. 

(3) Soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva 
pravnomočnosti soglasja ni bila začeta gradnja ali razgradnja 
objekta iz 68. in 69. člena tega zakona ali niso bila začeta 
rudarska dela iz 75. člena tega zakona. 

(4) Proti odločbi o zavrnitvi ali odobritvi soglasja iz 68. in 69. člena 
tega zakona ni pritožbe. 

78. člen 
(poskusno obratovanje sevalnih in jedrskih objektov) 

(1) Vsak sevalni in jedrski objekt mora po zaključku gradnje najprej 
poskusno obratovati. 

(2) Za začetek poskusnega obratovanja sevalnega objekta ali 
jedrskega objekta, je treba pridobiti soglasje uprave za sevalno 
in jedrsko varnost. 

(3) K vlogi za pridobitev soglasja k začetku poskusnega 
obratovanja je treba predložiti varnostno poročilo, ki mora biti 
dopolnjeno v skladu s spremembami, ki nastanejo v času 
gradnje, mnenje pooblaščenega izvedenca ali pooblaščene 
organizacije za sevalno in jedrsko varnost in drugo predpisano 
dokumentacijo. 

(4) Varnostno poročilo in predloženo dokumentacijo iz prejšnjega 
odstavka uprava za sevalno in jedrsko varnost odobri v 
postopku izdaje soglasja k začetku poskusnega obratovanja. 

(5) Minister, pristojen za okolje, podrobneje določi vsebino vloge 
za pridobitev soglasja za začetek poskusnega obratovanja 
in vsebino dokumentacije iz tretjega odstavka. 

(6) Uprava za sevalno in jedrsko varnost odobri poskusno 
obratovanje za določen čas, vendar ne za več kot dve leti. 

(7) Soglasje za poskusno obratovanje se lahko na podlagi vloge 
imetnika podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so po izteku 
veljavnosti soglasja predpisani za njegovo izdajo. 

(8) Proti odločbi o zavrnitvi ali odobritvi soglasja k začetku 
poskusnega obratovanja ni pritožbe. 

4.6 Obratovanje sevalnih in jedrskih objektov 

79. člen 
(dovoljenje za obratovanje, zaključek razgradnje in 

zaprtje odlagališča) 

(1) Investitor oziroma upravljavec objekta, ki namerava: 

1. začeti ali prenehati z obratovanjem jedrskega objekta, 
2. začeti ali prenehati z obratovanjem sevalnega objekta, 
3. začeti z odlaganjem izrabljenega goriva ali odpadkov na 

odlagališču radioaktivnih odpadkov, 
4. zapreti odlagališče izrabljenega goriva ali odlagališča 

radioaktivnih odpadkov, 
5. začeti ali zaključiti razgradnjo jedrskega objekta, 
6. začeti ali zaključiti razgradnjo sevalnega objekta, 
7. zaključiti rudarska dela za opustitev pridobivanja jedrskih 

mineralnih surovin ali 
8. začeti z odlaganjem rudarske in hidrometalurške jalovine, ki 

nastaja pri izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin, 
9. zapreti odlagališče rudarske in hidrometalurške jalovine, ki 

nastaja pri izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin, 

mora pridobiti dovoljenje uprave za sevalno in jedrsko varnost. 

poročevalec, št. 37 38 12. april 2002 



(2) Dovoljenje za obratovanje objekta in zaključek razgradnje 
objekta ali zaprtje odlagališča iz prejšnjega odstavka se izda: 

po pridobljenem uporabnem dovoljenju, ki se ga izda v skladu 
s predpisi o graditvi objektov, če gre za začetek obratovanja 
iz 1. in 2. točke ali začetek odlaganja iz 3. točke prejšnjega 
odstavka, 
po izpolnitvi vseh pogojev za prenehanje obratovanja objekta 
ali odlagališča, če gre za prenehanje obratovanja iz 1. in 2. 
točke ali zaprtja odlagališča iz 4. točke prejšnjega odstavka, 
po izpolnitvi vseh pogojev razgradnje objekta, če gre za 
razgradnjo objekta iz 5. in 6. točke prejšnjega odstavka, 
po izpolnitvi vseh pogojev za končanje rudarskih del, če gre 
za zaključitev rudarskih del iz 7. točke in za zaprtje odlagališča 
iz 9. točke prejšnjega odstavka. 

(3) Pogoje iz prejšnjega odstavka določi uprava za sevalno in 
jedrsko varnost v soglasju iz 68. in 69. člena tega zakona. 

(4) Pri zaključitvi rudarskih del iz 7. točke in pri zaprtju odlagališča 
iz 9. točke prvega odstavka tega člena je dovoljenje iz prvega 
odstavka pogoj za pridobitev končne odločbe o prenehanju 
pravic in obveznosti po predpisih o rudarstvu. 

80. člen 
(vloga za pridobitev dovoljenja) 

(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja iz 79. člena tega zakona je 
treba predložiti varnostno poročilo, mnenje pooblaščenega 
izvedenca za sevalno in jedrsko varnost ter drugo predpisano 
dokumentacijo. 

(2) Varnostno poročilo mora biti dopolnjeno v skladu s 
spremembami, ki nastanejo med poskusnim obratovanjem in 
v času gradnje oziroma razgradnje objekta, ali v času izvajanja 
rudarskih del, če gre za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja 
jedrskih mineralnih surovin. 

(3) Na zahtevo uprave za sevalno in jedrsko varnost mora 
vlagatelj za posamezna vprašanja varnostnega poročila, ki 
so pomembna za sevalno ali jedrsko varnost, k vlogi za izdajo 
dovoljenja priložiti tudi strokovno mnenje pooblaščenega 
izvedenca za sevalno in jedrsko varnost. 

(4) Dovoljenje izda uprava za sevalno in jedrsko varnost v 
devetdesetih dneh po prejemu popolne vloge, če iz 
predloženih poročil, načrtov in druge predpisane 
dokumentacije ter iz podatkov o poskusnem obratovanju 
ugotovi, da so izpolnjeni pogoji sevalne oziroma jedrske 
varnosti. 

(5) Oseba, ki je pridobila dovoljenje za zaprtje odlagališča 
izrabljenega goriva, radioaktivnih odpadkov, ali rudarske in 
hidrometalurške jalovine mora zagotoviti vzdrževanje in 
nadzor odlagališča skladno s pogoji iz varnostnega poročila. 

(6) Minister, pristojen za okolje, podrobneje določi vsebino vloge 
za pridobitev dovoljenja in vsebino dokumentacije iz prvega 
odstavka glede na stopnjo tveganja za posamezno skupino 
objektov. 

81. člen 
(občasni varnostni pregled) 

(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta (v nadaljnjem 
besedilu: upravljavec objekta) mora zagotavljati redno, celovito 
in sistematično ocenjevanje in preverjanje sevalne oziroma 
jedrske varnosti objekta z občasnimi varnostnimi pregledi. 

(2) Minister, pristojen za okolje, določi pogostost, vsebino in 
obseg, čas trajanja in način izvajanja občasnih varnostnih 
pregledov in način poročanja o teh pregledih. 

(3) V predpisu iz prejšnjega odstavka se določijo tudi primeri, v 
katerih uprava za sevalno in jedrsko varnost sama odredi 
izvedbo občasnega varnostnega pregleda, če razpolaga z 
novimi in pomembnimi dokazi o sevalni ali jedrski varnosti 
objekta. 

(4) Proti odločbi o izvedbi občasnega varnostnega pregleda iz 
prejšnjega odstavka ni pritožbe. 

82. člen 
(poročilo o občasnem varnostnem pregledu) 

(1) Upravljavec objekta o občasnem varnostnem pregledu objekta 
sestavi poročilo. 

(2) Če iz poročila o občasnem varnostnem pregledu izhaja, da je 
treba zaradi izboljšanja sevalne ali jedrske varnosti spremeniti 
obratovalne pogoje ali omejitve iz varnostnega poročila, mora 
upravljavec objekta pripraviti predlog teh sprememb. 

(3) K vlogi za potrditev poročila o občasnem varnostnem pregledu 
mora upravljavec objekta priložiti tudi mnenje pooblaščenega 
izvedenca za sevalno in jedrsko varnost. 

(4) Potrjeno poročilo o občasnem varnostnem pregledu je pogoj 
za podaljšanje dovoljenja za obratovanje objekta iz 79. člena 
tega zakona. 

(5) Proti odločbi o zavrnitvi ali odobritvi poročila o občasnem 
varnostnem pregledu ni pritožbe. 

83. člen 
(odobritev sprememb) 

(1) Upravljavec objekta mora vsako nameravano spremembo v 
zvezi z objektom ali načinom upravljanja z njim ali njegovim 
obratovanjem, vključno z vzdrževalnimi deli, pregledovanjem, 
preskušanjem ali uvedbo tehnične, organizacijske ali druge 
spremembe v zvezi s temi deli (v nadaljnjem besedilu: 
sprememba), ki vpliva ali bi posredno lahko vplivala na vsebino 
varnostnega poročila, oceniti glede na njen pomen za sevalno 
ali jedrsko varnost. 

(2) Spremembe so glede na pomen za sevalno ali jedrsko varnost 
lahko spremembe: 

1. o katerih je treba pristojni organ le obvestiti, 
2. katerih izvedbo je treba upravi za sevalno in jedrsko 

varnost priglasiti, in 
3. ki so pomembne za sevalno ali jedrsko varnost in za 

katerih izvedbo je treba pridobiti odobritev uprave za 
sevalno in jedrsko varnost. 

(3) K predlogu sprememb iz 3. točke prejšnjega odstavka mora 
upravljavec objekta priložiti predlog spremembe varnostnega 
poročila in strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za 
sevalno in jedrsko varnost. » 

(4) Upravljavec objekta lahko začne uvajati predlagane 
spremembe iz 2. točke drugega odstavka potem, ko je uprava 
za sevalno in jedrsko varnost pisno potrdila, da ni treba pridobiti 
odobritve sprememb. 
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(5) Če je upravljavec objekta uvedel spremembe na podlagi 
obvestila predloga sprememb, mora najkasneje šest mesecev 
po izvedenih delih posredovati upravi za sevalno in jedrsko 
varnost načrt izvedenih sprememb. 

(6) Če je upravljavec objekta uvedel spremembe na podlagi 
priglasitve predloga sprememb, mora najkasneje šest 
mesecev po izvedenih delih posredovati upravi sevalno in 
jedrsko varnost tudi spremembo varnostnega poročila. 

(7) Minister, pristojen za okolje, določi metodologijo ocenjevanja 
in razvrščanja sprememb ter način in obliko obveščanja in 
priglasitve teh sprememb. 

84. člen 
(odobritev pomembnih sprememb) 

(1) Uprava za sevalno in jedrsko varnost odobri predlog 
sprememb, ki so pomembne za sevalno ali jedrsko varnost, 
v 90 dneh po prejemu popolne vloge z odločbo, v kateri tudi 
odredi izdelavo sprememb varnostnega poročila, in če je 
treba, določi tudi način, obseg in roke uvajanja sprememb iz 
varnostnega poročila. 

(2) Upravljavec objekta mora začeti z uvajanjem sprememb iz 
prejšnjega odstavka, ko mu uprava za sevalno in jedrsko 
varnost odobri spremembe varnostnega poročila. 

(3) Proti odločbi o zavrnitvi ali odobritvi predloga sprememb, ki 
so pomembne za sevalno ali jedrsko varnost, ni pritožbe. 

85. člen 
(soglasje k gradnji, rekonstrukciji ali odstranitvi) 

(1) Če se namerava graditi, rekonstruirati ali odstraniti objekt 
znotraj območja sevalnega ali jedrskega objekta se mora 
pred izdajo dovoljenja za takšno gradnjo pridobiti soglasje 
uprave za sevalno in jedrsko varnost, ne glede na to, ali 
takšna gradnja vpliva na sevalno ali jedrsko varnost ali ne. 

(2) Proti odločbi o zavrnitvi ali odobritvi soglasja iz prejšnjega 
odstavka ni pritožbe, 

86. člen 
(izjemni pregled varnostnega poročila) 

(1) Upravljavec objekta mora oceniti in preveriti varnost objekta 
in zagotoviti pregled skladnosti varnostnega poročila z 
zaključki ocenjevanja in preverjanja varnosti: 

- neposredno po izrednem dogodku na objektu in 
po zaključku sanacijskih del za odpravo posledic izrednega 
dogodka. 

(2) Če iz ocenjevanja in preverjanja varnosti sledi, da je treba 
spremeniti ali dopolniti obratovalne pogoje in omejitve iz 
varnostnega poročila, mora upravljavec objekta izdelati 
predlog sprememb in sprememb varnostnega poročila in 
ravnati na način iz 83. in 84. člena tega zakona. 

% 

87. člen 
(poročanje o obratovanju objektov) 

(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora upravi za 
sevalno in jedrsko varnost redno poročati o obratovanju 
objekta. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena mora upravljavec 
objekta upravi za sevalno in jedrsko varnost izredno poročati 
o: 

okvarah opreme, ki bi lahko povzročile izredni dogodek, in 
izrednih dogodkih ter o sprejetih ukrepih za odpravo posledic 
okvar ali izrednih dogodkov, 
napakah delavcev pri ravnanju oziroma obratovanju z 
objektom, ki bi lahko povzročile izredni dogodek, 
odstopanjih od obratovalnih pogojev in omejitev, in 
vseh drugih dogodkih ali obratovalnih okoliščinah, ki pomembno 
vplivajo na sevalno ali jedrsko varnost objekta. 

(3) Minister, pristojen za okolje, za posamezno vrsto jedrskega 
in sevalnega objekta določi vsebino, obseg in pogostost 
rednega poročanja ter vsebino in obseg izrednega poročanja 
iz prejšnjega odstavka ter roke poročanja. 

4.7 Radioaktivna kontaminacija 

88. člen 
(mejne vrednosti) 

(1) Vlada predpiše mejne vrednosti radioaktivne kontaminacije 
zraka, površinskih in podzemnih voda, namenjenih za pripravo 
pitne vode, radioaktivne kontaminacije človekovega telesa, 
površin delovnega okolja, tal, krme, izdelkov za osebno higieno 
in nego, tobaka in tobačnih izdelkov, gradbenega materiala 
ter drugih izdelkov. 

(2) V predpisu iz prejšnjega odstavka vlada določi tudi mejne 
vrednosti za živila in krmo v primeru izrednega dogodka v 
jedrskem objektu ali drugega izrednega dogodka, ki lahko 
povzroči kontaminacijo živil in krme. 

(3) Vlada predpiše tudi z mejnimi vrednostmi povezane pogoje 
uporabe vode, krme, živil in izdelkov za različne kategorije 
prebivalstva, obveznosti proizvajalcem posameznih vrst 
izdelkov ter druge obvezne ukrepe zmanjševanja uporabe 
radioaktivno kontaminiranega delovnega in bivalnega okolja 
ter živil, vode, krme in izdelkov. 

89. člen 
(prepoved uporabe) 

(1) Namerno dodajanje radioaktivnih snovi v proizvodnji krme, 
živil, igrač, osebnega nakita in kozmetike ter uvažati ali izvažati 
tako blago ni dovoljeno. 

(2) Uporaba delovnih in bivalnih prostorov ter dajanje v promet in 
uporaba vode, živil, krme in izdelkov ni dovoljena, če so 
onesnaženi z radionuklidi tako, da koncentracija aktivnosti 
presega mejne vrednosti iz prejšnjega člena. 

90. člen 
(monitoring radioaktivne kontaminacije) 

(1) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, 
za živila in krmo pa tudi minister, pristojen za kmetijstvo in 
veterino, določijo zasnovo izrednega monitoringa v primeru 
povečane radioaktivne kontaminacije zraka, pitne vode, vode, 
tal, živil, krme in posameznih izdelkov ali materialov, program 
monitoringa ter način poročanja in obveščanja javnosti. 

(2) Minister, pristojen za okolje, minister, pristojen za zdravje, za 
živila in krmo pa tudi minister, pristojen za kmetijstvo, določijo 
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vsebino ter pogoje za pridobitev listine, s katero imetnik 
dokazuje, da živila, krma, posamezni izdelki ali odpadki niso 
radioaktivno kontaminirani. 

(3) Minister, pristojen za okolje, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, določi za 
primere povečane radioaktivne kontaminacije način 
posredovanja podatkov monitoringa v sistem opazovanja, 
obveščanja in alarmiranja ob naravnih in drugih nesrečah. 

91. člen 
(dekontaminacija) 

(1) Minister, pristojen za okolje, ob soglasju ministra, pristojnega 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, in ministra, 
pristojnega za zdravje, določi sredstva ter način 
dekontaminacije glede na vrsto in obseg radioaktivne 
kontaminacije. 

(2) Če gre za radioaktivno kontaminacijo zaradi Izrednega 
dogodka, mora dekontaminacijo zagotoviti uporabnik vira 
sevanja v okviru sanacije posledic izrednega dogodka na 
način, kot mu je bila odrejena kot izjemni ukrep iz 125. člena 
tega zakona. 

(3) Če radioaktivna kontaminacija zaradi uporabe vira sevanja ni 
posledica izrednega dogodka, mora uporabnik vira sevanja 
izvesti dekontaminacijo sam na način, določen v predpisu iz 
prvega odstavka, in o tem obvestiti upravo za sevalno in 
jedrsko varnost oziroma upravo za varstvo pred sevanji, če 
gre za izvajanje sevalne dejavnosti v zdravstvu ali 
veterinarstvu. 

92. člen 
(drugi ukrepi zaradi povečane radioaktivne 

kontaminacije) 

(1) Če pride do povečane radioaktivne kontaminacije na ozemlju 
drugih držav lahko vlada prepove ali začasno omeji uvoz ali 
določi ostrejše pogoje nadzora pri uvozu živil, krme in izdelkov 
iz območja teh držav ter določi zasnovo in nosilce izvajanja 
ukrepov pri uvozu živil, krme in izdelkov. 

(2) Če so radioaktivno kontaminirana živila, krma in Izdelki 
slovenskega izvora, lahko vlada za njih prepove izvoz. 

(3) Stroške nadzora v primeru povečane radioaktivne 
kontaminacije iz prvega in drugega odstavka tega člena ter 
stroške z odstranjevanjem radioaktivno kontaminiranih pošiljk 
blaga plača uvoznik oziroma izvoznik blaga, ki je v skladu s 
carinskimi predpisi carinski zavezanec. 

4.8 Ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
gorivom 

93. člen 
(ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 

gorivom) 

(1) Imetnik radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva mora 
zagotoviti, da se: 

- z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ravna na 
predpisan način in 
v največji možni meri izogne prelaganju bremen odlaganja 
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva na prihodnje 
generacije. 

(2) Povzročitelj radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva 
mora zagotoviti, da odpadne radioaktivne snovi nastajajo v 
najmanjših možnih količinah. 

(3) Stroške ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
gorivom plača povzročitelj radioaktivnih odpadkov oziroma 
njihov imetnik, če jih je od povzročitelja prevzel ali na drug 
način pridobil. 

(4) Če povzročitelj radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva 
ni znan, prevzame odgovornost za ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki država. 

(5) Uprava za sevalno in jedrsko varnost vodi centralno evidenco 
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, ki nastajajo na 
ozemlju Republike Slovenije; 

(6) Imetnik radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva mora 
podatke o nastajanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega 
goriva posredovati v centralno evidenco radioaktivnih 
odpadkov in izrabljenega goriva. 

(7) Minister, pristojen za okolje, razvrsti radioaktivne odpadke 
glede na stopnjo in vrsto radioaktivnosti, določi ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, določi obseg 
poročanja o nastajanju odpadkov in izrabljenega goriva ter 
način in obseg vodenja centralne evidence nastajanja 
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva in vodenja 
evidenc skladiščenih in odloženih radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega goriva. 

94. člen 
(javna služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki) 

Prevzemanje, zbiranje, prevažanje, predhodna obdelava in 
skladiščenje pred odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih 
odpadkov, ki niso odpadki iz jedrskih objektih za proizvodnjo 
energije, je obvezna državna javna služba. 

95. člen 
(javna služba odlaganja odpadkov iz jedrskih objektov 

za proizvodnjo energije) 

(1) Obdelava radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva pred 
odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih odpadkov ter 
izrabljenega goriva iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije 
je obvezna državna javna služba. 

(2) Storitve javne službe iz prejšnjega odstavka se financirajo iz 
sredstev namenskega sklada, ki je ustanovljen z zakonom. 

96. člen 
(odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine) 

Dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališč rudarske in 
hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju 
jedrskih mineralnih surovin, je obvezna državna javna služba. 

97. člen 
(javni zavod in javno podjetje) 

(1) Obvezne državne javne službe iz 94., 95. in iz 96. člena tega 
zakona izvaja javni gospodarski zavod za radioaktivne 
odpadke. 

(2) Ne glede na obveznost oddajanja radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega goriva izvajalcu obvezne državne javne službe 
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lahko radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo za določen 
čas skladišči in obdeluje povzročitelj odpadkov na kraju 
nastanka, če za tako ravnanje pridobi dovoljenje uprave za 
sevalno in jedrsko varnost. 

(3) Proti odločbi o zavrnitvi ali odobritvi začasnega skladiščenja 
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva na kraju 
nastanka ni pritožbe. 

98. člen 
(nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi 

odpadki in izrabljenim gorivom) 

(1) Nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi odpadki in 
Izrabljenim gorivom po tem zakonu sprejme Državni zbor kot 
del nacionalnega programa varstva okolja po predpisih o 
varstvu okolja. 

(2) Strokovne podlage nacionalnega programa iz prejšnjega 
Odstavka s podrobnejšo razčlenitvijo ukrepov za zmanjšanje 
nastajanja radioaktivnih odpadkov, za njihovo obdelavo pred 
odlaganjem ter njihovo odlaganje in ukrepov za obdelavo in 
odlaganje izrabljenega goriva pripravi javni gospodarski zavod 
za radioaktivne odpadke in jih posreduje upravi za sevalno in 
jedrsko varnost. 

(3) Operativne programe nacionalnega programa ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom pripravi javni 
gospodarski zavod, sprejme pa jih vlada. 

(4) Operativne programe iz prejšnjega odstavka se sprejme za 
obdobje največ štirih let. 

99. člen 
(objekti državne infrastrukture) 

(1) Objekt, ki je namenjen opravljanju javne službe ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki po tem zakonu, javne službe odlaganja 
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva iz jedrskih 
objektov ali javne službe odlaganja rudarske ali 
hidrohietalurške jalovine (v nadaljnjem besedilu: objekt 
državne infrasrukture) je v lasti države ali upravljavca tega 
objekta. 

(2) Gradnja objektov državne infrastrukture je v javnem interesu. 

(3) Za objekt državne infrastrukture izda uprava za sevalno in 
jedrsko varnost odločbo o statusu jedrskega objekta 
upravljavcu objekta. 

(4) Če je objekt državne infrastrukture v lasti upravljavca se 
lahko proda, kako drugače odtuji ali obremeni le s predhodnim 
soglasjem vlade. 

(5) Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je 
nična. 

(6) V primeru stečaja ali likvidacije upravljavca objekta postane 
objekt državne infrastrukture last države, ne glede na določbe 
predpisov o stečajnem postopku. Na objekt državne 
infrastrukture ni mogoče poseči z izvršbo. 

4.9 Uvoz, izvoz in tranzit jedrskih in radioaktivnih 
snovi ter radioaktivnih odpadkov 

100. člen 
(dovoljenje za uvoz, izvoz, tranzit jedrskih in 

radioaktivnih snovi) 

(1) Za uvoz in izvoz jedrskih in radioaktivnih snovi je treba pridobiti 
dovoljenje uprave za sevalno in jedrsko varnost, razen za 
uvoz medicinskih pripomočkov, za katerega izda dovoljenje 
uprava za varstvo pred sevanji. 

(2) Tranzit radioaktivnih snovi je treba upravi za sevalno in jedrsko 
varnost prijaviti. 

(3) Za tranzit jedrskih snovi in vire sevanja s pomembno 
aktivnostjo je treba pridobiti dovoljenje uprave za sevalno in 
jedrsko varnost. 

(4) V postopku izdaje dovoljenja iz prvega in tretjega odstavka 
se presoja ukrepe sevalne in jedrske varnosti v celotnem 
poteku odpošiljanja radioaktivnih snovi na ozemlju Republike 
Slovenije. 

(5) Dovoljenje za uvoz radioaktivnih snovi se izda samo, če ima 
prejemnik radioaktivnih snovi dovoljenje za izvajanje sevalne 
dejavnosti. 

101. člen 
(dovoljenje za uvoz, izvoz, tranzit radioaktivnih 

odpadkov in izrabljenega goriva) 

(1) Za uvoz, izvoz in tranzit radioaktivnih odpadkov in izrabljenega 
goriva je treba pridobiti dovoljenje uprave za sevalno in jedrsko 
varnost. 

(2) V postopku izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka uprava 
za sevalno in jedrsko varnost presoja ukrepe sevalne in 
jedrske varnosti v celotnem poteku odpošiljanja radioaktivnih 
odpadkov in izrabljenega goriva od kraja izvora do kraja 
prejema pošiljke. 

(3) Dovoljenje za izvoz iz prvega odstavka izda uprava za 
sevalno in jedrsko varnost če je za pošiljko radioaktivnih 
odpadkov ali izrabljenega goriva pridobilo soglasje pristojnega 
organa države, v katero so radioaktivni odpadki oziroma 
izrabljeno gorivo namenjeni in soglasja pristojnih organov držav, 
preko katerih potuje pošiljka, in če so pri izvozniku 
radioaktivnih odpadkov izpolnjeni vsi pogoji za prevzem 
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva v primeru 
zavrnitve pošiljke. 

(4) Dovoljenje za tranzit iz prvega odstavka izda uprava za 
sevalno in jedrsko varnost, če je za pošiljko radioaktivnih 
odpadkov ali izrabljenega goriva pridobilo vsa soglasja 
pristojnih organov države izvora in države, v katero je pošiljka 
namenjena, kakor tudi držav, preko katerih potuje pošiljka, in 
če ima pošiljatelj radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva 
dovoljenje države izvora za vrnitev pošiljke na mesto izvora 
v primeru zavrnitve pošiljke. 
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(5) Dovoljenje za uvoz iz prvega odstavka izda uprava za sevalno 
in jedrsko varnost, če uvoznik dokaže, da je za radioaktivne 
odpadke ali izrabljeno gorivo zagotovljeno ravnanje skladno 
s predpisi, in ima dovoljenje države izvora za vrnitev pošiljke 
na mesto izvora v primeru zavrnitve pošiljke, za uvoženo 
pošiljko pa je uprava za sevalno in jedrsko varnost pridobila 
vsa soglasja pristojnih organov države izvora in držav, preko 
katerih potuje pošiljka. 

(6) O izdaji dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit, mora uprava za 
sevalno in jedrsko varnost obvestiti pristojne organe držav 
izvora oziroma države, v katero so radioaktivni odpadki ali 
izrabljeno gorivo namenjeni, in soglasja pristojnih organov 
držav, preko katerih pošiljka potuje. 

(7) Izvoznik radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva mora 
najkasneje v dveh tednih od prispetja pošiljke na mesto 
prevzema prijaviti upravi za sevalno in jedrsko varnost 
prevzem pošiljke. 

102. člen 
(izdaja dovoljenja) 

(1) Dovoljenje za uvoz, izvoz ali tranzit radioaktivnih odpadkov 
ali ^rabljenega goriva in dovoljenja za uvoz ali izvoz 
radioaktivnih snovi se izda za eno ali več pošiljk ter za čas 
največ treh let. 

(2) Uprava za sevalno in jedrsko varnost lahko odkloni Izdajo 
dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit radioaktivnih odpadkov 
ali izrabljenega goriva, če ugotovi, da država izvoznica 
oziroma država prejemnica nima tehničnih, pravnih ali 
upravnih sredstev za varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki 
ali z izrabljenim gorivom. 

(3) Izdaja dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit radioaktivnih 
odpadkov ali izrabljenega goriva in izdaja dovoljenja za uvoz 
ali izvoz radioaktivnih snovi ne vpliva na siceršnjo 
odgovornost imetnika, prevoznika, lastnika ali prejemnika ali 
katerekoli druge osebe, udeležene pri prevozu pošiljke, glede 
sevalne ali jedrske varnosti po tem zakonu. 

(4) Pošiljanje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva zaradi 
odlaganja v namembni kraj, ki leži južno od 60° južne 
zemljepisne dolžine, je prepovedano. 

(5) Radioaktivni odpadki in radioaktivne snovi se pošiljajo v 
embalaži, kot jo določajo predpisi s področja prevoza 
nevarnega blaga. 

103. člen 
(finančna jamstva in drugi pogoji) 

(1) Za vsako pošiljko radioaktivnih odpadkov ali radioaktivnih 
snovi mora uvoznik, izvoznik ali oseba, ki izvaja tranzit 
radioaktivnih odpadkov, zagotoviti poleg zavarovanja, kot ga 
določajo carinski predpisi, tudi finančna jamstva v višini, ki 
zagotavlja plačilo stroškov: 

zavrnitve pošiljke od pristojnih organov države, v katero je 
bila namenjena ali 
za ravnanja, ki jih je odredila uprava za sevalno in jedrsko 
varnost, če je ugotovila, da za uvožene radioaktivne odpadke 
ali radioaktivne snovi ni zagotovljenega ravnanja po tem 
zakonu. 

(2) Vlada določi višino in načine finančnega jamstva iz prvega 
odstavka. 

(3) Minister, pristojen za okolje, določi način prijave v zvezi s 
pošiljanjem radioaktivnih odpadkov, izrabljenega goriva, 
jedrskih snovi in radioaktivnih snovi, načine obveščanja 
pristojnih organov in organov drugih držav, ravnanje pri 
večkratnih pošiljkah, način in roke poročanja o izvedenih 
pošiljkah, pogoje glede jedrske in sevalne varnosti in druge 
pogoje za uvoz, izvoz in tranzit. Minister, pristojen za okolje, 
določi tudi vire sevanja s pomembno aktivnostjo, za katere je 
treba pridobiti pred tranzitom dovoljenje. 

4.10 Intervencijski ukrepi 

104. člen 
(izredni dogodki) 

(1) Vlada določi za posamezni vir sevanja merila za razvrščanje 
izrednih dogodkov, ki nastanejo pri obratovanju objekta ali 
uporabi vira sevanja, v razrede glede na možne posledice in 
obseg intervencijskega ukrepanja. 

(2) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora v načrtu 
zaščite in reševanja objekta na podlagi predpisanih meril z 
prejšnjega odstavka prikazati razvrstitev verjetnih izrednih 
dogodkov v razrede in glede na razred izrednega dogodka 
načrtovati obseg intervencijskega ukrepanja. 

(3) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora na podlagi 
razvrstitve verjetnih izrednih dogodkov zagotoviti tehnične in 
druge pogoje, da se med izrednim dogodkom zagotovi 
ocenjevanje posledic izrednega dogodka in odločanje o 
obsegu potrebnih intervencijskih ukrepov. Usposobljenost 
upravljavca za izdelavo ocen in odločitev iz prejšnjega stavka 
se prikaže v varnostnem poročilu. 

105. člen 
(načrt zaščite in reševanja) 

Pri izdelavi načrtov za zaščito in reševanje in pri izvajanju 
načrtovanih intervencijskih ukrepov je treba zagotoviti: 

- da zaradi intervencije zmanjšana škoda za zdravje ljudi 
upraviči stroške in škodo, ki jih povzročijo intervencijski ukrepi, 
da so način, obseg in trajanje intervencijskih ukrepov 
optimizirani tako, da je zmanjšanje škode za zdravje ljudi čim 
večje v primerjavi s povečano škodo zaradi izvajanja 
intervencijskih ukrepov, in 

- upoštevanje predpisanih mejnih doz za interventno 
izpostavljenost in intervencijskih nivojev. 

106. člen 
(načrtovanje intervencije) 

(1) Upravljavec sevalnega in jedrskega objekta mora posredovati 
nosilcem načrtovanja zaščite in reševanja vse njemu 
dostopne tehnične podatke o viru sevanja in podatke Iz 
varnostnega poročila, ki se jih rabi pri izdelavi državnega in 
lokalnega načrta zaščite in reševanja. 

(2) Vlada določi: 

intervencijske nivoje, 
mejne doze za interventno izpostavljenost delavcev, 
izpostavljenih zaradi izvajanja intervencijskih ukrepov, 
merila za določitev območja načrtovanja intervencijskih 
ukrepov glede na razred izrednih dogodkov, 
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obseg in pogoje izvajanja monitoringa radioaktivne 
kontaminacije, varstva posameznikov pred sevanjem in 
zdravstvenega nadzora ter 
druge pogoje načrtovanja in izvajanja intervencijskih ukrepov 
v zvezi z intervencijskimi nivoji. 

(3) Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za načrtovanje 
intervencijskih ukrepov, kadar uporabnik vira sevanja ni 
določljiv, ali če povzročitelj ni na ozemlju Republike Slovenije. 

(4) Minister, pristojen za okolje, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zdravje, določi za posamezno vrsto virov sevanja način 
upoštevanja intervencijskih nivojev pri pripravi načrtov zaščite 
in reševanja. 

107. člen 
(načrt zaščite in reševanja objekta) 

Upravljavec objekta mora vzdrževati pripravljenost na izredni 
dogodek in v primeru izrednega dogodka izvajati intervencijske 
ukrepe po načrtu zaščite in reševanja objekta in izvajati ukrepe, 
ki se nanj nanašajo v državnih in lokalnih načrtih zaščite in 
reševanja. 

108. člen 
(obveščanje javnosti v primeru izrednih dogodkov) 

(1) Upravljavec objekta ter nosilci izvajanja ukrepov po lokalnem 
in državnem načrtu zaščite in reševanja morajo o pomembnih 
dejstvih iz načrtov zaščite in reševanja redno obveščati 
javnost. 

(2) V primeru izrednega dogodka po tem zakonu mora 
upravljavec objekta zagotoviti, da je o dogodku v najkrajšem 
možnem času obveščen organ, ki je izdal dovoljenje za 
izvajanje sevalne dejavnosti, in drugi pristojni organi po 
predpisih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

(3) Če gre za prevoz jedrskih snovi, radioaktivnih snovi, 
izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov ima dolžnost 
obveščanja po prejšnjem odstavku prevoznik radioaktivnih 
snovi. 

(4) Za način in obseg obveščanja javnosti in pristojnih organov 
po tem členu ter za postopek rednega pregledovanja in 
potrjevanja obvestil javnosti o pomembnih dejstvih iz načrtov 
zaščite in reševanja se uporabljajo predpisi s področja varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

109. člen 
(mednarodno obveščanje in sodelovanje) 

(1) V primeru izrednega dogodka, za katerega je verjetno, da bi 
lahko povzročil škodo za zdravje ljudi na ozemlju drugih držav, 
mora uprava za sevalno in jedrsko varnost zagotoviti 
obveščanje skladno z mednarodnimi sporazumi. 

(2) O sprejemanju pomoči tujih držav in Mednarodne agencije za 
atomsko energijo ter o dajanju pomoči tujim državam v primeru 
izrednih dogodkov odloči vlada. 

5. IZDAJA, PODALJŠANJE, SPREMEMBE, 
ODVZEM IN PRENEHANJE VELJAVNOSTI 
DOVOLJENJ 

5.1 Izdaja in podaljšanje dovoljenja 

110. člen 
(vsebina dovoljenja) 

(1) Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti mora vsebovati: 

podatke o imetniku dovoljenja, 
natančen opis izvajanja sevalne dejavnosti, 
rok, v katerem se mora začeti izvajati sevalna dejavnost, 
čas veljavnosti dovoljenja, 
ukrepe, ki jih mora imetnik dovoljenja za izvajanje sevalne 
dejavnosti izvršiti po prenehanju veljavnosti dovoljenja, 
roke in pogoje za ponoven pregled ocene varstva pred 
sevanjem izpostavljenih delavcev, 
druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati imetnik dovoljenja, 
skladno s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. 

(2) Dovoljenje za uporabo vira sevanja mora vsebovati: 

podatke o imetniku dovoljenja, 
- natančen opis vrste, velikosti ter namena uporabe vira 

sevanja, in evidenčne oznake iz registra vira sevanja, 
- čas veljavnosti dovoljenja, 

način uporabe vira sevanja, 
obveznosti glede tehničnih pregledov in vzdrževanja vira 
sevanja, 
ukrepe, ki jih mora imetnik dovoljenja za obratovanje izvršiti 
po prenehanju veljavnosti dovoljenja, 

- druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati imetnik dovoljenja, 
skladno s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. 

(3) Dovoljenje za obratovanje objekta, zaključek razgradnje 
objekta ali zaprtje odlagališča iz 79. člena tega zakona mora 
vsebovati: 

podatke o upravljavcu objekta, 
natančen opis vrste, velikosti ter namena uporabe objekta in 
evidenčne oznake iz registra sevalnih in jedrskih objektov, 
čas veljavnosti dovoljenja, 

- obratovalne pogoje in omejitve iz varnostnega poročila, 
obveznosti v zvezi z občasnimi varnostnimi pregledi, 
ukrepe, ki jih mora imetnik dovoljenja izvršiti po prenehanju 
veljavnosti dovoljenja, 
način uporabe sredstev finančnih jamstev, 
roke in pogoje za ponoven pregled ocene varstva pred 
sevanjem izpostavljenih delavcev in načrta ukrepov zaščite 
in reševanja, 
druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati imetnik dovoljenja, 
skladno s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. 

111. člen 
(izdaja in podaljšanje dovoljenja) 

(1) Dovoljenje iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: 
dovoljenje) izda organ, ki je pristojen za zadevo po tem 
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zakonu, za čas največ desetih let, razen če gre za dovoljenje 
za zaključek razgradnje objekta ali za zaprtje odlagališča. 

(2) Merila za določitev časa veljavnosti posameznega dovoljenja 
iz prejšnjega odstavka določi vlada in pri tem upošteva 
predvsem tehnološko dobo naprav ali objektov in čas, v 
katerem se pričakuje, da se bo za enako uporabo virov sevanja 
zaradi tehnoloških izboljšav jedrska oziroma sevalna varnost 
bistveno izboljšala. 

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka se lahko na podlagi vloge 
imetnika podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku 
veljavnosti dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. 

(4) Za postopek podaljšanja dovoljenja iz prvega odstavka se 
smiselno uporabljajo določbe, ki so s tem zakonom določene 
za njegovo izdajo. 

5.2 Sprememba dovoljenja 

112. člen 
(sprememba dovoljenja) 

(1) Dovoljenje se lahko spremeni na predlog njegovega imetnika 
ali po uradni dolžnosti. 

(2) Predlogu imetnika dovoljenja za spremembo dovoljenja mora 
biti poleg sestavin, ki so zahtevane za vlogo za izdajo 
dovoljenja, priloženo tudi veljavno dovoljenje, ki naj bi se 
spremenilo, ter predlog, v katerem delu naj se dovoljenje 
spremeni. 

(3) Kadar se postopek za spremembo dovoljenja začne po uradni 
dolžnosti, je treba o tem in o razlogih za začetek postopka 
nemudoma obvestiti imetnika dovoljenja. 

(4) Dovoljenje se po uradni dolžnosti spremeni: 

če se spremenijo predpisani pogoji jedrske ali sevalne 
varnosti, 

- če to zahteva varstvo okolja ali življenja ali zdravja ljudi v 
javno korist, 
če je zaradi zunanjih vplivov ali naravnih pojavov ogrožen vir 
sevanja tako, da je bistveno zmanjšana jedrska ali sevalna 
varnost. 

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka se izda novo dovoljenje, v 
katerem lahko določi tudi obseg in rok prilagoditve novim 
pogojem sevalne ali jedrske varnosti. 

(6) V primerih iz četrtega odstavka lahko organ, pristojen za 
zadevo po tem zakonu, skladno z določbami 114. člena tega 
zakona: 

- dovoljenje tudi odvzame, če gre za dovoljenje za izvajanje 
sevalne dejavnosti ali za dovoljenje za uporabo vira sevanja, 
ali 

- odredi zaustavitev obratovanja objekta, če gre za sevalni 
objekt ali jedrski objekt. 

113. člen 
(postopek spremembe dovoljenja) 

Glede postopka za spremembo dovoljenja se uporabljajo določbe, 
ki veljajo za njegovo izdajo. 

5.3 Odvzem dovoljenja 

114. člen 
(odvzem dovoljenja) 

(1) Organ, pristojen za zadevo po tem zakonu, dovoljenje 
odvzame na predlog imetnika dovoljenja, če je ta izpolnil svoje 
obveznosti, ki izhajajo iz dovoljenja. 

(2) Kadar se postopek za odvzem dovoljenja začne po uradni 
dolžnosti, je organ, pristojen za zadevo po tem zakonu, dolžno 
o tem in o razlogih za začetek postopka nemudoma obvestiti 
imetnika dovoljenja. 

(3) Pristojni organ odvzame dovoljenje po uradni dolžnosti: 

- na pobudo pristojnega inšpektorja, če iz pobude sledi, da 
niso izpolnjeni predpisani pogoji sevalne varnosti, imetnik pa 
jih ni zagotovil v razumnem roku kljub zahtevi inšpektorja po 
odpravi pomanjkljivosti, ali 
če imetnik dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali za 
uporabo vira sevanja več kot šest mesecev izvaja sevalno 
dejavnost ali uporablja vir sevanja brez potrjene ocene 
varstva izpostavljenih delavcev pred sevanjem. 

115. člen 
(postopek za zaustavitev obratovanja objekta) 

(1) Kadar se postopek za odreditev zaustavitve obratovanja 
sevalnega objekta ali jedrskega objekta začne po uradni 
dolžnosti, je uprava za sevalno in jedrsko varnost dolžna o 
tem in o razlogih za začetek postopka, nemudoma obvestiti 
imetnika dovoljenja. 

(2) Uprava za sevalno in jedrsko varnost odredi zaustavitev 
obratovanja sevalnega objekta ali jedrskega objekta po uradni 
dolžnosti: 

- na pobudo pristojnega inšpektorja, če iz pobude sledi, da 
niso izpolnjeni predpisani pogoji sevalne ali jedrske varnosti, 
imetnik pa jih ni zagotovil v razumnem roku kljub zahtevi 
inšpektorja po odpravi pomanjkljivosti, ali 

- če imetnik dovoljenja ni dostavil v odobritev spremembe in 
dopolnitve ocene varstva izpostavljenih delavcev pred 
sevanjem v predpisanem roku, ali 

- če je imetnik dovoljenja za obratovanje objekta pričel z 
vzdrževalnimi deli, preskušanjem ali z uvajanjem sprememb 
iz 83. člena tega zakona, ki so pomembne za sevalno ali 
jedrsko varnost objekta, ne da bi to uprava za sevalno in 
jedrsko varnost to predhodno odobrila. 

116. člen 
(posledice odvzema dovoljenja in odreditve o 

zaustavitvi obratovanja) 

(1) Odvzem dovoljenja po uradni dolžnosti in odreditev zaustavitve 
obratovanja objekta iz prejšnjega člena učinkujeta od dneva 
dokončnosti odločbe, s katero je bilo dovoljenje odvzeto 
oziroma zaustavitev obratovanja odrejena. 

(2) Proti odločbi iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. 

(3) V primerih kršitev svojih obveznosti, katerih posledica je 
odvzem dovoljenja po uradni dolžnosti ali odreditev zaustavitve 
obratovanja, je imetnik dovoljenja odškodninsko odgovoren. 
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5.4 Prenehanje dovoljenja 

117. člen 
(prenehanje dovoljenja) 

(1) Dovoljenje preneha: 

če imetnik ni začel izvajati sevalne dejavnosti, uporabljati vira 
sevanja ali obratovati z objektom v roku, določenem v 
dovoljenju, 

- ko izteče rok, za katerega je bilo dovoljenje za uporabo vira 
sevanja izdano, če se ne podaljša, 
zaradi stečaja ali likvidacije pravne osebe, 
če imetnik preneha izvajati sevalno dejavnost. 

(2) V primerih iz tretje alinee prejšnjega odstavka izda pristojni 
organ odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje prenehalo. 

(3) V primerih iz četrte alinee prejšnjega odstavka izda pristojni 
organ odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje prenehalo, 
če je imetnik prenehanje izvajanja sevalne dejavnosti prijavil 
in izpolnil vse pogoje za prenehanje sevalne dejavnosti, 
predpisane po tem zakonu. 

(4) Proti odločbi iz drugega in tretjega odstavka ni pritožbe. 

6. FIZIČNO VAROVANJE JEDRSKIH SNOVI IN 
OBJEKTOV 

6.1 Fizično varovanje jedrskih snovi in jedrskega 
objekta 

118. člen 
(fizično varovanje jedrskih snovi in jedrskega objekta) 

(1) Upravljavec objekta, v katerem so jedrske snovi, in prevoznik 
jedrskih snovi morata zagotoviti izdelavo načrta fizičnega 
varovanja in izvajanje ukrepov fizičnega varovanja zaradi 
preprečevanja kaznivih dejanj; ki bi ogrozila jedrsko varnost 
ali omogočila širjenje jedrskega orožja ali nedovoljeno uporabo 
jedrskih snovi. 

(2) Če gre za jedrski objekt, se morajo ukrepi fizičnega varovanja 
zagotavljati od začetka gradnje do njegove razgradnje. 

(3) Obseg fizičnega varovanja se določi na podlagi razvrstitve 
jedrskih snovi in njihove uporabe glede na možne učinke za 
jedrsko varnost ali širjenje jedrskega orožja in nedovoljeno 
uporabo jedrskih snovi v primeru kaznivih dejanj. 

(4) Obveznost fizičnega varovanja iz prvega odstavka velja tudi 
za upravljavca sevalnega objekta, če so v objektu viri sevanja 
s pomembno aktivnostjo. 

119. člen 
(načrt fizičnega varovanja) 

(1) Ukrepi fizičnega varovanja se morajo izvajati po načrtu 
fizičnega varovanja, katerega izdelavo zagotovi upravljavec 
objektov, naprav ali vozil, v katerih so jedrske snovi ali viri 
sevanja s pomembno aktivnostjo. 

(2) Načrt fizičnega varovanja iz prejšnjega odstavka je veljaven, 
če ga potrdi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 

(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, ob soglasju ministra, 
pristojnega za okolje, določi razvrstitev jedrskih snovi in 
objektov in njegove uporabe glede na možne učinke v primeru 
kaznivih dejanj in glede na to razvrstitev tudi obseg obveznega 
fizičnega varovanja. V predpisu iz prejšnjega stavka se določijo 
tudi sevalni objekti, za katere je treba zaradi virov sevanja s 
pomembno aktivnostjo zagotoviti fizično varovanje. 

(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi za namen 
izdelave programa in načrta fizičnega varovanja upravljavcu 
objektov ali vozil, v katerih so jedrske snovi, pogoje za delavce, 
ki izvajajo fizično varovanje, pogoje za delavce, ki imajo dostop 
do jedrskih snovi, ter druge pogoje, povezane s fizičnimi, 
tehničnimi in mehanskimi ukrepi fizičnega varovanja. 

120. člen 
(varnostno preverjanje oseb, ki se zaposlujejo) 

(1) V nadzorovanem območju jedrskega objekta in v prostorih, v 
katerih je oprema, naprave ali dokumentacija pomembna za 
jedrsko varnost jedrskega objekta, lahko delajo samo delavci 
delodajalca in zunanji delavci, ki izpolnjujejo splbšne pogoje, 
določene z zakonom in splošnimi akti delodajalca in za katere 
ne obstajajo varnostni zadržki. Varnostni zadržki se ugotavljajo 
z varnostnim preverjanjem, s katerim oseba pisno soglaša. 
Varnostno preverjanje opravi delodajalec. 

(2) Ob pisnem soglasju za preverjanje oseba izpolni vprašalnik 
z naslednjimi podatki: 

ime in priimek, vključno s prejšnjimi, 
- datum in kraj rojstva, 
- državljanstvo, vključno s prejšnjimi državljanstvi in dvojnimi 

državljanstvi, 
naslov prebivališča, 
trenutna zaposlitev in prejšnje zaposlitve, 

- o pravnomočne obsodbe zaradi naklepnih kaznivih dejanj, ki 
se preganja po uradni dolžnosti, 
o tekočem kazenskem postopku zaradi suma kaznivega 
dejanja, ki se ga preganja po uradni dolžnosti, 
odvisnost od alkohola, drog ali druge zasvojenosti, 
o prejšnja varnostna preverjanja. 

(3) Verodostojnost podatkov iz šeste alinee prejšnjega odstavka 
se dokazujejo s potrdili o nekaznovanosti, ki jih izda pristojni 
organ, verodostojnost podatkov iz sedme alinee prejšnjega 
odstavka pa z zdravniškim spričevalom. 

(4) Delodajalec lahko za varnostno preverjanje pridobi osebne 
podatke od upravljavcev naslednjih zbirk osebnih podatkov: 

- centralnega registra prebivalstva (ime in priimek, vključno s 
prejšnjimi, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča), 

- evidence o izgubi državljanstva (prejšnja državljanstva), 
- evidence za pridobitev državljanstva (državljanstvo, vključno 

z dvojnimi državljanstvi), 
- evidence o državljanstvu, pridobljenem z naturalizacijo, o 

izgubi državljanstva zaradi odvzema, odpusta ali odreka 
(pridobitev državljanstva z naturalizacijo), 

- davčnega registra (trenutna zaposlitev in prejšnje zaposlitve), 
kazenske evidence (obsodbe zaradi naklepnih dejanj, ki se 
preganja po uradni dolžnosti), 

- evidence o tekočih kazenskih postopkih (postopki zaradi 
suma kaznivega dejanja), 
registra oseb, odvisnih od alkohola (podatki o zdravljenju 
odvisnosti), 
evidence obravnave uživalcev drog (podatki o zdravstveni 
obravnavi) in 
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evidence varnostno preverjenih oseb (prejšnja varnostna 
preverjanja). 

(5) Delodajalec lahko pridobi osebne podatke iz registra oseb, 
odvisnih od alkohola, in evidence obravnave uživalcev drog 
samo na podlagi pisne privolitve osebe, na katero se podatki 
nanašajo. 

(6) Upravljavec zbirke osebnih podatkov iz četrtega odstavka 
posreduje osebne podatke na zahtevo delodajalca 
brezplačno. 

(7) Delodajalec mora voditi evidenco osebnih podatkov, ki jih je 
pridobil od upravljavcev zbirk osebnih podatkov iz četrtega 
odstavka. 

(8) Vlada podrobneje določi način pridobivanja osebnih podatkov 
od upravljavcev zbirk iz prejšnjega odstavka. 

(9) Oseba, ki namerava delati v jedrskem objektu, mora s pisno 
izjavo potrditi, da je seznanjena s tem zakonom in drugimi 
predpisi, ki urejajo varovanje jedrskega objekta ter 
radioaktivnih snovi, in se zavezati, da omogoči delodajalcu 
varnostno preverjanjev skladu s tem členom. Če izjave ne 
podpiše, se ji delo v območju in prostorih iz prvega odstavka 
ne dovoli. 

7. NEŠIRJENJE JEDRSKEGA OROŽJA IN 
VAROVANJE JEDRSKEGA BLAGA 

121. člen 
(prepoved uporabe jedrskega blaga) 

(1) Jedrskega blaga ni dovoljeno uporabljati za jedrsko orožje ali 
za druge eksplozivne naprave ali za raziskave in razvoj 
jedrskega orožja ali takih naprav. 

(2) Jedrsko blago lahko poseduje le oseba, ki ima za to jedrsko 
blago dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti po tem 
zakonu. 

(3) Osebe, ki posedujejo jedrsko blago, morajo dovoliti pregled 
predstavnikom mednarodnih organizacij, če ga ti opravljajo 
skladno z mednarodnimi sporazumi, ter sodelovati s 
predstavniki teh organizacij pri pregledu jedrskih snovi v. 
skladu z mednarodnimi sporazumi. 

122. člen 
(evidence jedrskih snovi) 

(1) Zaradi nadzora nad možnimi zlorabami jedrskih snovi, vodi 
uprava za sevalno in jedrsko varnost centralno evidenco 
jedrskih snovi. 

(2) Centralno evidenco jedrskih snovi sestavljajo zbirke podatkov 
o jedrskih snoveh ter z njimi povezane zbirke listin. 

(3) V centralno evidenco jedrskih snovi se vnašajo podatki iz 
evidenc jedrskih snovi, ki jih morajo voditi upravljavci objektov, 
v katerih se proizvajajo, predelujejo, uporabljajo ali skladiščijo 
jedrske snovi. 

(4) Imetnik jedrskih snovi mora zagotoviti varovanje jedrskih snovi 
in organizirati njihovo hranjenje po območjih materialnih bilanc 
in za vsako območje materialnih bilanc zase voditi evidenco 
jedrskih snovi. 

(5) Imetnik jedrskih snovi mora zagotoviti nemoteno delovanje 
opreme za trajni nadzor varovanja in za vodenje evidence 
jedrskih snovi ob neposrednem inšpekcijskem pregledu 
mednarodnih organizacij iz tretjega odstavka prejšnjega člena. 

(6) O vsaki izgubi nadzora nad jedrskimi snovmi ali odtujitvi mora 
imetnik jedrskih snovi takoj obvestiti policijo in upravo za 
sevalno in jedrsko varnost in izvesti vse, da ponovno 
vzpostavi celovit nadzor nad jedrskimi snovmi. 

(7) Vlada podrobneje določi seznam tistih jedrskih snovi, za 
katere veljajo določbe prejšnjih odstavkov, ter merila, na 
podlagi katerih lahko uprava za sevalno in jedrsko varnost 
odloči o izvzetju jedrskih snovi iz evidence jedrskih snovi, ter 
obveznosti upravljavcev jedrskih snovi v zvezi z obveščanjem 
o jedrskih snoveh. Vlada določi tudi način določanja območij 
materialnih bilanc, način, obliko In obseg vodenja evidenc 
jedrskih snovi po posameznih območjih materialnih bilanc v 
objektu z jedrskimi snovmi, obliko notranjega nadzora nad 
prometom teh snovi, in način ter obliko prenosa podatkov o 
jedrskih snoveh v centralno evidenco jedrskih snovi. 

8. SPREMLJANJE STANJA RADIOAKTIVNOSTI 
OKOLJA 

123. člen 
(monitoring radioaktivnosti v okolju) 

(1) Monitoring radioaktivnosti okolja zagotavljajo: 

ministrstvo, pristojno za okolje, za zrak, vode in tla ter 
posameznih izdelkov, 
ministrstvo, pristojno za zdravje, za živila in pitno vodo, in 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, za krmo. 

(2) Na podlagi rezultatov monitoringa radioaktivnosti okolja se: 

- ugotavljajo trendi izpostavljenosti prebivalstva zaradi 
radioaktivnosti okolja, 
zagotavlja pridobivanje podatkov za zgodnje ukrepanje v 
primeru nenadnega povečanja radioaktivnosti v okolju in 
izdela ocena prejete doze za prebivalstvo. 

(3) Monitoring radioaktivnosti okolja obsega trajno in občasno 
merjenje: 

radioaktivnosti v zunanjem zraku, 
zunanjega gama sevanja, 

- vsebnosti radionuklidov v površinskih vodah in podzemnih 
voda, 
radioaktivnosti tal ter padavin in 
radioaktivnosti krme, pitne vode, živil in posameznih izdelkov. 

(4) Poročilo o monitoringu radioaktivnosti okolja vsebuje podatke 
o radioaktivnosti zraka, voda, tal, krme in posameznih izdelkov 
iz prejšnjega odstavka in podatke izrednega monitoringa v 
primeru povečane radioaktivne kontaminacije iz 90. člena 
tega zakona. 

(5) Minister, pristojen za okolje, minister, pristojen za zdravje, in 
minister, pristojen za kmetijstvo, določijo zasnovo monitoringa 
radioaktivnosti okolja, pogoje za nosilce monitoringa, 
metodologijo za izvajanje meritev in vzorčenja ter merila za 
usposobljenost izvajalcev monitoringa, kakovost opreme, 
način rednega obveščanja javnosti ter obseg in način priprave 
in sprejema letnega programa izvajanja monitoringa. 
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124. člen 
(obratovalni monitoring radioaktivnosti) 

(1) Obratovalni monitoring radioaktivnosti je: 

emisijski monitoring radioaktivnosti sevalnega ali jedrskega 
objekta vključno z monitoringom dovoljenih izpustov odpadnih 
radioaktivnih snovi v okolje in 
imisijski monitoring radioaktivnosti ter monitoring 
radioaktivnosti živil in krme kot posledico obremenitev v okolju 
zaradi sevanja sevalnega ali jedrskega objekta. 

(2) Obratovalni monitoring radioaktivnosti mora zagotavljati 
upravljavec sevalnega objekta ali jedrskega objekta. 

(3) Upravljavec objekta iz prejšnjega odstavka mora opraviti tudi 
monitoring učinkov sanacijskih ukrepov, odrejenih v primeru 
izrednega dogodka. 

(4) Minister, pristojen za okolje, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zdravje, predpiše način in obseg obratovalnega 
monitoringa radioaktivnosti, metodologijo vzorčenja, merjenja 
In poročanja podatkov obratovalnega monitoringa 
radioaktivnosti, kakovost opreme ter pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati izvajalci monitoringa po tem členu, in potrebne 
akreditive. 

9. SANACIJA POSLEDIC IZREDNEGA DOGODKA 

125. člen 
(odreditev sanacije) 

(1) Sanacijo posledic izrednega dogodka odredi kot izjemni ukrep 
minister, pristojen za okolje, izvajalcu sevalne dejavnosti, ki 
uporablja vir sevanja ali upravlja objekt, zaradi katerega je 
nastal izredni dogodek. 

(2) Sanacijo posledic opustitve predpisanega ravnanja z 
radioaktivnimi snovmi izreče kot izjemni ukrep minister, 
pristojen za okolje, izvajalcu sevalne dejavnosti, ki uporablja 
vir sevanja ali upravlja objekt, če prenehanje uporabe vira 
sevanja ali upravljanja objekta ni bilo izvedeno skladno s 
predpisi. 

(3) Če gre za vir sevanja, ki se ga uporablja v zdravstvu ali 
veterinarstvu in se ga ne uporablja v sevalnem objektu, ali če 
gre za izredni dogodek pri radioloških posegih, odredi izjemna 
ukrepa iz prejšnjih odstavkov minister, pristojen za zdravje. 

(4) Minister, pristojen za okolje, odredi izjemni ukrep na podlagi 
predloga uprave za sevalno in jedrsko varnost, minister, 
pristojen za zdravje, pa na podlagi predloga uprave za Varstvo 
ljudi pred sevanji. 

126. člen 
(subsidiarna odgovornost države) 

(1) Če upravljavec objekta ali uporabnik vira sevanja zaradi 
stečaja, likvidacije ali drugega razloga ne more zagotoviti 
izvedbe odrejene sanacije posledic izrednega dogodka ali 
posledic opustitve predpisanega ravnanja z radioaktivnimi 
snovmi, ali če upravljavec objekta ali uporabnik vira sevanja 
ni določljiv, ali če povzročitelj ni na ozemlju Republike Slovenije, 
država v celoti zagotovi izvedbo sanacijskih del, ki jih je odredil 
pristojni minister. 

(2) Država krije stroške odrejenih izjemnih ukrepov iz prejšnjega 
člena, če za kritje teh stroškov ne zadoščajo finančna 
jamstva, ki jih je za izvajanje sevalne dejavnosti zagotovil 
upravljavec objekta ali uporabnik vira sevanja, sam pa tudi 
nima sredstev za kritje teh stroškov. 

(3) Če prenehajo razlogi iz prejšnjih odstavkov, mora država 
zahtevati od upravljavca objekta ali uporabnika vira sevanja 
vračilo stroškov, ki jih je plačala namesto njega za kritje 
stroškov odrejenih izjemnih ukrepov. 

127. člen 
(sanacija v primeru trajne izpostavljenosti) 

(1) Vlada določi za območje, ki je trajno izpostavljeno zaradi 
izrednega dogodka ali pretekle sevalne dejavnosti status 
ogroženega območja in določi zanj režim celovite sanacije po 
predpisih na področju varstva okolja. 

(2) Vlada določi z režimom celovite sanacije tudi nosilce in ukrepe 
preprečevanja škodljivih vplivov sevanja na območju države, 
ki so nastali zaradi izrednega dogodka, ki ga je povzročil vir 
sevanja v tujini. 

10. POROČILO O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI 
SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI 

128. člen 
(poročilo) 

(1) Ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z ministrstvom, 
pristojnim za zdravje, ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, 
ministrstvom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, in ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, 
vsako leto do 31. julija pripravi poročilo o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti za preteklo leto. 

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka obravnava in sprejme vlada 
in ga posreduje v Državni zbor. 

(3) Po sprejetju na vladi se poročilo objavi tako, da je dostopno 
javnosti. 

129. člen 
(podatki za poročilo) 

(1) Poročilo iz prejšnjega člena vsebuje podatke o: 

obratovanju objektov, ki so pomembni za sevalno ali jedrsko 
varnost, 
radioaktivnosti v okolju iz poročila o monitoringu radioaktivnosti 
okolja vključno s podatki monitoringa radioaktivne 
kontaminacije zraka v bivalnem in delovnem okolju, živil in 
krme, 
prejetih dozah iz poročila o ocenah prejetih doz za prebivalstvo 
vključno s podatki o izpostavljenosti zaradi naravnih virov 
sevanja, 
izpostavljenosti pacientov iz poročila o izpostavljenosti zaradi 
radioloških posegov, 
uvozu, izvozu in tranzitu radioaktivnih odpadkov in 
radioaktivnih snovi, 
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ravnanju z radioaktivnimi odpadki, 
- škodljivih vplivih radioaktivnosti na zdravje ljudi, 

izvajanju ukrepov sevalne in jedrske varnosti, 
mednarodnem sodelovanju na področju sevalne in jedrske 
varnosti, 
delu po določbah tega zakona imenovanih odborov in 
pooblaščenih izvedencev in 
izvajanju sevalnih dejavnosti ter uporabi jedrske energije v 
svetu. 

(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje poročilo o 
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti tudi oceno 
o delovanju državnih organov ter o preprečevanju širjenja 
jedrskega orožja in nedovoljeni uporabi jedrskega blaga ter 
predloge nujnih in prednostnih nalog za izboljšanje stanja 
sevalne in jedrske varnosti. 

11. ZBIRKE PODATKOV O VIRIH SEVANJA IN 
SEVALNIH DEJAVNOSTI 

130. člen 
(zbirke podatkov) 

(1) Kot zbirke podatkov se vodijo po tem zakonu register sevalnih 
dejavnosti, register virov sevanja in register sevalnih in jedrskih 
objektov. 

(2) Registre iz prejšnjega odstavka vodi kot javno knjigo uprava 
za sevalno in jedrsko varnost, registra za sevalne dejavnosti 
in vire sevanja v zdravstvu in veterinarstvu pa uprava za 
varstvo ljudi pred sevanji. 

(3) Vsakdo ima pravico do vpogleda v registre iz prejšnjih 
odstavkov in pridobiti izpiske iz teh registrov proti plačilu 
stroškov, ki ne smejo presegati materialnih stroškov 
posredovanih informacij. 

131. člen 
(vsebine registrov) 

(1) Register sevalnih dejavnosti sestavlja evidenca o izvajalcih 
sevalnih dejavnosti in z njimi povezana zbirka listin. 

(2) Register virov sevanja sestavlja evidenca o priglašenih virih 
sevanja, virih sevanja, za katere je bilo izdano potrdilo o vpisu 
v register in virih sevanja, za katere je bilo izdano dovoljenje 
za uporabo, in z njimi povezana zbirka listin. 

(3) Register sevalnih objektov in jedrskih objektov sestavlja 
evidenca o objektih, ki imajo status sevalnega objekta ali 
status jedrskega objekta in z njimi povezana zbirka listin. 

(4) Evidence iz prejšnjih odstavkov vsebujejo podatke iz listin, 
zlasti pa: 

firmo in sedež ali ime in naslov izvajalca sevalne dejavnosti, 
prijavitelja vira sevanja, oziroma uporabnika vira sevanja, 
opis sevalne dejavnosti oziroma opis vira sevanja, 
pogoje za izvajanje sevalne dejavnosti in pogoje za uporabo 
vira sevanja in 
podatke o geolokaciji vira sevanja. 

(5) Zbirko listin iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena 
sestavljajo listine o priglasitvi namere, o izdaji dovoljenja za 
izvajanje sevalne dejavnosti in dovoljenja za uporabo vira 
sevanja, o izdaji odločbe o statusu sevalnega objekta ali 

jedrskega objekta, o izdaji soglasja jedrske ali sevalne varnosti 
in dovoljenja za obratovanje objekta. 

(6) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, 
podrobneje določita vsebino registrov, obliko in način vodenja 
registrov, način določanja materialnih stroškov posredovanih 
informacij ter način posredovanja listin in sporočanja podatkov, 
ki sestavljajo registre.. 

12. FINANCIRANJE VARSTVA PRED 
IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKE 
VARNOSTI 

12.1. Redni in izredni stroški uporabnika vira 
sevanja 

132. člen 
(stroški uporabnika vira sevanja) 

Izvajalec sevalne dejavnosti in upravljavec ali uporabnik vira 
sevanja krije stroške: 

lastnih ukrepov sevalne in jedrske varnosti po tem zakonu, 
- obveznega posvetovanja s pooblaščenimi izvedenci, 
- izdelave ocene upravičenosti (18. člen), 

Izvedbe ukrepov varstva pred sevanjem izpostavljenih 
delavcev, praktikantov in študentov (23. člen), 
izdelave ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanjem 
(24. člen), 
obveznega posvetovanja in drugih storitev pooblaščenih 
izvedencev in organizacij varstva pred sevanjem (27. člen), 

- storitev pooblaščenih izvajalcev dozimetrije (29. člen), 
- vodenja zbirk podatkov o osebnih dozah izpostavljenih 

delavcev (33. člen), 
delovanja organizacijske enote ali odgovorne osebe za varstvo 
pred sevanjem (34. in 35. člen), 
opravljanja strokovnega izpita za opravljanje nalog varstva 
pred sevanjem zaposlenih v organizacijskih enotah in 
odgovornih oseb za varstvo pred sevanjem (35. člen), 
zdravstvenega nadzora, ki ga izvajajo pooblaščeni zdravniki 
ali pooblaščene službe medicine dela (39. in 40. člen), 
izvedbe ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev ali 
posameznikov zaradi naravnih virov sevanja (46. člen), 
izdelave programa radioloških posegov (48. člen), 

- ocenjevanja in preverjanja radioloških posegov (52. člen), 
- vodenja zbirk podatkov o osebnih dozah zaradi radioloških 

posegov (54. člen), 
- storitev pooblaščenih izvedencev za sevalno in jedrsko 

varnost (58. člen), 
- vodenja programa zbiranja in analiziranja obratovalnih 

izkušenj jedrskih objektov (60. člen), 
zagotavljanja zadostnega števila kvalificiranih delavcev pri 
obratovanju sevalnega in jedrskega objekta (62. člen), 
izvajanja programa zagotavljanja kakovosti (63. člen), 
rednega, celovitega in sistematičnega ocenjevanja in 
preverjanja sevalne oziroma jedrske varnosti (79. člen), 
izjemnega pregleda varnostnega poročila (86. člen), 
poročanja o obratovanju objektov (87. člen), 
nadzora v primeru povečane radioaktivne kontaminacije 
izdelkov (92. člen), 
storitev javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki (94. 
člen), 
storitev odlaganja odpadkov in izrabljenega goriva iz jedrskega 
objekta za proizvodnjo energije (95. člen), 
načrtovanja ukrepov zaščite in reševanja (104. člen), 
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storitev služb za fizično varovanje (118. člen), 
varnostnega preverjanja oseb, ki se zaposlujejo (120. člen), 
vodenja evidenc in izvajanje nadzora jedrskih snoveh po 
območjih materialnih bilanc (122. člen), 

- storitev izvajalcev obratovalnega monitoringa radioaktivnosti 
okolja (124. člen) in 
odrejenih izjemnih ukrepov sanacije posledic izrednega 
dogodka ali opustitve predpisanega ravnanja z radioaktivnimi 
snovmi, vključno s stroški spremljanja in nadzora učinkov 
sanacije (125. člen). 

12.2. Javni stroški 

133. člen 
(javni stroški varstva pred ionizirajočimi sevanji in 

jedrske varnosti) 

Država zagotavlja sredstva za financiranje: 

upravnih, strokovnih in nadzornih nalog države na področju 
varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti, 

- delovanje strokovnih odborov (5. člen), 
- vodenja centralne evidence doz (33. člen), 

delovanja zdravniške komisije za pripravo strokovnega 
mnenja pri reševanju ugovorov (42. člen), 
zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev in 
prebivalstva v primeru izrednega dogodka (44. člen), 

- programa sistematičnega pregledovanja delovnih prostorov 
zaradi varstva pred sevanjem naravnih virov sevanja (45. 
člen), 
izdelave poročila o ocenah prejetih doz za prebivalstvo (54. 
člen), 
komisije za preverjanje izpolnjevanja predpisanih pogojev 
kvalificiranih delavcev in priprave programov za preverjanje 
strokovne usposobljenosti, psihofizičnih lastnosti delavcev 
in razpoložljivosti v zvezi z odsotnostjo alkohola in mamil 
kvalificiranih delavcev v jedrskem objektu (62. člen), 
monitoringa radioaktivne kontaminacije okolja in izdelkov (90. 
člen), 

- vodenja centralne evidence radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega goriva (93. člen), 
delovanja javnega zavoda za radioaktivne odpadke in javnega 
podjetja za vzdrževanje in dolgoročni nadzor odlagališč 
rudarske in hidrometalurške jalovine (96. in 97. člen), 
načrtovanja intervencijskih ukrepov, če uporabnik sevanja ni 
določljiv, ali če povzročitelj ni na ozemlju Republike Slovenije 
(106. člen), 

- vodenja evidenc jedrskih snovi (122. člen), 
monitoringa radioaktivnosti v okolju (123. člen), 

- odrejenih ukrepov sanacije posledic izrednega dogodka ali 
opustitve predpisanega ravnanja z radioaktivnimi snovmi če 
oseba, ki je uporabljala ali upravljala vir sevanja ali opustila 
predpisano ravnanje z virom sevanja ali z radioaktivnimi 
odpadki ni določljiva ali, če posledic ni mogoče drugače 
odpraviti (126. člen), 

- državne javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki, s 
katero se zagotavlja storitve, katerih uporabniki niso določljivi 
ali katerih uporaba ni izmerljiva (126. člen), 
režima celovite sanacije na območju trajne izpostavljenosti 
(127. člen), 
izdelave poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski 
varnosti (128. člen), 

- vodenja registrov sevalnih dejavnosti, virov sevanja in sevalnih 
ter jedrskih objektov kot javne knjige (131. člen), 
intervencijskega načrtovanja in izvajanja ukrepov po predpisih 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 

drugih ukrepov sevalne in jedrske varnosti, kadar jih zaradi 
javnih koristi zagotavlja država po tem zakonu. 

134. člen 
(zagotavljanje usposabljanja pooblaščenih 

izvedencev in pristojnih organov) 

(1) Država zagotavlja sredstva za financiranje: 

- usposabljanja pooblaščenih izvedencev varstva pred 
sevanjem, 

- usposabljanja pooblaščenih izvedencev medicinske fizike, 
usposabljanja pooblaščenih izvedencev za sevalno in jedrsko 
varnost, 
razvojnih študij in neodvisnih strokovnih preveritev ter 
mednarodnega strokovnega sodelovanja na področju varstva 
pred ionizirajočimi sevanji ter jedrske varnosti. 

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo upravi za 
sevalno in jedrsko varnost in upravi za varstvo ljudi pred 
sevanji. 

(3) O usposabljanju pooblaščencev, razvojnih študijah, strokovnih 
preveritvah in mednarodnem strokovnem sodelovanju iz 
prvega odstavka tega člena se poroča v poročilu o varstvu 
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. 

13. NADOMESTILO ZA OMEJENO RABO 
PROSTORA ZARADI JEDRSKEGA OBJEKTA 

135. člen 
(nadomestilo za omejeno rabo prostora) 

(1) Območje omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta je 
območje, kjer je zaradi ukrepov sevalne in jedrske varnosti 
posameznega jedrskega objekta raba prostora omejena. 

(2) Ukrepi sevalne in jedrske varnosti, ki omejujejo rabo prostora 
v bližini jedrskega objekta so omejitve pri posegih v prostor, s 
katerimi se zmanjša možnost nastanka industrijske ali druge 
nesreče izven jedrskega objekta, ki bi lahko imela vpliv na 
jedrsko varnost, in omejitve v zvezi z gostoto poselitve ter 
zahteve v zvezi z objekti lokalne infrastrukture zaradi 
zmanjšanja možnosti nastanka škode za zdravje ljudi, če bi v 
jedrskem objektu nastal izredni dogodek. 

(3) Obseg območja omejene rabe prostora in omejitve rabe 
prostora na tem območju se določijo v okolje varstvenem 
soglasju iz 66. člena tega zakona in v lokalnem oziroma 
državnem načrtu zaščite in reševanja. 

136. člen 
(upravičenec do nadomestila zaradi omejene rabe) 

(1) Upravičenec do nadomestila zaradi omejene rabe prostora 
je lokalna skupnost, na območju katere se nahaja območje 
omejene rabe prostora. 

(2) Nadomestilo zaradi omejene rabe prostora se upravičencu 
plača kot nadomestilo zaradi zmanjšanja finančnih virov 
lokalne skupnosti in kot nadomestilo zaradi zmanjšanja 
uporabne vrednosti objektov lokalne infrastrukture. 
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(3) Vlada podrobneje predpiše merila za določitev višine 
nadomestila zaradi omejene rabe prostora. 

137. člen 
(zavezanec za plačilo nadomestila) 

(1) Zavezanec za plačilo nadomestila zaradi omejene rabe 
prostora je upravljavec jedrskega objekta. 

(2) Če se zavezanec za plačilo in upravičenec do plačila o plačilu 
nadomestila ne dogovorita, ima upravičenec do nadomestila 
pravico zahtevati nadomestilo v pravdnem postopku. 

(3) Nadomestilo zaradi omejene rabe prostora se plačuje 
mesečno. 

14. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

138. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo po tem zakonu obsega nadzorstvo 
nad izvajanjem določb tega zakona, odrejenih ukrepov po 
tem zakonu in na njegovi podlagi izdanih predpisov. 

(2) V okviru inšpekcijskega nadzorstva inšpektor lahko: 

izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku, 
odreja ukrepe varstva pred sevanjem in ukrepe sevalne In 
jedrske varnosti po tem zakonu in 
odreja prenehanje izvajanja sevalne dejavnosti ali uporabe 
vira sevanja, če ugotovi, da za izvajanje dejavnosti ali za 
uporabo vira sevanja niso izdana dovoljenja po tem zakonu 
oziroma je prišlo do opustitve predpisanih ravnanj z virom 
sevanja ali z radioaktivnimi odpadki. 

(3) Pritožba zoper odločbo inšpektorja za prenehanje izvajanja 
dejavnosti ali uporabe vira sevanja iz prejšnjega odstavka ne 
zadrži njene izvršitve. 

(4) Ukrepe inšpekcijskega nadzorstva izrekajo: 

inšpektorji ministrstva, pristojnega za okolje, z delovnim 
področjem sevalne in jedrske varnosti in 
Inšpektorji ministrstva, pristojnega za zdravje, z delovnim 
področjem varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji. 

(5) Inšpektorji ministrstva, pristojnega za okolje, z delovnim 
področjem sevalne in jedrske varnosti delujejo pri upravi za 
sevalno in jedrsko varnost. 

(6) Inšpektorji ministrstva, pristojnega za zdravje, z delovnim 
področjem varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji delujejo pri 
upravi za varstvo pred sevanji. 

(7) Inšpekcijski ukrep za posamezno zadevo varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti izreče tisti izmed 
inšpektorjev, katerega ministrstvo je za zadevo pristojno po 
tem zakonu. 

(8) Pristojni inšpektor lahko pred podajo predloga za uvedbo 
postopka o prekršku zasežejo predmete, ki vsebujejo 
radioaktivne snovi, če ocenijo, da bi zaradi ravnanja z njimi 
nastala škoda za zdravje ljudi in okolje. 

(9) Nadzor nad fizičnim varovanjem jedrskega objekta, sevalnega 
objekta in jedrskih snovi opravlja ministrstvo za notranje 

zadeve v sodelovanju z inšpektorji, pristojnimi za sevalno in 
jedrsko varnost. 

15. KAZENSKE DOLOČBE 

139. člen 
(prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 30.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba: 

1. če ne priglasi namere o izvajanju sevalne dejavnosti ali je 
ne priglasi v predpisani obliki (9. in 10. člen), 

2. če začel izvajati sevalno dejavnost, ne da bi pridobil 
dovoljenje (11. člen), 

3. če je začel uporabljati vir sevanja brez dovoljenja za 
njegovo uporabo (13. člen), 

4. če krši prepovedi iz 20. člena tega zakona, 
5. če kot delodajalec ne zagotavlja varstva nosečih in doječih 

žensk (20. člen), 
6. če kot delodajalec razporedi delavca proti njegovi volji na 

delovno mesto za opravljanje specifičnih nalog (21. člen), 
7. če kot delodajalec na zagotavlja varstva izpostavljenih 

delavcev, vajencev in študentov skladno z določbami 23. 
člena tega zakona, 

8. če kot delodajalec ne zagotovi pregleda ocene varstva 
izpostavljenih delavcev pred sevanjem, kot to določa 24. 
člen tega zakona, 

9. če se ne posvetuje glade varstva izpostavljenih delavcev 
s pooblaščenimi izvedenci in organizacijami varstva pred 
sevanjem (27. člen), 

10. če ne zagotavlja rednega ugotavljanja izpostavljenih 
delavcev in merjenja sevanja na delovnem mestu (29. 
člen), 

11. če ne posreduje rezultatov ugotavljanja izpostavljenih 
delavcev pooblaščenemu zdravniku ali pooblaščeni 
zdravstveni službi medicine dela in z njimi ne seznanja 
izpostavljenih delavcev ali če ne obvešča v primeru 
interventne izpostavljenosti ali izpostavljenosti ob 
izrednem dogodku (31. člen), 

12. če razporedi delavce, vajence ali študente na delovno 
mesto v nasprotju z določbami 32. člena tega zakona, 

13. če kot pooblaščeni izvajalec dozimetrije ne posreduje 
podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev v 
centralno evidenco doz v predpisanih rokih iz 33. člena 
tega zakona, 

14. če ne zagotovi delovanja posebne organizacijske enote 
za izvajanje varstva pred sevanjem skladno z določbami 
34. člena tega zakona, 

15. če ne določi odgovorne osebe za varstvo pred sevanjem 
ali o tem ne obvesti uprave za varstvo pred sevanji (35. 
člen), 

16. če kot upravljavec objekta ne zagotovi varstva delavcev 
zunanjega izvajalca sevalne dejavnosti (37. člen), 

17. če kot delodajalec ne zagotavlja zdravstvenega nadzora 
izpostavljenih delavcev (39. člen), 

18. če razporedi na delovno mesto delavca, kljub temu, da 
po ugotovitvah zdravstvenega nadzora ni zmožen za to 
delovno mesto (39. člen), 

19. če kot delodajalec ne zagotovi zdravstvenega nadzora 
po prenehanju dela delavca (40. člen), 

20. če ne ravna po odredbi ministrstva, pristojnega za zdravje, 
v zvezi z varstvom izpostavljenih delavcev pred naravnimi 
viri sevanja (45. člen), 

12. april 2002 51 poročevalec, št. 37 



21. če opravlja radiološke posege brez odobrenega programa 
radioloških posegov (47. člen), 

22. če je izvedel radiološki poseg, za katerega niso bili 
izpolnjeni pogoji za izvedbo (50. člen), 

23. če pri opravljanju radioloških posegov ne zagotavlja 
ocenjevanje in preverjanje radioloških posegov (51. člen), 

24. če pri opravljanju radioloških posegov uvaja spremembe 
in dopolnitve, ne da bi mu jih odobrila uprava za sevalno 
in jesdrsko varnost (52. člen), 

25. če kot izvajalec radioloških posegov ne posreduje 
pacientu na njegovo zahtevo podatkov o dozah, ki jih je 
pacient prejel med izvajanjem radioloških posegov (53. 
člen), 

26. če gradi, preizkuša ali obratuje z jedrskim, sevalnim ali 
manj pomembnim sevalnim objektom brez soglasij in 
dovoljenj po tem zakonu (prvi odstavek 57. člena), 

27. če ne zagotavlja sevalne in jedrske varnosti objekta, 
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva skladno z 
določbami drugega odstavka 57. člena, 

28. če ne izvaja programe zbiranja in analiziranja obratovalnih 
izkušenj jedrskih objektov (60. člen), 

29. če nima zagotovljenih finančnih sredstev za izvajanje 
predpisanih ukrepov sevalne ali jedrske varnosti (61. 
člen), 

30. če kot upravljavec objekta ne zagotovi pogojev glede 
kvalificiranih delavcev za upravljanje tehnološkega 
procesa (62. člen), 

31. če kot upravljavec objekta ni vzpostavil ali ne izvaja 
programa zagotavljanja kakovosti (63. čleh), 

32. če izvaja posege v prostor, ki vplivajo na sevalno ali 
jedrsko varnost, brez soglasja uprave za sevalno in 
jedrsko varnost (67. in 68. člen), 

33. če ne dopolnjuje varnostnega poročila v primeru, ko pride 
med gradnjo ali razgradnjo objekta ali v času poskusnega 
obratovanja do sprememb, ki vplivajo na vsebino 
varnostnega poročila (71. člen), 

34. če začne s poskusnim obratovanjem objekta brez 
soglasja uprave za sevalno in jedrsko varnost (78. člen), 

35. če začne z obratovanjem objekta ali zaključi razgradnjo 
objekta ali z odlaganjem radioaktivnih snovi brez dovoljenja 
uprave za sevalno in jedrsko varnost (79. člen), 

36. če ne zagotovi občasnega varnostnega pregleda (81. 
člen), 

37. če kot upravljavec objekta uvaja spremembe in dopolnitve 
v nasprotju s postopki iz 83. in 84. člena tega zakona, 

38. če ne zagotovi izjemnega pregleda varnostnega poročila 
(86. člen), 

39. če ne poroča o obratovanju objekta na predpisan način 
(87. člen), 

40. če daje v promet izdelke in materiale, ki so čezmerno 
radioaktivno kontaminirani z radionuklidi (89. člen), 

41. če ne zagotovi dekontaminacije v okviru sanacije posledic 
izrednega dogodka (91. člen), 

42. če ne ravna z radioaktivnimi odpadki in irabljenim gorivom 
na predpisan način (93. člen), 

43. če uvaža, izvaža ali izvaja tranzit jedrskih snovi, 
radioaktivnih snovi in radioaktivnih odpadkov brez 
dovoljenja (100. in 101. člen), 

44. če ne pošilja radioaktivnih odpadkov in radioaktivnih snovi 
v predpisani embalaži (102. člen), 

45. če v primeru izrednega dogodka ne izvaja ukrepov po 
načrtu zaščite in reševanja in ne izvaja ukrepov skladno 
z določbami državnega in lokalnega načrta zaščite in 
reševanja (107. člen), 

46. če ne obvešča javnosti in pristojnih organov v primeru 
izrednih dogodkov (108. člen), 

47. če ne zagotovi načrtovanja ali izvajanja ukrepov fizičnega 
varovanja (118. člen), 

48. če ne izvaja fizičnega varovanja skladno z načrtom 
fizičnega varovanja (119. člen), 

49. če uporablja jedrsko blago ali ga poseduje v nasprotju z 
določbami 121. člena tega zakona, 

50. če ne vodi evidence jedrskih snovi, ali če ne zagotavlja 
nemotenega delovanja opreme za vodenje evidenc, ali 
če ne varuje jedrskih snovi in ne organizira njihovega 
hranjenja na predpisan način (122. člen), ali 

51. ne izvaja sanacije posledic izrednega dogodka, ki mu je 
bila odrejena kot izjemni ukrep (125. člen). 

(2) Z denarno kaznijo od 75.000 do 15.000.000 tolarjev se kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti: 

1. če ne priglasi namere o izvajanju sevalne dejavnosti ali je ne 
priglasi v predpisani obliki (9. in 10. člen), 

2. če je začel izvajati sevalno dejavnost, ne da bi pridobil 
dovoljenje (11. člen), 

3. če je začel uporabljati vir sevanja brez dovoljenja za njegovo 
uporabo (13. člen), 

4. če krši prepovedi ali ne izvaja obveznosti iz 20. člena tega 
zakona ali 

5. če namerno dodaja radioaktivne snovi živilom, igračam, 
osebnemu nakitu in kozmetiki ali uvaža ali izvaža tako blago 
(89. člen). 

(3) z denarno kaznijo od 30.000 do 1.500.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

16. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

140. člen 
(postopki in pooblastila) 

(1) Postopki za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne 
dejavnosti, dovoljenja za uporabo vira sevanja, soglasja h 
gradnji objekta oziroma izvedbi gradbenih ali rudarskih del in 
dovoljenja za obratovanje, ki do uveljavitve tega zakona še 
niso bili dokončani oziroma glede katerih je bilo ob uveljavitvi 
tega zakona že vloženo pravno sredstvo, se dokončajo po 
dosedanjih predpisih. 

(2) Obstoječi pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanjem, 
obstoječi pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko varnost, 
obstoječi pooblaščeni izvajalci dozimetrije, obstoječi 
pooblaščeni zdravniki in pooblaščene zdravstvene službe 
medicine dela ter komisije, imenovane po določbah zakonov 
iz 143. člena tega zakona, opravljajo svoje delo do dne 
imenovanja po določbah tega zakona. 

♦ 
(3) Obstoječim sevalnim objektom in obstoječim jedrskim 

objektom izda po uradni dolžnosti uprava za sevalno in 
jedrsko varnost odločbo o statusu objekta 9 mesecev po 
uveljavitvi predpisa vlade iz drugega odstavka 55. člena tega 
zakona. 

(4) Naloge javnega gospodarskega zavoda za radioaktivne 
odpadke opravlja ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke, 
Ljubljana. 
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141. člen 
(predpisi vlade) 

(1) Vlada najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi tega zakona izda 
predpise iz: 

1. četrtega in petega odstavka 9. člena, 
2. šestega odstavka 11. člena, 
3. tretjega odstavka 13. člena, 
4. prvega in četrtega odstavka 19. člena, 
5. drugega odstavka 55. člena, 
6. četrtega odstavka 61. člena, 
7. prvega odstavka 104. člena, 
8. drugega odstavka 106. člena, 
9. drugega odstavka 111. člena in 
10. sedmega odstavka 122. člena tega zakona. 

(2) Vlada najkasneje v 18 mesecih po uveljavitvi tega zakona 
izda predpise ali akte iz: 

1. tretjega odstavka 68. in 69. člena, 
2. 88. člena, 
3. drugega odstavka 103. člena in 
4. osmega odstavka 120. člena tega zakona. 

(3) Vlada najkasneje v 18 mesecih po uveljavitvi tega zakona 
sprejme program sistematičnega pregledovanja delovnega 
in bivalnega okolja zaradi varstva pred naravnimi viri sevanja 
iz tretjega odstavka 45. člena tega zakona. 

142. člen 
(predpisi ministrov) 

(1) Minister, pristojen za okolje, najkasneje v 9 mesecih po 
uveljavitvi tega zakona izda predpise iz: 

1. tretjega odstavka 63. člena, 
2. petega odstavka 78. člena, 
3. šestega odstavka 80. člena, 
4. drugega odstavka 81. člena, 
5. sedmega odstavka 83. člena, 
6. tretjega odstavka 87. člena, 
7. sedmega odstavka 93. člena in 
8. tretjega odstavka 103. člena tega zakona. 

• 
(2) Minister, pristojen za okolje, najkasneje v 18 mesecih po 

uveljavitvi tega zakona izda predpise iz: 

1. šestega odstavka 9. člena, 
2. sedmega odstavka 59. člena, 
3. tretjega odstavka 60. člena in 
4. sedmega odstavka 71. člena tega zakona. 

(3) Minister, pristojen za zdravje, najkasneje v 9 mesecih po 
uveljavitvi tega zakona izda predpise iz: 

1. četrtega odstavka 24. člena in šestega odstavka 26. člena, ' 
2. sedmega odstavka 30. člena, 
3. četrtega odstavka 31. člena, 
4. šestega odstavka 39. člena, 
5. tretjega odstavka 48. člena, 
6. sedmega odstavka 50. člena, 
7. četrtega odstavka 51. člena in 
8. četrtega odstavka 54. člena tega zakona. 

(4) Minister, pristojen za zdravje, najkasneje v 18 mesecih po 
uveljavitvi tega zakona izda predpise iz: 

1. šestega odstavka 9. člena, 
2. drugega odstavka 16. člena, 
3. tretjega odstavka 21. člena, 
3. četrtega odstavka 30. člena, 
4. sedmega odstavka 33. člena, 
5. prvega odstavka 40. člena, 
6. drugega odstavka 46. člena, 
7. šestega odstavka 50. člena, 
8. drugega odstavka 51. člena in 
9. desetega odstavka 53. člena tega zakona. 

(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, najkasneje v 18 
mesecih po uveljavitvi tega zakona izda predpis iz četrtega 
odstavka 119. člena tega zakona. 

(6) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, 
najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi tega zakona izdata 
predpise iz: 

1. petega odstavka 6. člena, 
2. drugega odstavka 10. člena, 
3. drugega odstavka 12. člena, 
4. četrtega odstavka 15. člena, 
5. prvega odstavka 16. člena in 
6. petega odstavka 123. člena tega zakona. 

(7) Minister, pristojen za okolje, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zdravje, najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi tega zakona 
izda predpise iz: 

1. devetega odstavka 62. člena, 
2. četrtega odstavka 106. člena in 
3. četrtega odstavka 124. člena tega zakona. 

(8) Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za okolje, najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi tega zakona 
izda predpise iz: 

1.22. člena, 
2. petega odstavka 23. člena, 
3. iz sedmega odstavka 28. člena, 
4. četrtega odstavka 34. člena in 
5. devetega odstavka 37. člena tega zakona. 

(9) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, 
izdata v 18 mesecih po uveljavitvi tega zakona predpis iz 
šestega odstavka 131. člena tega zakona. 

(10) Minister, pristojen za zdravje, in minister, pristojen za okolje 
izdata v 18 mesecih po uveljavitvi tega zakona v soglasju z 
ministrom, pristojnim za izobraževanje predpis iz tretjega 
odstavka 36. člena tega zakona. 

(11) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju ministra, za 
okolje, najkasneje v 18 mesecih po uveljavitvi tega zakona 
izda predpis iz tretjega odstavka 119. člena tega zakona. 

(12) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, 
in v primeru živil in krme tudi minister, pristojen za kmetijstvo 
in veterino, najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi tega zakona 
izdajo predpis iz prvega in drugega odstavka 90. člena. 
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(13) Minister, pristojen za okolje, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za varstvo pred nesrečami, izda najkasneje v 18. mesecih 
po uveljavitvi tega zakona predpis iz tretjega odstavka 90. 
člena tega zakona. 

(14) Minister, pristojen za okolje, ob soglasju ministra, pristojnega 
za varstvo pred nesrečami, in ministra, pristojnega za zdravje, 
najkasneje v 18 mesecih po uveljavitvi tega zakona izda 
predpis iz prvega odstavka 91. člena tega zakona. 

143. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporabe zakonov) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati Zakon o 
izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za 
varnost jedrskih objektov in naprav (Uradni list SRS, št.28/ 
80). 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Zakon 
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih 

ukrepih pri uporabi jedrske energije (Uradni list SFRJ, št. 62/ 
84). 

(3) Predpisi, izdani na podlagi zakonov iz prejšnjih odstavkov, se 
uporabljajo do Izdaje novih po tem zakonu. 

144. člen 
(veljavnost določb o varnostnih zadržkih) 

Za osebe zaposlene v jedrskih objektih ob uveljavitvi tega zakona 
začno veljati določbe o varnostnem preverjanju 24 mesecev po 
uveljavitvi tega zakona. 

145. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta zakon začne veljati 1. oktobra 2002. 

III. OBRAZLOŽITEV 

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 
ureja varstvo ljudi in življenjskega okolja pred škodljivimi vplivi 
ionizirajočega sevanja v najširšem smislu te besede vendar na 
način, ki omogoča razvoj, proizvodnjo in uporabo virov 
ionizirajočega sevanja in izvajanje dejavnosti, pri izvajanju katerih 
se ionizirajoče sevanje pojavlja. Virom sevanja, ki so namenjeni 
pridobivanju jedrske energije in odlagališčem radioaktivnih 
odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva so v zakonu 
namenjena posebna poglavja jedrske varnosti in varovanja 
jedrskega blaga. 

Zakon poleg splošnih določb obravnava še osem vsebinskih 
sklopov in sicer: 

način in pogoje za izvajanje sevalne dejavnosti, 
■. varstvo ljudi pred ionizirajočimi sevanji, 

sevalno in jedrsko varnost objektov, 
varovanje jedrskega blaga, 

- spremljanje stanja radioaktivnosti okolja, 
sanacijo posledic izrednega dogodka, 

• stroške uporabnika vira sevanja in javne stroške in 
- plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora zaradi jedrskih 

objektov. 

1. del: Splošne določbe (členi od 1 do 8) 

V prvem delu zakon poleg uvodnih določb uredi ustanovitev in 
pristojnosti dveh odborov za strokovno pomoč organom za 
upravno in inšpektorsko odločanje po tem zakonu, javnost 
podatkov ter ravnanje pristojnih organov in obveznost države, 
če pride do uporabe vira sevanja brez dovoljenj oziroma do 
opustitve predpisanih ravnanj z virom sevanja. 

2. del: Izvajanje sevalnih dejavnosti (členi od 9 do 16) 

Zakon v 9. in 10. členu določa, da se mora vsaka namera o 
izvajanju sevalne dejavnosti ali namera o uporabi vira sevanja 
priglasiti ministrstvu, pristojnemu za zadevo po tem zakonu, za 
samo izvajanje sevalne dejavnosti ali uporabo vira sevanja pa je 
treba pridobit! dovoljenje za izvajanje. Izjemoma se priglasitev o 
nameri nadomesti z vlogo za uvoz, izvoz in tranzit radioaktivnih 
snovi in odpadkov, pri večkratni uporabi enakega vira sevanja z 
vlogo za uporabo vira sevanja ter pri posegih v prostor, katerih 
vpliv se po predpisih na področju varstva okblja presoja, z vlogo 
za izdajo okolje varstvenega soglasja. 

Pred začetkom izvajanja sevalne dejavnosti je treba pridobiti 
dovoljenje (11. in 12. člen). Če gre za objekt, v katerem se za 
izvajanje dejavnosti uporabljajo viri sevanja, je dovoljenje za 
izvajanje sevalne dejavnosti dovoljenje za obratovanje objekta, 
katerega izda ministrstvo, pristojno za okolje, po določbah 79. 
člena. Samo za objekte, v katerih se izvaja sevalna dejavnost v 
zdravstvu in veterinarstvu, mora izvajalec sevalne dejavnosti 
poleg dovoljenja za obratovanje objekta pridobiti tudi dovoljenje 
za izvajanje sevalne dejavnosti. 

Za uporabo vira sevanja, za katerega je vlada predpisala, da 
priglasitev namere ne zadošča, je treba pridobiti potrdilo o vpisu 
vira sevanja v register ali dovoljenje za njegovo uporabo (13. in 
14. člen). Ministrstvo, pristojno za zadevo po tem zakonu, izda 
potrdilo o vpisu v register virov sevanja na podlagi prijave namere 
o nakupu ali drugem načinu pridobitve vire sevanja, dovoljenje za 
uporabo vira sevanja pa na podlagi vloge za izdajo dovoljenja (15. 
člen). 
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3. del: Varstvo ljudi pred ionizirajočimi sevanji (členi 
od 17 do 54) 

Zakon v 17. členu določa, da mora izvajalec sevalne dejavnosti 
upravičiti vsako novo sevalno dejavnost in sevalno dejavnost, za 
katero je bilo že izdano dovoljenje, če pride do novih spoznanj o 
njihovi učinkovitosti ali posledicah za zdravje. Izvajalec sevalne 
dejavnosti je dolžan tudi optimizirati varstvo pred ionizirajočimi 
sevanji, tako da je izpostavljenost ionizirajočim sevanjem na kar 
se da nizki vendar razumno dosegljivi ravni. 

Oceno upravičenosti je treba priložiti k vlogi za izdajo dovoljenja 
za izvajanje nove sevalne dejavnosti ali novega vira sevanja (18. 
člen). 

Na podlagi 19. člena zakona vlada predpiše mejne doze in z njimi 
povezane obvezne ukrepe in postopke. Mejne vrednosti se 
določijo glede na različne skupine ljudi, upoštevajoč škodo za 
zdravje, ki jim jo ionizirajoča sevanja lahko povzročijo. 

V 20. člena zakona so.določene v zvezi z izpostavljenostjo 
delavcev dodatne obveznosti delodajalcev na podlagi katerih je 
zagotovljeno za posebno varstvo mlajših delavcev ter nosečih in 
doječih žensk. 

Postopki za odobritev preseganja mejnih doz v primerih opravljanja 
izjemnih nalog so določeni v 21. členu. 

Metodologijo za ocenjevanje doz zaradi zunanjih ionizirajočih 
sevanj in doze zaradi vnopsa radioaktivnih snovi v telo določi 
minister, pristojen za zdravje (22. člen). 

3.4.1. Ukrepi zmanjševanja izpostavljenosti na 
delovnem mestu 

V 23. členu zakona so navedeni ukrepi varstva izpostavljenih 
delavcev, praktlkantov in študentov, kijih mora zagotoviti izvajalec 
sevalne dejavnosti: predhodna ocena tveganja, predhodni pregled 
prostorov in objektov ter naprav za izvajanje sevalne dejavnosti, 
razvrstitev delovišč in izpostavljenih delavcev, usposabljanje in 
obveščanje izpostavljenih delavcev, merjenje izpostavljenosti in 
zdravstveni nadzor. 

Oceno varstva izpostavljenih delavcev pred sevanjem mora 
delodajalec priložiti k vlogi za izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne 
dejavnosti ali k vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo vira sevanja 
(24. člen). 

Če gre za objekt, pomemben zaradi sevalne varnosti, ali jedrski 
objekt, je ocena varstva izpostavljenih delavcev pred sevanjem 
sestavni del varnostnega poročila (25. člen). 

Ocena varstva izpostavljenih delavcev pred sevanjem se mora 
pregledati v predpisanih rokih, na zahtevo pristojnega inšpektorja, 
neposredno po vsakem izrednem dogodku ter po zaključku 
sanacijskih del za odpravo posledic izrednega dogodka (26. člen). 

V 27. členu je za delodajalce, ki izvajajo sevalno dejavnost, določen 
postopek sodelovanja izvedenci in organizacijami varstva pred 
sevanjem, ki so s strani ministra, pristojnega za zdravje, 
pooblaščeni za taka strokovna svetovanja. 

3.4.2. Ugotavljanje izpostavljenosti delavcev 

Delodajalec, ki izvaja sevalno dejavnost, mora zagotoviti, da 
ugotavljajo izpostavljenost delavcev in merijo sevanje na delovnem 
mestu pravne osebe, ki so pridobile od ministrstva, pristojnega 
za zdravje, pooblastilo za izvajanje službe za dozimetrijo (29. in 
30. člen). 

V 32. členu je določeno, da so podatki o izpostavljenosti delavcev 
osebni podatki, ki se posredujejo pooblaščenemu zdravniku ali 
pooblaščeni zdravstveni službi medicine dela in v centralni 
dozimetrični register samo za potrebe tega zakona in na podlagi 
pisne privolitve izpostavljenega delavca. 

Obseg in način vodenja zbirk podatkov o osebnih dozah določa 
33. člen zakona. 

3.4.3. Varstvo izpostavljenih delavcev 

Izvajalec sevalne dejavnosti, ki upravlja objekt, pomemben zaradi 
sevalne varnosti, ali jedrski objekt mora zagotoviti delovanje 
organizacijsko enoto za varstvo pred sevanjem, ki deluje ločeno 
od drugih proizvodnih ali delovnih organizacijskih enot (34. člen). 

Če gre za izvajanje sevalne dejavnosti, ki ni upravljanje sevalnih 
ali jedrskih objektov mora izvajalec sevalne dejavnosti določiti 
odgovorno osebo za varstvo pred sevanjem. Naloge odgovorne 
osebe za varstvo pred sevanjem in obveznosti z njenim 
imenovanjem določa 35. člen zakona. 

V 37. členu zakon zagotavlja zunanjim delavcem, ki delajo v 
nadzorovanem območju, enako varstvo pred ionizirajočimi sevanji, 
kot ga imajo delavci upravljavca objekta, v katerem so viri sevanja. 
Posebna pozornost je dana preverjanju, beleženju in shranjevanju 
prejetih doz izpostavljenih delavcev zunanjega izvajalca. 

3.4.4. Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev 

Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev temelji na načelih, ki 
veljajo za medicino dela na splošno, in je podrobneje določen v 
39. členu zakona. 

V 40. členu zakona je urejena obveznost delodajalca o 
zdravstvenem nadzoru izpostavljenih delavcev v obliki nadaljnjih 
pregledov in drugih ukrepov zdravstvenega varstva tudi po 
prenehanju delovnega razmerja, če to zahteva pooblaščeni 
zdravnik ali pooblaščena služba medicine dela. 

Izpostavljeni delavec, delodajalec, pooblaščeni izvedenec in 
pooblaščena organizacija varstva pred sevanjem lahko 
ministrstvu, pristojnemu za zdravje, podajo ugovor na oceno 
zdravstvene delazmožnosti pooblaščenega zdravnika ali 
pooblaščene službe medicine dela. Ugovor se lahko poda tudi na 
odreditev delavca na delovno mesto izpostavljenega delavca. 
Izpostavljeni delavec in delodajalec lahko podata ugovor tudi na 
odreditev posebnih zdravstvenih pregledov, ki jih je v zvezi z 
preseganjem mejnih doz odredil pooblaščeni zdravnik ali 
pooblaščena služba medicine dela. 

3.4.5 Sistem zdravstvenega nadzora 

Sistem zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev v sevalnih 
dejavnostih vzpostavi in vodi ministrstvo, pristojno za zdravje, 
zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev in prebivalstva v 
primeru izrednega dogodka pa zagotavlja država (43. in 44. člen). 

3.4.6. Izpostavljenost zaradi naravnih virov sevanja 

V 45. in 46. zakona so določeni pogoji izvajanja dejavnosti, pri 
kateri so zaradi naravnih virov sevanja delavci ali posamezniki 
izpostavljeni ionizirajočim sevanjem in za njo veljajo enaki pogoji 
varstva izpostavljenih delavcev, kot je to določeno za sevalno 
dejavnost. Če gre za izpostavljenost radonu, določi vrednosti, pri 
katerih se izvajajo ukrepi varstva izpostavljenih delavcev, minis- 
ter, pristojen za zdravje. 
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3.5. Izpostavljenost v zdravstvu 

Z določbami členov poglavja 3.5, ki se nanaša na izpostavljenost 
v zdravstvu, se v predlogu zakona urejajo naslednja področja: 

izpostavljenost pacientov v okviru njihovega zdravstvenega 
pregleda ali zdravljenja, 
izpostavljenost posameznikov v okviru poklicne 
izpostavljenosti pri izvajanju zdravstvenega nadzora, 

■ izpostavljenost posameznikov v okviru standardnih 
diagnostičnih radioloških posegov, 

- izpostavljenost prostovoljcev, ki sodelujejo v zdravstvenih in 
diagnostičnih raziskovalnih programih, 
izpostavljenost v okviru pravno-medicinskih posegov in 
izpostavljenost posebnih radioloških posegov za otroke ter 
nosečnice in doječe ženske ter prostovoljcev pri negi in oskrbi 
pacientov. 

V 50. členu se uveljavlja načelo upravičenosti pri izvajanju 
radioloških posegov, na podlagi katerega je treba tudi pri 
programiranju diagnostičnih in terapevtskih radioloških posegih 
primerjati neposredno korist za zdravje posameznika s škodo za 
zdravje posameznika, ki bi lahko nastala zaradi izpostavljenosti 
sevanju. Prav tako se zahteva od načrtovalcev radioloških 
posegov, da upoštevajo načelo optimizacije tako, da načrtujejo 
tako nizke doze, kot je to razumno doseči ob upoštevanju zahtev 
po pridobivanju dobrih diagnostičnih informacij ali drugih 
pričakovanih ciljev posega. 

Ministrstvu, pristojnemu za zdravje, je naloženo da pospešuje 
uveljavitev in uporabo diagnostičnih referenčnih nivojev za 
standardne diagnostične radiološke posege. 

Z določbami 50. člena je opredeljena delitev odgovornosti med 
napotnim zdravnikom, ki radiološki poseg predpiše, in zdravnikom, 
odgovornim za radiološki poseg, ki poseg odobri. 

V členih od 48. do 52. člena je predlagana ureditev nadzora nad 
izvajanjem radioloških posegov. Nadzor se izvaja z rednim in 
izrednim ocenjevanjem in preverjanjem programa radioloških 
posegov, ki ga mora zagotoviti izvajalec radioloških posegov in 
ga zaključiti s poročilom. Vsako spremembo ali dopolnitev 
programa radioloških posegov mora potrditi ministrstvo, pristojno 
za zdravje, izvajalec radioloških posegov pa se mora pri izvajanju 
posegov ravnati skladno s spremembami in dopolnitvami 
programa. 

Zaradi izdelave ocene prejete doze vsega prebivalstva se z 
določbami 53. člena uvaja zbirka podatkov o osebnih dozah zaradi 
radioloških posegov, ki jih upravljajo izvajalci radioloških posegov 
in ministrstvo, pristojno za zdravje. 

4. del: Sevalna in jedrska varnost (členi od 55 do 109) 

4.1. Razvrščanje objektov 

V 55. členu je urejena razvrstitev objektov, v katerih so nameščeni 
viri sevanja, po pomenu, ki ga imajo zaradi sevalne ali jedrske 
varnosti. Jedrske objekte določa zakon sam, merila za 
razvrščanje objektov med objekte, ki so pomembni zaradi sevalne 
varnosti, in objekte, v katerih se izvajajo sevalne dejavnosti z 
manj zahtevnimi ukrepi sevalne varnosti pa določi vlada. 

4.2. Zagotavljanje sevalne in jedrske varnosti 

V 57. členu zakona je opredeljeno temeljno načelo zagotovitve 
jedrske in sevalne varnosti - brezpogojna prepoved izvajanja 
dejavnosti brez dovoljenja in izpolnjenih pogojev, opredeljenih v 

tem zakonu ter, da je osnovni zavezanec za odgovornost za 
jedrsko in sevalno varnost upravljavec objekta. 

Upravljavci sevalnih objektov in jedrske varnosti, se morajo 
posvetovati s pooblaščenimi izvedenci in strokovnimi 
organizacijami za sevalno in jedrsko varnost, ki jih za opravljanje 
strokovnih nalog sevalne in jedrske varnosti, pooblasti minister, 
pristojen za okolje (58. člen). 

Upravljavec jedrskega objekta mora zagotoviti izvajanje programa 
zbiranja in analiziranja obratovalnih izkušenj jedrskih objektov 
(60. člen). Povratna uporaba informacij na osnovi obratovalnih 
izkušenj in analiza obratovalnih dogodkov Je zelo uveljavljen in 
učinkovit vir za odpravo skritih pomanjkljivosti obratovanja jedrskih 
objektov. Izmenjava izkušenj v mednarodnem merilu pa še 
povečuje in pospešuje učinek tovrstnih programov. 

Upravljavec sevalnega objekta ali jedrskega objekta mora 
zagotoviti za izvajanje ukrepov sevalne ali jedrske varnost 
finančna sredstva. Sredstva morajo biti zadostna za kritje stroškov 
v primeru subsidiarnega ukrepanja države (61. člen). Pomembno 
Je da, pomanjkanje finančnih sredstev ne ogrozi sevalne ali jedrske 
varnosti. 

Skladno z določbami 62. člena zakona mora v celotni obratovalni 
življenjski dobi objekta, pomembnega zaradi sevalne in jedrske 
varnosti, zagotoviti zadostno število usposobljenih kvalificiranih 
delavcev za upravljanje tehnološkega procesa. Kvalificiranim 
delavcem izda dovoljenje za opravljanje del ministrstvo, pristojno 
za. okolje. 

Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora sistematično 
in načrtovano izvajati programe kakovosti za vse ključne postopke 
tehnološkega procesa (63. člen). 

4.3. Posegi v prostor 

Načrtovanje prostorske umestitve jedrskega objekta se izvede z 
državnim lokacijskim načrtom (64. člen). 

Pred umestitvijo jedrskega objekta je treba izdelati posebno 
varnostno analizo (65. člen). 

Za sevalno in jedrsko varnost pristojni organ ministrstva, 
pristojnega za okolje, ima v postopku pridobivanja okolje 
varstvenega soglasja možnost določiti pogoje glede sevalne in 
jedrske varnosti in obseg ter vsebino poročila o vplivih na okolje 
v delu, ki se nanaša na sevalno in jedrsko varnost (66. člen). 

Organ, ki je pristojen za izdajo okolje varstvenega soglasja, mora 
pred njegovo izdajo pridobiti predhodno soglasje glede sevalne in 
jedrske varnosti od organa, ki je pristojen za sevalno in jedrsko 
varnost (67. člen). 

4.4. Gradnje oziroma izvedbe gradbenih in rudarskih 
del 

K gradnji, ki vpliva na jedrsko varnost, in k gradnji, ki vpliva na 
sevalno varnost, je treba pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega 
za zadevo po tem zakonu (68. in 69. člen). 

K vlogi za pridobitev soglasja je treba priložiti varnostno poročilo, 
določa 71. člen zakona. Z varnostnim poročilom se mora prikazati 
predvsem varnostne rešitve objekta, načrt ukrepov zaščite in 
reševanja ter program fizičnega varovanja. Varnostno poročilo 
se mora dopolnjevati, če pride med gradnjo ali v času poskusnega 
obratovanja do sprememb, ki vplivajo na vsebino varnostnega 
poročila. 
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Vsebino varnostnega poročila za odlagališča izrabljenega goriva 
in radioaktivnih odpadkov določa 73. člen zakona. 

Če gre za objekte ali rudarska dela v zvezi z izkoriščanjem jedrskih 
mineralnih surovin je treba pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega 
za okolje, skladno z določbami 75., 76. in 77. člena zakona. 

4.5. Poskusno obratovanje objektov 

V 78. členu zakona so določeni upravni postopki pri poskusnem 
obratovanju objekta, pomembnega zaradi sevalne varnosti, ali 
jedrskega objekta. Za začetek poskusnega obratovanja je treba 
pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za okolje. 

Poskusno obratovanje je pomemben korak v obratovalni življenjski 
dobi jedrskega objekta, kot tudi v okviru postopka za izdajo 
dovoljenja za obratovanje. V obdobju poskusnega obratovanja se 
pričakujejo, da bo pojav nepravilnosti in odpovedi bolj pogost 
bodisi zaradi t.i. "Učinka otroških boleznibodisi zaradi 
nepopolnega obvladovanja tehnoloških procesov s strani 
upravljavca objekta. Ne glede na to, je potrebno zagotoviti vse 
pogoje, da objekt začne obdobje poskusnega obratovanja brez 
nepravilnosti, ker posledice nesreč niso nič manjše ko v obdobju 
normalnega obratovanja. 

4.6. Obratovanje objektov 

Dovoljenje za obratovanje ali zaključek razgradnje ter dovoljenje 
za zaprtje odlagališča se mora pridobiti dovoljenje po postopkih iz 
79. in 80. člena zakona. 

V 81. člen je določena obveznost upravljavca objekta, da zagotavlja 
redno, celovito in sistematično ocenjevanje in preverjanje sevalne 
ali jedrske varnosti objekta z občasnimi varnostnimi pregledi. 
Občasni varnostni pregled se zaključi s poročilom (82. člen). 

Preverjanje in ocenjevanje varnosti v celotni obratovalni življenjski 
dobi jedrskega objekta je že dolgo časa praksa v državah z 
jedrsko tehnologijo. Cilj teh preverjanj ugotavljanje morebitnih 
pomanjkljivosti na vseh področjih zagotovitve jedrske varnosti 
(objekt, obratovanje, varnostna kultura in organizacija, viri, itd) 
ter izboljšanje obratovalne varnosti na osnovi obratovalnih 
izkušenjfne le lastnih ampak tudi tujih) in tehnološkega razvoja. 
Ta proces mora biti kontinuiran ne glede na stopnjo varnosti 
jedrskega objekta. V EU se je dodatno še uveljavil koncept 
Periodičnega varnostnega pregleda, ki poteka tipično vsakih 10 
let in je vezan tudi na obnovo obratovalnega dovoljenja. 

Upravljavec mora za vsako nameravano spremembo ali 
dopolnitev na objektu pridobiti dovoljenje ministrstva, pristojnega 
za okolje, razen za manj pomembne spremembe in dopolnitve, o 
katerih je treba ministrstvo le obvestiti ali pa jih ministrstvu priglasiti 
(83., 84. in 85. člen). 

V času obratovalne življenjske dobe jedrskega objekta je zelo 
velik sprememb in modifikacij tako na samem objektu kot na 
dokumentaciji, postopkih, organizaciji in programski podpori. 
Obseg sprememb ni enak, prav tako je različna pomembnost z 
varnostnega stališča. Zaradi tega zakon uvaja kategorizacijo 
sprememb glede na pomembnost s stališča jedrske in sevalne 
varnosti. Način upravnega odločanja je skladen stopnji 
pomembnosti spremembe. Takšen pristop omogoča, da se 
ministrstvo, pristojno za okolje, osredotoči na varnostno 
pomembnejše spremembe, upravljavec pa je razbremenjen 
upravnih postopkov pri manj pomembnih spremembah. 

Če pride do izrednega dogodka mora upravljavec objekta 
zagotoviti izjemni pregled varnostnega poročila (86. člen). 

Obliko in vsebino poročanja o obratovanju sevalnega objekta ali 
jedrskega objekta določa 87. člen zakona. Določbe tega člena so 
eden od pomembnih stebrov odnosa med upravljavcem objekta 
in ministrstvom, pristojnim za okolje. Pomembnost poročanja o 
obratovanju objekta izhaja iz dejstva, da je upravljavec objekta 
nosilec odgovornosti za jedrsko in sevalno varnost. Uporaba 
informacij je več plastna: vir informacij za poročanje vladi, 
državnemu zboru in mednarodnim forumom, ocenjevanje varnosti 
na podlagi obratovalnih izkušenj in varnostnih kazalcev, 
ocenjevanje varnosti po izrednem dogodku, ocenjevanje 
korektivnih ukrepov in izboljšav, ocenjevanje sprememb na 
objektu, ocenjevanje sprememb varnostnega poročila, 
ocenjevanje varnostne kulture, podpora pri načrtovanju in izvedbi 
inšpekcijskih pregledov, podpora pri ocenjevanju inšpekcijskih 
ugotovitev, ocenjevanju kršitev obratovalnih pogojev in omejitev 
ter postopkov, itd. 

4.7. Radioaktivna kontaminacija 

Zakon določa, da vlada predpiše mejne vrednosti radioaktivne 
kontaminacije naravnih prvin ter živil, krme, izdelkov za osebno 
higieno in nego in drugih izdelkov ter z mejnimi vrednostmi 
povezanimi ukrepi zmanjševanja uporabe radioaktivno 
kontaminiranega okolja in izdelkov (88. člen). 

Čezmerno radioaktivno kontaminirana živila in izdelke ter materiale 
je prepovedano dajati v promet razen v primerih, ko vlada oceni, 
da bi pomanjkanje blaga povzročilo večjo škodo, kot je škoda za 
zdravje ljudi zaradi uporabe radioaktivno kontaminiranega blaga 
(89. člen). 

V 85. členu zakona je določen postopek za sprejem in izvedbo 
programa monitoringa radioaktivne kontaminacije. Del tega 
monitoringa se izvaja v okviru že obstoječega monitoringa 
zdravstvene ustreznosti živil po predpisih o zdravstveni 
ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili. 

Zakon v 91. členu nalaga uporabniku vira sevanja, ki mu je bila 
odrejena sanacija posledic izrednega dogodka, da zagotovi 
dekontaminacijo okolja, ki je radioaktivno kontaminirano zaradi 
izrednega dogodka. 

Zakon tudi določa, da ima vlada v primeru izrednih dogodkov v 
drugih državah možnost prepovedati uvoz radioaktivno 
kontaminiranih živil, krme ali izdelkov in materialov. V zvezi s 
prepovedjo uvoza lahko predpiše tudi ostrejše pogoje nadzora 
pri uvozu, stroške nadzora uvoza v primeru povečane 
radioaktivne kontaminacije pa plača uvoznik, ki je carinski 
zavezanec (92. člen). 

4.8. Ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
gorivom 

Zakon v 93. členu določa obveznosti povzročiteljev radioaktivnih 
odpadnih snovi na način, ki v najmanjši možni meri prelaga 
bremena odstranjevanja takih odpadkov na prihodnje generacije. 

Ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki niso odpadki jedrskih 
objektov za proizvodnjo energije, ter dolgoročni nadzor na 
odlagališči radioaktivne rudarske in hidrometalurške jalovine se 
izvaja v okviru obvezne državne javne službe (94. člen). 
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Odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz jedrskih 
objektov za proizvodnjo energije zagotavlja država, za financiranje 
tega odlaganja pa je na podlagi posebnega zakona ustanovljen 
namenski javni sklad. Odlaganje radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega goriva opravlja Agencija z radioaktivne odpadke, 
nadzor nad odlagališči rudarske in hidrometalurške jalovine pa 
javno podjetje Rudnik Žirovski vrh. 

Program ravnanja z radioaktivnimi odpadki pripravi Agencija za 
radioaktivne odpadke, sprejme pa se ga po predpisih o varstvu 
okolja kot sestavni del nacionalnega programa varstva okolja 
(98. člen). 

Objekti, ki so namenjeni izvajanju javne službe po tem zakonu, 
ter objekti za odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega 
goriva so po določbah 99. člena intrastrukturni objekti, njihova 
gradnja pa je v javnem interesu. 

4.9. Uvoz, izvoz in tranzit radioaktivnih snovi 

Zakon v 100. in 101. členu nalaga ministrstvu, pristojnemu za 
okolje, da pred izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit 
radioaktivnih odpadkov ali radioaktivnih snovi pridobi soglasja od 
pristojnih organov vseh držav, ki so s pošiljko povezane. Pri 
pošiljanju radioaktivnih snovi in odpadkov se uporabljajo standardne 
mednarodne listine, katerih obliko in vsebino predpiše minister, 
pristojen za okolje. 

Ministrstvo, pristojno za okolje, ne sme izdati dovoljenja za uvoz, 
Izvoz ali tranzit, če ugotovi, da v državi izvora aH državi prejemnici 
ni zagotovljeno za ravnanje z radioaktivnimi snovmi ali če 
mednarodni sporazumi tako pošiljanje prepovedujejo, kot je to 
določeno za ozemlja južno od zemljepisne širine 60" (102. člen). 

Skladno z določbami 103. člena je treba za vsako pošiljko 
radioaktivnih odpadkov ali snovi zagotoviti posebno finančno 
Jamstvo za kritje stroškov zavrnitve ali odrejenega ravnanja, 
pošiljke pa morajo biti embalirane na predpisan način. 

4.10. Intervencijski ukrepi 

Izredne dogodke, ki nastanejo pri obratovanju jedrskih objektov 
in objektov, ki so pomembni za sevalno varnost, ali pri uporabi 
virov sevanja se mora na podlagi meril, ki jih predpiše vlada, je 
treba razvrščati v razrede, in o njih poročati in obveščati ter glede 
na možne posledice in obseg intervencijskega ukrepanja za njih 
načrtovati ukrepe zaščite in reševanja (104. člen). 

V 105. in 106. členu zakon določa, da se načrt za zaščito in 
reševanje pripravi skladno s predpisi na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, pri čemer se upošteva tako 
upravičenost intervencijskih ukrepov kot optimizacijo varstva pred 
ionizirajočimi sevanji. 

Upravljavec objekta mora v primeru izrednega dogodka izvajati 
intervencijske ukrepe po načrtu zaščite in reševanja in sodelovati 
pri izvajanju intervencijskih ukrepov skladno z državnimi in 
lokalnimi načrti zaščite in reševanja po predpisih varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (107. člen). 

Upravljavec objekta, pomembnega zaradi sevalne varnosti, in 
upravljavec jedrskega objekta morata o izrednem dogodku 
obveščati javnost in pristojne organe skladno s predpisi o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Če gre za prevoz 
radioaktivnih snovi, mora o izrednem dogodku obveščati 
prevoznik (108. člen). 

V 109. členu zakona je določena obveznost ministrstva, 
pristojnega za zadevo po tem zakonu, o poročanju o izrednem 
dogodku skladno z mednarodnimi multilaterarnimi ali bilaterarnimi 
sporazumi, o mednarodni pomoči v primeru izrednega dogodka 
pa odloča vlada. 

5. del: Izdaja, podaljšanje, spremembe, odvzem in 
prenehanje dovoljenj (členi od 110 do 117) 

V 110. členu so določeni podatki, ki jih mora vsebovati vsako 
dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, uporabo vira sevanja 
ali za obratovanje objekta, zaključek razgradnje ali zaprtje 
odlagališča. 

Dovoljenje se izda za določen čas in se ga lahko podaljša, če so 
za njegovo izdajo izpolnjeni vsi pogoji iz zakona (111. člen). 

Na zahtevo imetnika dovoljenja ali pa po uradni dolžnosti se lahko 
dovoljenje spremeni po postopkih iz 112. člena tega zakona. 

Ministrstvo, pristojno za okolje, lahko dovoljenje odvzame po uradni 
dolžnosti ali pa po uradni dolžnosti odredi zaustavitev obratovanja 
objekta. Postopki za odvzem ali zaustavitev so določeni v 114. 
in115. členu tega zakona. 

Prenehanje dovoljenja ureja 117. člen zakona. 

6. del: Varovanje jedrskih snovi in objektov (členi od 
118 do 120) 

Zakon nalaga upravljavcu objekta, v katerem je jedrsko blago, in 
prevozniku jedrskega blaga izvajanje ukrepov fizičnega varovanja 
zaradi preprečevanja kaznivih dejanj, ki bi ogrozila jedrsko varnost 
ali omogočila širjenje jedrskega orožja ali nedovoljene uporabe 
jedrskega blaga. 

Zakon v 120. členu določa, da v jedrskem objektu lahko dela 
oseba, pri kateri ne obstajajo varnostni zadržki, kar se ugotavlja 
z varnostnim preverjanjem, ki ga opravi delodajalec, z njim pa 
oseba pisno soglaša. 

7. del: Neširjenje jedrskega orožja in varovanje 
jedrskega blaga 

Zakon v 121. členu prepoveduje uporabo jedrskega blaga za 
jedrsko orožje ali za druge jedrske eksplozivne naprave ali za 
raziskave in razvoj jedrskega orožja ali takih naprav skladno z 
ratificiranim mednarodnim sporazumom o neširjenju jedrskega 
orožja. Nadzor jedrskega blaga s strani MAAE se izvaja po 
postopkih iz mednarodnega sporazuma. 

Zaradi nadzora nad jedrskimi snovmi se vzpostavlja evidenca 
jedrskih snovi (122. člen). V centralno evidenco jedrskih snovi se 
vnašajo podatki iz evidenc jedrskih snovi, ki jih mora voditi 
upravljavec objekta, v katerem se proizvajajo, predelujejo, 
uporabljajo ali skladiščijo jedrske snovi. 

8. del: Spremljanje stanja radioaktivnosti okolja (členi 
od 123 do 124) 

V123. členu zakona je urejena obveznost ministrstva, pristojnega 
za okolje, da vzpostavi in zagotovi izvajanje monitoringa 
radioaktivnosti okolja. Monitoring obsega merjenje radioaktivnosti 
naravnih prvin ter krme in nekaterih proizvodov. Skupaj z 
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monitoringom radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode, ki se 
ga zagotavlja po predpisih o zdravstveni ustreznosti živil in 
izdelkov, ki prihajajo v stik z živili, monitoring radioaktivnosti okolja 
predstavlja zaokroženo dejavnost, na podlagi katere je 
zagotovljeno za učinkovito zgodnje obveščanje o radioaktivni 
kontaminaciji in za izdelavo celovite ocene o prejeti dozi 
posameznikov iz prebivalstva. 

V 124. členu se uvaja novost v našem pravnem redu glede 
obveznosti upravljavcev objektov po izvajanju obratovalnega 
monitoringa radioaktivnih emisij. Obratovalni monitoring emisij 
radioaktivnih snovi v okolje se bo moral izvajati poleg jedrskih 
objektov tudi za objekte, ki so pomembni za sevalno varnost. 

9. del: Sanacija posledic izrednega dogodka (členi 
od 125 do 127) 

Zakon v 125. členu določa, da sanacijo posledic izrednega 
dogodka odredi pristojno ministrstvo kot izjemni ukrep. Sanacijo 
se lahko odredi tudi v primerih odvzema dovoljenja za izvajanje 
sevalne dejavnosti ali ko je bila odrejena zaustavitev obratovanja 
objekta. 

Država v celoti zagotovi izvedbo sanacijskih del, ki jih je odredil 
pristojno ministrstvo, če upravljavec objekta ali uporabnik vira 
sevanja tega ne more zagotoviti (126. člen). 

Če je posledica dolgotrajnih učinkov izrednega dogodka ali 
pretekle ali stare sevalne dejavnosti trajna izpostavljenost, se 
izvede sanacija po predpisih na področju varstva okolja (127. 
člen). 

10. del: Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji In jedrski varnosti (členi od 128 do 
129) 

Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 
pripravijo ministrstva, pristojna za okolje, za zdravje, za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami in za notranje zadeve. Poročilo 
sprejme vlada in z njegovo vsebino seznani Državni zbor (128. in 
129. člen). 

11. del: Zbirke podatkov o virih sevanja in sevalnih 
dejavnosti (členi od 130 do 131) 

Zbirke podatkov o virih sevanja, sevalnih dejavnosti, objektov, 
pomembnih zaradi sevalne varnosti, in jedrskih objektov vodi 
pristojno ministrstvo kot javno knjigo. 

12. del: Financiranje varstva pred ionizirajočimi 
sevanji in jedrske varnosti (členi od 132 do 
134) 

Skladno z načelom zakona o odgovornosti povzročitelja, da krije 
stroške ukrepov za zagotavljanje varstva pred ionizirajočimi 
sevanji, so v 132. členu taksativno ti stroški navedeni. V 133. in 
134. členu zakona pa so navedeni stroški države za kritje svojih 
obveznosti pri zagotavljanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrske varnosti. Za javne stroške se štejejo tudi stroški za 
zagotavljanje usposobljenosti pooblaščenih organizacij in organov 
pristojnih ministrstev. 

13. del: Nadomestilo za omejeno rabo prostora zaradi 
jedrskega objekta (členi od 135 do 137) 

Višino nadomestila za omejeno rabo prostora v bližini jedrskega 
objekta zaradi omejene rabe prostora predlaga lokalna skupnost, 
plača pa ga upravljavec jedrskega objekta. 

14. del: Inšpekcijsko nadzorstvo 

V 138. členu zakona je določena razmejitev pristojnosti 
inšpektorjev obeh ministrstev, ki sta pristojni za okolje in zdravje. 

15. del: Kazenske določbe 

V 139. členu zakon predpisuje prekrške in določa kazni zanje. 

16. del: Prehodne in končne določbe 

V prehodnih določbah zakon ureja vprašanja, povezana z začetimi 
upravnimi postopki in z delovanjem pooblaščencev v prehodnem 
obdobju do izdaje predpisov, na podlagi katerih bodo pristojni 
ministri na novo izdali predpisana pooblastila (140. člen). 

V 141. in 142. členu so navedeni predpisi, ki se jih mora izdati v 
devetih oziroma osemnajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

V143. členu zakona so navedeni zakoni, ki jim z uveljavitvijo tega 
zakona preneha veljavnost, v 144. členu pa je za osebe zaposlene 
v jedrskih objektih ob uveljavitvi tega zakona določeno, da zanje 
veljajo varnostni zadržki 24 mesecev po uveljavitvi tega zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naglpv predloga akta: 
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 
EVA: 1998-2511-0096 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

70. člen in drugi odstavek 71. člena 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 

Obveznosti so izpolnjene v celoti. 

b) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

- COUNCIL DIRECTIVE 96/29/EURATOM of 13 May 1996 
laying down basic safety standards for the protection of the 
health of workers and the general public against the dangers 
arising from ionizing radiation 

- COUNCIL DIRECTIVE 97/43/EURATOM of 30 June 1997 on 
health protection of individuals against the dangers of ionizing 
radiation in relation to medical exposure, and repealing Direc- 
tive 84/466/Euratom 
COUNCIL DIRECTIVE of 4 December 1990 on the opera- 
tional protection of outside vvorkers exposed to the risk of 
ionizing radiation during their activities in controlled areas 
(90/641/Euratom 

- COUNCIL DIRECTIVE 92/3/EURATOM of 3 February 1992 
on the supervision and control of shipments of radioactive 
waste between Member States and into and out of the Com- 
munity 

- COUNCIL REGULATION (EURATOM) No 1493/93 
of 8 June 1993 on shipments of radioactive substances be- 
tvveen Member States 

- Council Directive 89/618/Euratom of 27 November 1989 on 
informing the general public about health protection meas- 
ures to be applied and steps to be taken in the event of a 
radiological emergency 
COUNCIL DECISION of 14 December 1987 on Community 
arrangements for the early exchange of information in the 
event of a radiological emergency (87/600/Euratom) 

- COMMISSION REGULATION (EURATOM) No 770/90 of 29 
March 1990 laying down maximum permitted levels of radio- 
active contamination of feedingstuffs follovving a nuclear ac- 
cident or any other čase of radiological emergency 

- COMMISSION REGULATION (Euratom) No 944/89 of 12 
April 1989 laying down maximum permitted levels of radioac- 
tive contamination in minor foodstuffs follovving a nuclear ac- 
cident or any other čase of radiological emergency 

- COUNCIL REGULATION (EURATOM) No 2218/89 
of 18 July 1989 amending Regulation (Euratom) No 3954/87 
laying down maximum permitted levels of radioactive con- 
tamination of foodstuffs and of feedingstuffs follovving a nu- 
clear accident or any other čase of radiological emergency 

- COUNCIL REGULATION (EEC) No 2219/89 of 18 July 1989 
on the special conditions for exporting foodstuffs and 
feedingstuffs follovving a nuclear accident or any other čase 
of radiological emergency 

- COMMISSION REGULATION (EC) No 3034/94 of 13 De- 
cember 1994 establishing a list of products excluded from 
the application of Council Regulation (EEC) No 737/90 on the 
conditions governing imports of agricultural products origi- 
nating in third countries follovving the accident at the Chernobyl 
nuclear power station 

- COUNCIL REGULATION (EC) No 686/95 of 28 March 1995 
extending Regulation (EEC) No 737/90 on the conditions gov- 
erning imports of agricultural products originating in third coun- 
tries follovving the accident at the Chernobyl nuclear povver- 
station 
Council Regulation (EEC) No 737/90 of 22 March 1990 on 
the conditions governing imports of agricultural products origi- 
nating in third countries follovving the accident at the Chernobyl 
nuclear povver-station 

- COMMISSION REGULATION No 17/66/EURATOM of 29 
November 1966 exempting the transfer of small quantities of 
ores, source materials and special fissile materials from the 
Rules of the Chapter on Supplies 

- REGULATION (EURATOM) No 3137/74 OF THE COMMIS- 
SION of 12 December 1974 amending Commission Regula- 
tion No 17/66/Euratom of 29 November 1966 exempting the 
transfer of small quantities of ores, source materials and 
special fissile materials from the rules of the chapter on sup- 
plies 

- COMMISSION REGULATION (EURATOM) No 3227/76 of 
19 October 1976 concerning the application of the provisions 
on Euratom safeguards 
Commission Regulation (EC) No 1609/2000 of 24 July 2000 
establishing a list of products excluded from the application 
of Council Regulation (EEC) No 737/90 on the conditions 
governing imports of agricultural products originating in third 
countries follovving the accident at the Chernobyl nuclear 
povver station 

- Council Regulation (EC) No 616/2000 of 20 March 2000 
amending Regulation (EEC) No 737/90 on the conditions gov- 
erning imports of agricultural products originating in third coun- 
tries follovving the accident at the Chernobyl nuclear povver 
station 
Council Regulation (EC) No 1627/2000 of 24 July 2000 
amending Regulation (EEC) No 1661/1999 laying down de- 
tailed rules for the application of Council Regulation No 737/ 
90 on the conditions governing imports of agricultural prod- 
ucts originating in third countries follovving the accident at the 
Chernobyl nuclear povver station 

poročevalec, št. 37 60 12. april 2002 



b) Ali Je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. 
Univerza...) 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

5) Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Ne. 

6) Ali le predloo akta preveden In v kateri lezlk? 

Ne. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upQštevanje roka za uskladitev 

I. Nuclear Safety and radiation protection I 147A-I 161 

Ime In priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 
Dušan Plchler 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

mag. Janez Kopač 
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Popravek in dopolnitev k 

PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 LOKALNI 

SAMOUPRAVI (ZLS-L) 

- skrajšani postopek - EPA 456 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1525-0004 
Številka: 015-05/2001-2 
Ljubljana, 08.04.2002 

ZADEVA: Tehnični popravek k predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni 
samoupravi - skrajšani postopek (ZLS-L) 
- EPA 456 - III in dopolnitev gradiva 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 63. redni seji dne 21.2.2002 
sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o lokalni samoupravi - skrajšani postopek (ZLS-L) - EPA 456 
- III. Sekretariat zbora Republike Slovenije za zakonodajo in 
pravne zadeve je v svojem dodatnem mnenju štev. 020-01/ 
90-4/163 z dne 14.3.2002 opozoril, da vsebina 13. člena 
predloga pravno tehnično ni pravilno umeščena. V mnenju 
sekretariat pojasnjuje, da se vsebina 13. člena predloga ne 
nanaša na 100.C člen veljavnega zakona, temveč na 100.b 
člena veljavnega zakona. Vlada Republike Slovenije je zato (in 
zaradi nekaterih drugih predlogov sekretariata) pripravila 
amandmaje, ki nomotehnično odpravljajo domnevne 
pomanjkljivosti prvotnega besedila predloga. 

Po tem so strokovne službe Državnega zbora Republike 
Slovenije v telefonskem razgovoru obvestile, da je gradivo 
predloga amandmajev k predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - skrajšani postopek 
(ZLS-L) - EPA 456 - III, ki ga je Vlada Republike Slovenije 
obravnavala in sprejela na 134. dopisni seji dne 27.3.2002 
nepopolno, ker ne vsebuje tudi dopolnjenega besedila v točki 
III. "Besedilo členov, ki se spreminjajo". Poleg tega je vodja 
sekretariata predlagala, da se nomotehnično uskladitev 13. 
člena uredi s tehničnim popravkom, z nadomestitvijo novega 
napovednega stavka 13. člena in ne z amandmajem. 

Zato Vlada Republike Slovenije pošilja: 

a) tehnični popravek k predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - skrajšani 
postopek (ZLS-L) - EPA 456 - III, ki je vsebinsko enak 
prvotnemu besedilu predloga sprememb in dopolnitev 
zakona z dne 21.2.2002 vključno s sprejetim amandmajem 
z dne 14.3.2002 (točka II.) in 

b) dopolnitev gradiva predloga zakona z besedilom člena, ki 
se spreminja (točki III.) 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Tehnični popravek: 
novo besedilo napovednega stavka 13. člena predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - skrajšani postopek (ZLS-L) - EPA 
456 - III, ki nadomešča besedilo napovednega stavka 13. člena, ki ga je Vlada 
RS sprejela na svoji 63. redni seji dne 21.2.2002 in ki vsebuje nomotehnično 
uskladitev, skladno s sprejetim vladnim amandmajem z dne 14.3.2002 in 
mnenjem Sekretariata Državnega zbora RS za zakonodajo in pravne zadeve 

II. BESEDILO ČLENOV 

13.člen 

100.b členu se dodata novi deseti in enajsti odstavek, ki se glasita: 
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Dopolnitev gradiva predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
lokalni samoupravi - skrajšani postopek (ZLS-L) - EPA 456 - III 

III. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

100. b člen 

Če ta zakon ne določa drugače, se do sistemske ureditve plač in delovnih 
razmerij za občinske funkcionarje smiselno uporabljajo določbe Zakona o 
funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list 
RS, št. 2/91-1, 4/93) in določbe Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih 
organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96). 

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, 
če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo 
nepoklicno. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana. 

Občine se razvrstijo v skupine po številu prebivalcev. V posamezni skupini 
občin se določijo naslednji količniki za najvišje vrednoteno funkcijo: 

- v prvi skupini občin, ki imajo nad 100 000 prebivalcev 9,0 
- v drugi skupini občin, ki imajo od 30 001 do 100 000 prebivalcev 8,5 
- v tretji skupini občin, ki imajo od 15 001 do 30 000 prebivalcev 8,0 
- v četrti skupini občin, ki imajo od 10 001 do 15 000 prebivalcev 7,5 
- v peti skupini občin, ki imajo od 5 001 do 10 000 prebivalcev 7,0 
- v šesti skupini občin, ki imajo od 3 001 do 5 000 prebivalcev 5,0 
- v sedmi skupini občin, ki imajo do 3 000 prebivalcev 

3,5 
Občinski funkcionarji so upravičeni do dodatka za opravljanje funkcije 

(funkcijski dodatek). 
Dodatek za opravljanje funkcije župana (funkcijski dodatek) v mestni občini 

Ljubljana je 90 %, mestni občini Maribor 75%, v občinah iz druge skupine 60% , v 
občinah iz tretje do sedme skupine 50% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v 
občini. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače, ki 
bi jo dobil če bi funkcijo opravljal poklicno. 

Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po Zakonu o razmerjih 
plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 18/94, 36/96) ter po Uredbi o količnikih za določitev plače in dodatkih zaposlenih v 
službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96, 
5/98), razen dodatka za delovno dobo. 

Plača oziroma del plače podžupana se oblikuje v višini največ 80% plače 
oziroma dela plače župana, del plače članov občinskega sveta pa največ do višine 
15% plače župana. Višina plače oziroma dela plače podžupana in dela plače člana 
občinskega sveta se določi z aktom občinskega sveta. 

Za zaposlene v občinski upravi in v službi ožjega dela občine (krajevni, vaški 
ali četrtni skupnosti), ki je pravna oseba in ima v skladu s statutom občine pravico 
zaposlovati delavce, se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo 
za delavce v državni upravi. Za delovno mesto tajnika občine in predstojnika organa 
skupne občinske uprave se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo delovno razmerje 
in plače načelnikov upravnih enot, v kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 
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Glede na izobrazbo tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske 
uprave, določene z aktom občinskega sveta v skladu z 49.d členom tega zakona, je 
količnik za določitev osnovne plače tajnika občine in predstojnika organa skupne 
občinske uprave z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 6,4, tajnika občine do 
5000 prebivalcev z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 6.00, tajnika občine z 
višjo strokovno izobrazbo pa 5,3. Količnik za določitev osnovne plače tajnika občine s 
srednjo izobrazbo je 3,00. 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:    

i Naslov:    

i Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:   

I Davčna številka:  

j NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:   

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Naročnina se obračunava mesečno, 
i  



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka taksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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