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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 



Predlog zakona o 

VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI 

SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI 

(ZVISJV) 

- hitri postopek - EPA 498 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2511-0092 
Številka: 311-04/2002-2 
Ljubljana, 27.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 145. dopisni seji dne 27.5.2002 
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. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti obravnava po hitrem 
postopku, kadar 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 EU 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 EU, 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 EU urejenih z akti, ki veljajo neposredno in na enak način na 
celotnem ozemlju držav članic EU, je zakon o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji del pravnega reda EU, ki vpliva na prost 
pretok blaga. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim gradivom nadomešča 
predlog zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski 
varnosti - hitri postopek, ki ga je poslala z dopisom št. 311 -04/ 
2002-1 z dne 9.4.2002. 

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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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, r vprečna izpostavljenih delavcev pa 
je bila nizka, saj efektivna za 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. Pravne 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: 
- priporočila Komisije EU o izvajanju 36. člena EURATOM 

dogovora glede monitoringa radiaktivnosti okolja zaradi 
ocenjevanja prejete doze celotnega prebivalstva (8. junija 
2000). 
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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. Načeta 

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. Sapio v primeru upravljanja objektov, v katerih so viri 
se«anja, 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. 
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Skladno s konvencijami o ravnanju z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki tehnologij, ki uporabljajo jedrske snovi, 
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. 
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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. 

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. 

7.2 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: 

Leto 2004 (stroški novega upravnega organa) število Mio SIT 

Direktor 1 9,60 
upravni delavec(svetovalec vlade) 1 4,80 
upravi delavec (pomočnik direktorja) 2 8,40 
upravni delavec (svetovalec direktoija) 2 7,44 
inšpektor (svetovalec vlade) 2 9,60 
inšpektor (pomočnik direktoija) 2 8,40 
inšpektor (svetovalec direktoija) 3 11,16 
pravnik (svetovalec vlade) 1 4,80 
poslovni sekretar 1 3,00 
stroški prehrane (1) 15 2,88 
stroški prevoza na delo (2) 15 3,60 
najemnina (3) 210 8,42 
materialni stroški zaposlenih (4) 15 16,20 
stopnja amortizacije računalniške opreme (5) 0,25 1,37 
stopnja amortizacije pisarniške opreme (6) 0,12 0,54 
potni stroški inšpekcijskih pregledov (7) 7 6,72 
izobraževanje (8) 14 5,88 
študije (9) 10 
vodenje registrov in evidenc (10) . 5 
priprava predpisov (11) 5 
delo strokovne komisije (12) 1 

133,80 
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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 
implementacije zakona za leto 2004 za obveznosti oben 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 
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. 

BESEDILO ČLENOV: 

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 kozmičnega 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 izraža 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, 
in se jo izračuna kot vsoto vseh glede na posamezno tkivo ali 
organ uteženih ekvivalentnih doz. 

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. 
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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 3x1015 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. 

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 
podkritični sestavi, raziskovalni reaktor, jedrska elektrarna in 
toplarna, objekt za skladiščenje, predelavo, obdelavo ali odlaganje 
jedrskega goriva ali visoko radioaktivnih odpadkovr 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 
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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, 
interpretacijo izmerjenih vrednosti ionizirajočih sevanj ali za 
merjenje radioaktivnosti v človekovem 'elesu ali bioloških vzorcih. 

40. Pooblaščeni zdravniki so zdravniki, ki so pooblaščeni 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 Me V. 

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 organ iz drugega odstavka 9. člena 
tega zakona, ki je pristojen za zadevo, 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. 
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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. Ce gre za rudarska dela, mora upravljavec imeti tudi 
rudarsko pravico po predpisih o rudarstvu. 

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). 
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(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 
(strokovna sveta) 

(1) Minister, pristojen za zdravje, in minister, pristojen za okolje, 
imenujeta na predlog pristojnih organov iz drugega odstavka 
9. člena tega zakona za strokovno pomoč ministrstvu, 
pristojnemu za okolje, in ministrstvu, pristojnemu za zdravje, 
ter organom in inšpektorjem po tem zakonu strokovna sveta 
in sicer: 

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

(2) Vsakega od strokovnih svetov iz prejšnjega odstavka 
sestavlja 5 članov, strokovnjakov za posamezna področja rz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Začetni mandat dvema članoma strokovnega sveta traja dve 
leti, trem članom pa štiri leta, v nadaljevanju pa izmenično 
poteče mandat članov strokovnega sveta na vsakih šest let. 

6. člen 
(naloge strokovnih svetov) 

(1) Naloge strokovnih svetov 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) Strokovna sveta o svojem delu izdelata letni poročili in jih 
posredujeta do 31. maja tekočega leta za preteklo leto 
ministrstvu, pristojnemu za zdravje, in ministrstvu, pristojnemu 
za okolje. 

(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 strokovna sveta zagotavljata pristojna organa iz drugega 
odstavka 9. člena tega zakona. 

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

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 informacij 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 
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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 
vrednosti 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 
p/edpisane pogoje, 
radioaktivno kontaminiranih materialov, ki so posledica 
dovoljenih izpustov odpadnih radioaktivnih snovi v okolje, 
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 tega člena 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, 
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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. 

(3) Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti izda pristojni or- 
gan, ki je izdal dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, 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 tega člena 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, ki je 
pristojen za izdajo dovoljenja za uporabo vira sevanja, z 
odločbo prepove ali za čas največ treh mesecev prekine 
uporabo vira sevanja in zahteva dodatne podatke o viru 
sevanja, če ugotovi, da bi moral biti vir sevanja razvrščen 
med vire po tretjem odstavku tega člena, ali da je za razvrstitev 
vira v priglasitvi namere premalo podatkov. 

(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 tega člena. 

(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. 

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 
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za uporabo vira sevanja ter obseg in vsebino tehnične 
dokumentacije iz prvega odstavka tega člena. 

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. 

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 na 
podlagi pomena dokazov o učinkih in posledicah iz prejšnjega 
odstavka v postopku za izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne 
dejavnosti ali dovoljenja za uporabo vira sevanja. 

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 tega člena 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 
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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 
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 varstva 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 tega člena 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 tega člena; 
merila za razvrstitev izpostavljenih delavcev po 4. točki prvega 
odstavka tega člena; 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. 
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25. člen 
(ocena varstva izpostavljenih delavcev pred 

sevanjem v sevalnih in jedrskih objektih) 

(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. 

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 tričlansko komisijo, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki na področju varstva pred sevanji 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. 
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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. 

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 tričlansko 
komisijo, ki jo sestavljajo strokovnjaki na področju dozimetrije, 
za preverjanje izpolnjevanja teh pogojev. 

(5) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena 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 meritev 
pooblaščenega izvajalca dozimetrije o ugotavljanju 
izpostavljenosti delavca posredujejo pooblaščenemu 

zdravniku, ki izvaja zdravstveni nadzor tega delavca, in da je 
o svoji prejeti dozi izpostavljeni delavec tudi sam seznanjen. 

(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 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 za osebne doze izpostavljenih 

delavcev, za katere opravljajo zdravstveni nadzor, in 
uprava za varstvo pred. sevan|i za osebne doze vseh 
izpostavljenih delavcev. 

(3) Pooblaščeni izvajalci dozimetrije morajo v predpisanih rokih 
posredovati podatke o osebnih dozah izpostavljenih delavcev 
v centralno evidenco osebnih doz, ki jo vodi uprava za varstvo 
pred sevanji. 
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(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, 
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 tega člena 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 razmere. 

(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 
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tretjega odstavka tega člena 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. 

(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 delo v 
nadzorovanem območju, če zanj ni zagotovil meritve prejetih 
doz pri pooblaščenem izvajalcu dozimetrije. 

(2) Delavec, pooblaščeni zdravnik in organizacijska enota ali 
oseba, odgovorna za varstvo pred sevanji, lahko podajo 
ugovor na razporeditev delavca na delo v nadzorovanem 
območju, ki jo je odredil delodajalec. 

(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. 

(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 tega člena 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. 

40. člen 
(zdravstveni nadzor po prenehanju dela) 

(1) Minister, pristojen za zdravje, določi merila, na podlagi katerih 
lahko pooblaščeni zdravnik 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 
(evidence zdravstvenega varstva izpostavljenih 

delavcev) 

(1) Evidence zdravstvenega varstva izpostavljenega delavca 
se vodi in dopolnjuje po predpisih o zbirkah podatkov s področja 
zdravstvenega varstva, dokler delavec opravlja dela 
izpostavljenega delavca, hrani pa se jih 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) Evidence zdravstvenega varstva izpostavljenih delavcev 
morajo poleg podatkov, predpisanih za zbirke podatkov s 
področja zdravstvenega varstva, vsebovati tudi 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. 

(3) Minister, pristojen za zdravje, določi način vodenja ter vsebino 
evidenc zdravstvenega varstva izpostavljenih delavcev in 
način hranjenja teh evidenc v celotnem obdobju, določenem 
s tem zakonom. 

42. člen 
(zahteva za presojo ocene zdravstvene 

delazmožnosti in odrejenih ukrepov zdravstvenega 
nadzora) 

(1) Izpostavljeni delavec, delodajalec in organizacijska enota ali 
oseba, odgovorna za varstvo pred sevanjem, lahko podajo 
zahtevo za presojo ocene zdravstvene delazmožnosti, ki jo 
je za izpostavljenega delavca izdelal pooblaščeni zdravnik. 

(2) Izpostavljeni delavec in delodajalec lahko podata zahtevo za 
presojo odreditve posebnih zdravstvenih pregledov zaradi 
preseganja mejnih doz, ki jih je za izpostavljenega delavca 
odredil pooblaščeni zdravnik. 
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(3) Zahteva za presojo iz prejšnjih odstavkov se uveljavlja v 
skladu s predpisi na področju preventivnih zdravstvenih 
pregledih delavcev. 

3.4.5 Organiziranost zdravstvenega nadzora 

43. člen 
(nosilci zdravstvenega nadzora) 

(1) Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev se izvaja v okviru 
mreže javne zdravstvene službe. 

(2) Izvajalci zdravstvene dejavnosti so pooblaščeni zdravniki, ki 
jih za zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev pooblasti 
minister, pristojen za zdravje. 

(3) Minister, pristojen za zdravje, določi pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati pooblaščeni zdravniki. 

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 
nadzora 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 prejšnjegar 
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 tega člena 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, 
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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. 

(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 tega člena se izda za največ 
pet let. 

(6) Pooblaščeni izvedenci medicinske fizike morajo o ovojem 
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 
tega člena 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 ia 
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 tega člena 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) 

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. 

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 in 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 tričlansko komisijo, 
ki jo sestavljajo strokovnjaki na področju sevalne in jedrske 
varnosti, 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 finajična sredstva v vsej obratovalni 
življenjski dobi objekta. 

(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. 
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(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 tega 
člena, 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 
tega člena 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 
tega člena 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 tega člena. 

(7) Dovoljenje za opravljanje del in nalog iz drugega odstavka 
tega člena 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 tega člena. 

(8) Uprava za sevalno in jedrsko varnost odvzame dovoljenje 
za opravljanje del in nalog Iz drugega odstavka tega člena, 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 tega člena, 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. 
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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 tega člena. 

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 karakteristjke 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, 
organizacijo dela vključno s programi strokovnega 
usposabljanja in organiziranostjo varstva pred sevanjem, 
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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 tega člena 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 tega člena 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 tega člena 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 tega člena. 

(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. 

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 tega člena. 

(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 
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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. 

(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 tega člena 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 tega člena 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 mora o občasnem varnostnem pregledu 
objekta sestaviti poročilo in ga oddati upravi za sevalno in 
jedrsko varnost v potrditev. 

(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. 

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. 
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(4) Upravljavec objekta lahko začne uvajati predlagane 
spremembe iz 2. točke drugega odstavka tega člena potem, 
ko je uprava za sevalno in jedrsko varnost pisno potrdila, da 
ni treba pridobiti odobritve sprememb. 

(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, 

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. 

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. 

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. 
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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 
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 tega člena, 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 
(gospodarska 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 gospodarska javna služba. 
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95. člen 
(državna gospodarska 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 gospodarska javna služba. 

(2) Storitve državne gospodarske 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 gospodarska 
javna služba. 

97. člen 
(javni zavod in javno podjetje) 

(1) Obvezne državne gospodarske 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 
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. 

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 

hidrometalurške 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 
| tega člena 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 tega člena 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 
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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 tega člena 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 potujo 
pošiljka, in če ima pošiljatelj radioaktivnih odpadkov ali 
izrabljenega goriva dovoljenje države izvora za vrnitev pošiljke 
na mesto izvora v primeru zavrnitve pošiljke. 

(5) Dovoljenje za uvoz iz prvega odstavka tega člena 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. 

10?. člen 
(izdaja dovoljenja) 

(1) Dovoljenje za uvoz, izvoz ali tranzit radioaktivnih odpadkov 
ali izrabljenega goriva in dovoljenja za uvoz ali izvoz jedrskih 
in 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 
d9voljenja 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 širine, je prepovedano. 

(5) Radioaktivni odpadki, izrabljeno gorivo 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, izrabljenega goriva ali jedrskih snovi, 
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 tega člena. 

(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 
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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, 

- 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) D ovoljenje 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, 
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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 čjena (v nadaljnjem besedilu: 
dovoljenje) izda organ, ki je pristojen za zadevo po tem 
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 tega člena 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 tega 
člena 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 tega člena 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, ki je izdal dovoljenje 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, 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. 

(4) Pristojni organ odvzame dovoljenje na predlog pristojnega 
inšpektorja, če iz predloga sledi, da niso izpolnjeni predpisani 
pogoji sevalne varnosti, imetnik pa jih ni zagotovil v razumnem 
roku kljub zahtevi inšpektorja po odpravi pomanjkljivosti. 

115. člen 
(postopek za zaustavitev obratovanja objekta) 

(1) Kadar se postopek za odreditev zaustavitve obratovanja 
sevalnega objekta ali jedrskega objekta začne po uradni 
dolžnosti ali na predlog pristojnega inšpektorja, 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. 
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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. 

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 tega člena 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 tega člena 
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 delavci zunanjega izvajalca, ki izpolnjujejo 
splošne 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, 
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 in sedme alinee prejšnjega 
odstavka se dokazujejo s potrdili o nekaznovanosti, ki jih 
izda za izdajo teh potrdil pristojni organ, verodostojnost 
podatkov iz osme alinee prejšnjega odstavka pa z 
zdravniškim spričevalom. Če je delavec delodajalca ali delavec 
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zunanjega izvajalca tujec, se dokazuje verodostojnost 
podatkov iz šeste in sedme alinee s potrdilom o 
nekaznovanosti po predpisih države, katere državljan je 
delavec. 

(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 
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 
tega člena posreduje osebne podatke na zahtevo delodajalca 
brezplačno. 

(7) Delodajalec mora hraniti evidenco osebnih podatkov, ki jih je 
pridobil od upravljavcev zbirk osebnih podatkov iz četrtega 
odstavka tega člena, pet let po prenehanju dela delavca v 
jedrskem objektu, in posredovati podatke iz evidence osebnih 
podatkov organom, pristojnim za nadzor nad fizičnim 
varovanjem jedrskega objekta, če to zahtevajo. 

(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 preverjanje v skladu s tem členom. Če izjave ne 
podpiše, se ji delo v območju in prostorih iz prvega odstavka 
tega člena ne dovoli. 

(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 tega člena, 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. 

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. 

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. 
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(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. 

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, pretekle sevalne dejavnosti ali odlaganja 
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industrijskih odpadkov ali rudarske jalovine pretekle 
gospodarske 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, 
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, razen registra sevalnih 
dejavnosti in virov sevanja v zdravstvu in veterinarstvu, ki ju 
vodi kot javno knjigo uprava za varstvo 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. 
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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 
(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 (81. 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), 

- 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. 
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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. 

(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) 

i 
(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. 
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(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 merijev doz 
izpostavljenih delavcev pooblaščenemu zdravniku 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 uprave za varstvo pred sevanji v 
zvezi z varstvom izpostavljenih delavcev pred naravnimi 
viri sevanja (45. člen), 

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. člen), 

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, izrabljenega goriva 
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), 
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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 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. 

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. četrtega in 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. 
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(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. šestega odstavka 33. člena, 
5. prvega odstavka 40. člena, 
6. tretjega odstavka 41. člena, 
7. tretjega odstavka 43. člena, 
8. drugega odstavka 46. člena, 
9. četrtega odstavka 49. člena 
10. šestega odstavka 50. člena, 
11. drugega odstavka 51. člena in 
12. 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 četrtega in 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. 

(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 prenehaj« 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. 
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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. 

V predlog zakona je ne glede na možen pomislek o kršenju enega 
izmed osnovnih načel upravnega postopka, vgrajena izključitev 
pritožbe v 13., 46., 78., 81., 84. in 117. členu. Predlagatelj zakona 
meni, da je taka rešitev upravičena zaradi zagotavljanja večje 
sevalne in jedrske varnosti. Dejstvo je, da strokovne službe 
pristojnega ministrstva niso glede jedrske in sevalne varnosti v 
ničemer bolj usposobljene za reševanje sporov kot službe 
Upravnega sodišča, zato predlagatelj meni, da je treba v povsem 
tehničnih zadevah sevalne in jedrske varnosti odločanje po 
predlaganem zakonu v primeru spora v največji možni meri 
skrajšati. Možnost pritožbe je predlagatelj zakona ohranil le v 
primerih, ko je odločitev v upravnem postopku posredno ali 
neposredno povezana z upravnimi postopki, ki jih vodijo drugi 
organi ali službe pristojnega ministrstva. Rešitev, da je predstojnik 
organa, pristojnega za sevalno in jedrsko varnost, v primerih 
povsem tehničnih odločitev zadnji, ki v upravnem postopku odloča 
na pristojnem ministrstvu, je tudi skladna z ureditvijo, uveljavljeno 
v EU na področju sevalne in jedrske varnosti. 

Predlagatelj zakona je predvidel organizacijsko vpetost 
inšpektorjev v upravni organ, ki je pristojen za zadevo po 
predlaganem zakonu. Taka rešitev ni tuja v naši praksi, pa tudi v 
državah EU so take rešitve običajne in spoznane kot 
najprimernejše za tako zahtevno področje, kot je varstvo pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrska varnost. 

Ne glede na določbe 21. člena zakona o državni upravi, ki je 
trenutno v drugi obravnavi Državnega zbora, je predlagatelj 
zakona že v sam zakon vgradil ureditev dveh pristojnih organov 
in to glede pristojnosti podobno, kot je to urejeno s predpisi, ki se 
trenutno uporabljajo na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji 
in jedrske varnosti. 

1. del: Splošne določbe (členi od 1 do 8) 

V prvem delu zakon poleg uvodnih določb uredi ustanovitev in 
pristojnosti dveh svetov 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 pristojnima upravnima organoma (uprava za varstvo 
pred sevanji in uprava za sevalno in jedrsko varnost), za samo 
izvajanje sevalne dejavnosti ali uporabo vira sevanja pa je treba 
pridobiti 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 okolja 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 uprava za sevalno in jedrsko varnost 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 sevalnega objekta, ki ni objekt iz 
tretjega odstavka 55. člena, 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). Upravni organ, pristojen 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). 

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 vnosa radioaktivnih snovi v telo določi 
minister, pristojen za zdravje (22. člen). 
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3.4.1. Ukrepi zmanjševanja izpostavljenosti na 
delovnem mestu 

V 23. členu zakona so navedeni ukrepi varstva izpostavljenih 
delavcev, praktikantov in študentov, ki jih 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 uprave za varstvo pred 
sevanji 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 pozornostjo 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. 

Izpostavljeni delavec, delodajalec, pooblaščeni izvedenec in 
pooblaščena organizacija varstva pred sevanjem lahko upravi 
za varstvo pred sevanji podajo zahtevo za presojo ocene 
zdravstvene delazmožnosti pooblaščenega zdravnika. Ugovor 
se lahko poda tudi na odreditev delavca na delo v nadzorovanem 
območju. Izpostavljeni delavec in delodajalec lahko podata zahtevo 
za presojo odreditve posebnih zdravstvenih pregledov, ki jih je v 
zvezi z preseganjem mejnih doz odredil pooblaščeni zdravnik. 

3.4.5 Sistem zdravstvenega nadzora 

Sistem zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev v sevalnih 
dejavnostih vzpostavi in vodi ministrstvo, pristojno za zdravje, v 
okviru mreže javne zdravstvene službe, 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. 

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 
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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 uprava za varstvo 
pred sevanji, 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 uprava za varstvo pred sevanji. 

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 uprava za 
sevalno in Jedrsko varnost (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 uprava za sevalno in 
jedrsko varnost. 

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). 

Uprava za sevalno in jedrsko varnost 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 uprave 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 uprave za sevalno in 
jedrsko varnost (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. 

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 uprave za sevalno in 
jedrsko varnost 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 uprave za sevalno in jedrsko varnost. 

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 bolezni", bodisi 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 
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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 ghde 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 uprave za sevalno in 
jedrsko varnost, razen za manj pomembne spremembe in 
dopolnitve, o katerih je treba upravo le obvestiti ali pa jih upravi 
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 uprava 
za sevalno in jedrsko varnost 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 upravo za sevalno in jedrsko varnost. 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 gospodarske javne službe (94. 
člen). 

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 in nadzor 
nad odlagališči rudarske in hidrometalurške jalovine opravlja 
Agencija z radioaktivne odpadke. 

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 infrastrukturni objekti, njihova 
gradnja pa je v javnem interesu. 
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4.9. Uvoz, izvoz in tranzit radioaktivnih snovi 

Zakon v 100. in 101. členu nalaga upravi za sevalno in jedrsko 
varnost, 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. 

Uprava za sevalno in jedrsko varnost ne sme izdati dovoljenja za 
uvoz, izvoz ali tranzit, če ugotovi, da v državi izvora ali 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 multilateramimi ali bilaterarnimi 
sporazumi, o mednarodni pomoči v primem 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. 

Dovoljenje se odvzame po uradni dolžnosti ali na pobudo 
pristojnega inšpektorja. Po uradni dolžnosti se odredi tudi 
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) 

V 123. 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 
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 pristojni upravni organ kot izjemni ukrep. Sanacijo 
se lahko odredi tudi v primerih odvzema dovoljenja za izvajanje 
sevalne dejavnosti ali ko je bila odrejena zaustavitev obratovanja 
objekta. 
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Država v celoti zagotovi izvedbo sanacijskih del, ki jih je odredil 
pristojni upravni organ, 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 
pristojni upravni organ 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) Naslov 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 vvorkers 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 workers 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 between Mem- 
ber 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 v 
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 contamination of 
foodstuffs and of feedingstuffs follovving a nuclear 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 gov- 
erning imports of agricultural products originating in third coun- 
tries 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 
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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. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. 
Univerza...) 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES Meto) 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

I. Nuclear Safety and radiation protection I 147A-I 161 

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Ne. 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

Ne. 

Ime In priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 
Dušan Pichler 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

mag. Janez Kopač 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 

ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN 

ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

(ZZVZZ-F) 

- skrajšani postopek - EPA 1314 - II 

UUI Ul I Ul IVI II I 
skupina poslancev 

Ljubljana, 28. maja 2002 

ZADEVA: Nadomestitev predloga zakona EPA 1314-11 z 
novim besedilom 

Podpisani poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, kot 
predlagatelji Predloga zakona o spremembi zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju EPA 
1314-11, nadomeščajo citirani zakon z novim besedilom. 

Obrazložitev: 
Prvopodpisani poslanec je dne 8. 9. 2000 vložil v zakonodajno 
proceduro Predlog zakona o spremembi zakona o zdravstvem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Kasneje so k 
sopredlagateljstvu zakona pristopili še poslannec Sašo Peče 
in poslanke Sonja Areh Lavrič, Danica Simšič in Silva Črnugelj. 

r\ci j t: pu viuzjivi z.arwnci ^naiu uu o[jieiiicmb Zakona O 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so 
povzročile precej javnega negodovanja, saj so posegle v 
nekatere socialne pravice iz zdravstvenega zavarovanja 
(prevozi, pogrebnine, posmrtnine), po drugi strani pa je 
potrebno urediti vprašanja povezana z odločbo Ustavnega 
sodišča Up št. 53/96 in nekatera vprašanja zdravstvenega 
zavarovanja vojaških obveznikov med služenjem vojaškega 
roka, so se predlagatelji odločili, da dopolnijo vsebino zakona. 
Zato Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zararovanju EPA 1314-11 nadomeščajo z novim besedilom 
in prelagajo, da bi zakon zaradi družbene aktualnosti 
Državni zbor obravnaval že na junijski seji. 

Borut Pahor, I. r. 
Danica Simšič, I. r. 
Silva Črnugelj, I. r. 

Sonja Areh Lavrič, I. r. 
Sašo Peče, I. r. 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

a. Zdravila 

V skladu s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah, katere 
podpisnica je tudi Slovenija, morajo države podpisnice otrokom 
zagotavljati najvišjo možno raven zdravstvenega varstva. 
Zdravila, ki jih za zdravljenje in rehabilitacijo otrok predpiše 
zdravnik, nedvomno sodijo med tiste storitve, ki jih je v Sloveniji, 
tudi glede na vse manjšo nataliteto, nujno zagotoviti za vse otroke 
brezplačno. Žal v praksi ni tako. 

Na odločitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da 
vrsto zdravil, ki jih zdravniki predpisujejo oziroma priporočajo za 
njihovo zdravljenje, uvrsti na listo, ki terja doplačilo koristnikov 
teh zdravil, se je odzvala civilna družba in organizacija Unicef v 
Sloveniji in ob sodelovanju z ZLSD začela zbirati podpise za 
brezplačna zdravila za otroke. V kratki akciji je bilo zbranih več 
kot 12.000 podpisov in akcija je na splošno naletela na zelo 
pozitiven odziv. To kaže na veliko pripravljenost zavarovancev, 
da se posebej uredi položaj otrok pri plačevanju zdravstvenih 
storitev in na splošno občutljivost ljudi do tega vprašanja. Vse to 
kaže, da je potrebno s spremembo Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) čim prej doseči 
dejansko neplačevanje zdravil in zdravstvenih storitev za otroke, 
saj si mnoge socialno ogrožene družine ob nujnih življenjskih 
stroških težko privoščijo še stroške za zdravila. 
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b. Ustavna odločba 

ZZVZZ predvideva postopek, po katerem o pravicah iz 
zdravstvenega zavarovanja (nadomestila za začasno zadržanost 
od dela, pogrebnine, posmrtnine, nadomestila potnih stroškov, 
zdraviliškega zdravljenja, ortopedskih pripomočkov, zdravljenja 
v tujini) na prvi stopnji odloča zdravniška komisija I. stopnje, na 
drugi stopnji pa zdravniška komisija II. stopnje, razen pravic iz 84. 
člena ZZVZZ, za katere le-ta že sedaj določa dvostopenjski 
postopek ob uporabi določil Zakona o splošnem upravnem 
postopku - ZUP. 

Člane zdravniških komisij Zavoda skladno z določili ZZVZZ imenuje 
upravni odbor Zavoda. V 75. in 76. členu zakona je določeno, da 
Statut Zavoda podrobneje določi organe in njihove pristojnosti za 
izvajanje posameznih strokovnih nalog. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo Up št. 53/96, z 
dne 28.10.1998, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 77/98, ugotovilo 
neskladnost 82. in 83. člena ZZVZZ z Ustavo RS. Po mnenju 
Ustavnega sodišča gre za neusklajenost veljavne zakonske 
ureditve z ustavno pravico do učinkovitega pravnega sredstva 
(25. člen Ustave) in posredno s pravico do sodnega varstva (23. 
člen Ustave). Ustavno sodišče namreč meni, da odločanje o 
pravicah zavarovancev po postopku, kot je opredeljen v 82. in 
83. členu ZZVZZ, zavarovancem ne omogoča možnosti 
ustreznega pravnega varstva, s čimer so kršene omenjene 
določbe Ustave RS. 

S ciljem uskladitve zakonske ureditve z določbami Ustave RS, je 
Ustavno sodišče naložilo zakonodajalcu odpravo navedenih 
neskladnosti z Ustavo, in sicer tako, da v roku enega leta po 
objavi odločbe Ustavnega sodišča v Uradnem listu RS ustrezno 
spremeni 82. in 83. člen ZZVZZ. 

Bistvena pomanjkljivost sedanje zakonske ureditve, ki se nanaša 
na uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja, je po 
mnenju Ustavnega sodišča nejasnost določb o nosilcih odločanja 
o pravicah iz zdravstvenega zavarovanja v postopkih uveljavljanja 
teh pravic. Nadaljnji očitek sedaj veljavni zakonski ureditvi je, da 
ne omogoča hitre in učinkovite možnosti uporabe pravnih sredstev 
zoper odločitve Zavoda in posledično pravice do sodnega varstva. 

ZZVZZ določa, da je podajanje strokovnih medicinskih mnenj v 
pristojnosti zdravnika oz. zdravniških komisij kot izvedenskih 
organov Zavoda, ki sodelujejo v postopkih za uveljavljanje pravic. 
O samih pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
med njimi tudi o pravici do nadomestila plače med začasno 
zadržanostjo od dela, pa odloča pristojna območna enota Zavoda. 
Prav taka zakonska ureditev pa je, po mnenju Ustavnega sodišča, 
sporna - na I. in II. stopnji izdajajo zdravniške komisije mnenja, ki 
so izvršljiva, zdravniške komisije pa so po dikciji zakona le 
izvedenski organi in kot taki ne morejo neposredno odločati o 
pravicah zavarovanih oseb. 

c. Zdravstveno zavarovanje vojaških obveznikov 

V obstoječi zakonski ureditvi je obvezno zdravstveno zavarovanje 
urejeno le za državljane, ki jim je priznan ugovor vesti vojaški 
dolžnosti in opravljajo namesto vojaškega roka nadomestno civilno 
službo, medtem ko za vojaške obveznike med služenjem 
vojaškega roka oziroma med usposabljanjem za opravljanje nalog 
v rezervni sestavi policije ta ureditev ne velja. Del njihovega 
zdravstvenega varstva se izvaja preko javne zdravstvene službe 
na podlagi pogodbenih odnosov, plačilo zanje pa v višini dejanskih 
stroškov krije Ministrstvo za obrambo. S spremembo zakona 
bodo tudi vojaški obvezniki med služenjem vojaškega roka 
oziroma med usposabljanjem za opravljanje nalog v rezervni 

sestavi policije vključeni v sistem obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. 

d. Potni stroški, pogrebnine, posmrtnine 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS št. 99/01) je s 
ciljem zmanjšanja izgube Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije posegel v nekatere pravice iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja: pravico do povračila potnih stroškov, 
pravico do pogrebnine in pravico do posmrtnine. Ocenjeno je bilo, 
da bo zakon prinesel 1,3 mlrd. SIT prihranka. 

Z uveljavitvijo zakona in njegovim izvajanjem se je po mnenju 
mnogih izkazalo, da določila, ki se nanašajo na navedene pravice, 
ustvarjajo neenakost in neenakopravnost med zavarovanimi 
osebami pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja. 
Sedanja ureditev povračila potnih stroškov otežuje dostop do 
zdravstvenih storitev socialno najšibkejšim in starejšim 
zavarovanim osebam in tistim, ki potrebujejo spremstvo. Način in 
postopek odobritve in izplačila pogrebnine in posmrtnine je 
dolgotrajen in zapleten. Spremembe je negativno ocenil Varuh 
človekovih pravic, Ekonomsko-socialni svet pa se je opredelil 
proti uveljavitvi socialnih korektivov pri pravici do vračila potnih 
stroškov, pogrebnine in posmrtnine. Pobudo za spremembo 
zakona in vrnitev v prejšnje stanje je vložila tudi skupščina Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

2. Cilji in načela zakona 

a. Zdravila 

Z zakonom želimo doseči, da bo za zdravljenje in rehabilitacijo 
otrok, šolarjev, študentov ter mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju, za zdravila, razvrščena na pozitivno ali 
vmesno listo, v celoti zagotovljeno kritje iz sredstev obveznega 
zavarovanja. Glede na velik odziv javnosti na polemiko o 
brezplačnih zdravilih za otroke in mladostnike je očitno, da tak 
predlog podpira tudi veliko število plačnikov prispevkov za 
zdravstveno varstvo. 

b. Ustavna odločba 

Predlagane spremembe in dopolnitve zasledujejo dva cilja: 
izpolnitev odločbe Ustavnega sodišča ■ prilagoditev postopka 
določbam Zakona o upravnem postopku (ZUP) v smislu 
zagotovitve upoštevanja ustavnega načela pravnega in 
sodnega varstva; 
prilagoditev postopkov odločanja o pravicah iz zdravstvenega 
zavarovanja načelu racionalnosti in hitrosti. 

Predlagane spremembe ustreznih členov ZZVZZ skušajo odpraviti 
navedene pomanjkljivosti postopka odločanja o pravicah 
zavarovancev v smislu prilagoditve postopka določilom ZUP. 
Uveljavitev predlaganih sprememb pomeni za Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije obveznost, da ustrezno 
prilagodi organizacijo dela, s katero bo zagotovljeno pravilno 
vodenje postopkov. 

Predlagane spremembe ZZVZZ skušajo poleg formalne 
zadostitve zahtevam Ustavnega sodišča tudi ustrezno 
racionalizirati delovne postopke v smislu zagotovitve hitrosti 
odločanja in omejevanja stroškov, povezanih z vodenjem 
postopkov. 
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c. Zdravstveno zavarovanje vojaških obveznikov med 
služenjem vojaškega roka 

Z dopolnitvijo 15. člena zakona, ki določa, kdo se šteje za 
zavarovanca po zakonu o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, se bo za zavarovance štelo tudi 
vojaške obveznike med služenjem vojaškega roka oziroma 
usposabljanjem za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije. S 
tem bo za to kategorijo državljanov uvedeno obvezno 
zdravstveno zavarovanje. Z zakonom bo določena tudi osnova 
za obračun prispevka za zdravstveno zavarovanje, pri čemer 
se bo upoštevala večja zahtevnost vojaške zdravstvene službe. 

d. Potni stroški, pogrebnine, posmrtnine 

S predlaganimi spremembami se bo zagotovila enakost v 
dostopnosti do zdravstvenih storitev zavarovanim osebam izven 
kraja njihovega prebivanja, s čimer bodo ustvarjeni pogoji za 
enako dostopnost do najzahtevnejših zdravstvenih storitev. 
Ponovno bo uveljavljena enakopravnost in načelo socialne 
pravičnosti, kar v enaki meri velja tudi za pravico do pogrebnine 
in posmrtnine. 

Predlagane spremembe zakona odpravljajo sedanjo zakonsko 
ureditev in vračajo ureditev pravice do povračila potnih stroškov, 
pogrebnine in posmrtnine v prejšnjo ureditev. 

3. Finančne posledice zakona 

a. Zdravila 

Ocenjujemo, da bo zaradi drugačne ureditve kritja stroškov za 
zdravila Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije imel 
dodatne odhodke v predvideni višini približno, milijarde tolarjev 
letno, ne bo pa ta sprememba imela neposrednega vpliva na 
izdatke iz proračuna Republike Slovenije. 

b. Ustavna odločba 

Uskladitev zakona z Odločbo Ustavnega sodišča bo imela finačne 
posledice za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenija v 
predvideni višini manj kot pol milijarde tolarjev letno, ne bo pa 
imela neposrednega vpliva na izdatke iz proračuna Republike 
Slovenije. 

c. Zdravstveno zavarovanje vojaških obveznikov 
med služenjem vojaškega roka 

Navedene spremembe in dopolnitve zakona, ki se nanašajo na 
obvezno zdravstveno zavarovanje vojaških obveznikov med 
služenjem vojaškega roka oziroma med usposabljanjem za 
opravljanje nalog v rezervni sestavi policije, ne bodo zahtevale 
dodatnih finančnih sredstev. Tako kot so se doslej dejanski stroški 
celotnega zdravstvenega varstva med služenjem vojaškega roka 
krili iz proračuna Ministrstva za obrambo, bo Minsitrstvo za 
obrambo prevzelo plačevanje prispevkov obveznega 
zdravstvenega zavarovanja vojaških obveznikov med služenjem 
vojaškega roka oziroma med usposabljanjem za opravljanje nalog 
v rezervni sestavi policije. 

d. Potni stroški, pogrebnine, posmrtnine 

Predlagane spremembe ZZVZZ bodo povečale odhodke Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije za približno 530 mio SIT 
oziroma največ za toliko, kolikor bi znašaji prihranki zakonske 
ureditve, ki jo predlog tega zakona odpravlja. Finančnih posledic 
za državni proračun ne bo. 

4. Razlogi za sprejem zakona po skrajšanem 
postopku 

Obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
predlagamo po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno 
spremembo zakona, s katero pa lahko v kratkem času uveljavimo 
ureditev, ki bo ponovno vzpostavila enakost med zavarovanimi 
osebami, hkrati pa tudi realizirala citirano Odločbo Ustavnega 
sodišča. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 9/92,13/93, 9/96, 29/98, 77/98 - Odi. US, 6/99, 
56/99 - ZVZD in 99/01) se v prvem odstavku 15. člena za 19. 
točko doda nova 19. a točka, ki se glasi: 

"19a. vojaški obvezniki med služenjem vojaškega roka oziroma 
med usposabljanjem za rezervno sestavo policije;". 

2. člen 

V 23. členu se dvanajsta alinea 1. točke prvega odstavka spremeni 
tako, da se glasi: 

" - zdravila na recep iz pozitivne in vmesne liste za otroke, 
učence in študente ter otroke z motnjami v duševnem in 
telesnem razvoju v celoti, za ostale zavarpvane osebe pa 
skladno z razvrstitvijo zdravil na liste, prav tako pa medicinski 
in tehnični pripomočki v zvezi z zdravljenjem pri osebah in 
stanjih iz prve do desete alinee te točke." 

3. člen 

V 37. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Višino pogrebnine določi Zavod s splošnim aktom, upoštevaje 
nujne stroške pogreba." 

Črtajo se peti, šesti in sedmi odstavek. 

4. člen 

V 38. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Višino posmrtnine določi Zavod v višini najmanj 100 % in največ 
150 % zajamčene plače." 

Črtata se tretji in četrti odstavek. 
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5. člen 

Črta se 38a. člen. 

6. člen 

V 39. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Zavarovane osebe imajo pri uresničevanju pravic do 
zdravstvenih storitev pravico do povračila potnih stroškov, ki 
obsega: 

prevozne stroške, 
stroške prehrane in nastanitve med potovanjem in bivanjem 
v drugem kraju." 

Črtajo se drugi, tretji in četrti odstavek. 

7. člen 

Za 39. členom se dodajo novi 40., 41. in 42. člen, ki se glasijo: 

"40. člen 

"Zavarovane osebe imajo pravico do povračila prevoznih stroškov, 
kadar uveljavljajo pravice iz 1., 2. in 3. točke 23. člena tega zakona, 
če: 

morajo potovati k zdravniku ali v zdravstveni zavod v drug 
kraj, ker v kraju zaposlitve ali stalnega prebivališča ni 
zdravnika ali ustreznega zdravstvenega zavoda; 

- jih osebni zdravnik, zdravstveni zavod ali zdravniška komisija 
napoti ali pokliče v kraj zunaj stalnega prebivališča ali kraja 
zaposlitve. 

41. člen 

Povračilo prevoznih stroškov pripada zavarovanim osebam za 
najkrajšo razdaljo do najbližjega zdravstvenega zavoda oziroma 
zdravnika po ceni javnega prevoza. Zavod določi znesek, do 
katerega se ti stroški ne povrnejo. 

Če ni javnega prevoza ali ko drugačen prevoz zahteva 
zdravstveno stanje zavarovane osebe, se odobri ustrezen 
prevoz ali se povrnejo stroški v višini, ki jo določi Zavod. 

42. člen 

Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov prehrane, 
če je zaradi uveljavljanja zdravstvenih storitev odsotna od doma 
več kot 12 ur. 

Povračila za stroške prehrane in nastanitve v drugem kraju v 
državi se priznajo v višini, ki jo določi Zavod. 

Za otroka, starega do sedem let, znaša povračilo za stroške 
prehrane in nastanitve polovico zneska iz prejšnjega odstavka. 

Če je zavarovana oseba napotena na zdravljenje v tujino, se 
povračilo za stroške prehrane in nastanitve zanjo odmeri v višini, 
ki jo določi Zavod." 

8. člen 

V 43. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi spremljevalec 
zavarovane osebe, če tako odloči osebni zdravnik ali zdravniška 
komisija." 

9. člen 

Za 43. členom se doda nov 44. člen, ki se glasi: 

"Zavarovana oseba, ki na svojo zahtevo uveljavlja pravico do 
zdravstvenih storitev mimo določb tega zakona in splošnih aktov 
Zavoda, je upravičena do povračila potnih stroškov v obsegu, do 
katerega bi bila upravičena, če bi uveljavljala pravice v skladu s 
tem zakonom. 

Način uveljavljanja povračila potnih stroškov določi Zavod s 
splošnim aktom." 

10. člen 

V tretji alinei 2. točke 48. člena se pred številko 19. beseda "in" 
nadomesti z vejico, za njo pa doda besedilo "in 19a.". 

11. člen 

V prvi alinei 2. točke 49. člena se za številko 19. doda besedilo "in 
19a.". 

12. člen 

V 54. členu se doda nov drugi stavek, ki se glasi: 

"Prispevek za zavarovance iz 19a. točke prvega odstavka 15. 
člena tega zakona se plačuje od dvakratnika bruto zajamčene 
plače." 

13. člen 

81. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"V postopkih za uveljavitev pravic iz zdravstvenega zavarovanja 
po tem zakonu odločajo in sodelujejo zdravniki posamezniki, ki jih 
imenuje upravni odbor Zavoda. 

Zdravnik posameznik: 
odloča o začasni nezmožnosti za delo nad 30 dni; 
odloča o zahtevi zavarovanca ali delodajalca za presojo ocene 
pooblaščenega zdravnika o 

- začasni nezmožnosti za delo do 30 dni; 
odloča o zahtevi zavarovanca ali delodajalca za presojo 
mnenja zdravnika o oceni delovne 
zmožnosti na predhodnem zdravstvenem pregledu; 

- odloča o napotitvi na zdravniško zdravljenje; 
presoja upravičenost zahteve po medicinsko-tehničnem 
pripomočku pred iztekom trajnostne 
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dobe in o pravici do zahtevnejših medicinsko-tehničnih 
pripomočkov; 
presoja o upravičenosti zdravljenja v tujini; 
opravlja druge naloge, določene s splošnimi akti Zavoda. 

O svoji odločitvi zdravnik posameznik izda sklep. Pritožba zoper 
sklep ne zadrži njegove izvršitve. 

Delo zdravnika posameznika uredi Zavod s splošnim aktom." 

14. člen 

82. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zavarovana oseba in delodajalec se lahko zoper sklep zdravnika 
posameznika pritožita na Direkcijo Zavoda v 3 dneh po prejemu 
sklepa. 

O pritožbi odloči Direkcija Zavoda z odločbo. Pri odločanju o 
pritožbi sodeluje v postopku kot izvedenec zdravniška komisija 
oziroma zdravnik posameznik, ki ju imenuje Upravni odbor 
Zavoda. 

Odločna je dokončna v upravnem postopku. 

Pritožna zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve." 

15. člen 

Črta se 83. člen. 

16. člen 

84. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"O pravici do nadomestila, pogrebnine, posmrtnine, povračila 
potnih stroškov, pridobitvi, spremembi ali izgubi lastnosti 
zavarovane osebe, pravici proste izbire zdravnika in drugih pravic 
iz tega zakona ter drugih zahtevah iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja odloča: 

na I. stopnji območna enota zavoda, 
na II. stopnji Direkcija Zavoda." 

17. člen 

Zavod določi znesek iz 2., 3. in 6. člena tega zakona ter uskladi 
svoje splošne akte v 30 dneh od uveljavitve tega zakona. 

Do uveljavitve sprememb in dopolnitev zakona o prispevkih za 
socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96-ZDavp, 34/96, 3/ 
98, 7/98, 81/00 in 97/01) se prispevek za zavarovance iz 19a. 
točke prvega odstavka 15. člena zakona plačuje po stopnjah, po 
katerih se v skladu z zakonom o prispevkih za socialno varnost 
plačuje prispevek za zavarovance iz 19. točke prvega odstavka 
15. člena zakona. 

Določbe 13., 14., 15. in 16. člena tega zakona se začnejo izvajati 
s 1. januarjem 2003 

18. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
RS. 
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

a. Zdravstveno zavarovanje vojaških obveznikov med 
služenjem vojaškega roka (členi: 1., 10., 11., 12. In 17) 

S 1. členom tega zakona se obvezno zdravstveno zavarovanje 
razširja tudi na vojaške obveznike med služenjem vojaškega 
roka oziroma usposabljanjem za opravljanje nalog v rezervni 
sestavi policije. Ta razširitev je upoštevana tudi v 10. in 11. členu. 

12. člen tega zakona določa osnovo za plačilo prispevka za 
vojaške obveznike med služenjem vojaškega roka oziroma med 
usposabljanjem za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije. 
Osnova je dvakratnik bruto zajamčene plače, kar odraža večjo 
zahtevnost vojaške službe v primerjavi z nadomestnim 
opravljanjem civilne službe. 

V prehodni določbi (17. člen) je predvideno, da je prispevek, ki se 
bo plačeval za vojaške obveznike med služenjem vojaškega 
roka oziroma usposabljanjem za opravljanje nalog v rezervni 
sestavi policije, do uveljavitve sprememb in dopolnitev zakona o 
prispevkih za socialno varnost, enak prispevku, ki velja za 
zavarovance iz 19. točke prvega odstavka 15. člena zakona, tj. 
za vojaške obveznike s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
ki so v civilni službi kot nadomestilu vojaškega roka. 

b. Zdravila (člen 2) 

V 2. členu z novim besedilom dvanajste alinee prve točke prvega 
odstavka 23. člena zakona se jasno uredi položaj glede plačevanja 
zdravil za otroke, učence in študente ter otroke z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju tako, da bodo vsa zdravila na 
recept, ki so na pozitivni ali vmesni listi zdravil, za njih popolnoma 
brezplačna in se bodo v celoti krila iz sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 

c. Potni stroški, pogrebnine, posmrtnlne (členi od 3. do 9.) 

Vsa določila tega zakona, ki se nanašajo na pravico do povračila 
potnih stroškov, pravico do pogrebnine in posmrtnine, dosledno 
povzemajo ureditev ZZVZZ pred uveljavitvijo zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS št. 99/01). 

d. Ustavna odločba (členi:13., 14., 15. in 16.) 

Predlog uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča mora zagotoviti 
postopek, ki bo strankam (zavarovanec, zavarovana oseba, 
delodajalec) zagotovil učinkovito varstvo njihovih pravic, in hkrati 
upošteval specifiko postopkov, ki se morajo voditi po načelih 
hitrosti in učinkovitosti. Ob tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, 
da izvedenski organi Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije na prvi stopnji letno izdajo približno 350.000 mnenj, na 
drugi stopnji približno 8.000 mnenj, medtem ko Direkcija Zavoda 
izda na podlagi vloženih zahtev približno 1.400odločb. Predlagana 
rešitev zato predvideva, da na prvi stopnji v postopkih za 
uveljavitev pravic iz zdravstvenega zavarovanja s sklepom 
odločajo zdravniki posamezniki. Pritožba zoper sklep je na 
Direkcijo Zavoda, ki o njej odloči z odločbo. Pri odločanju sodeluje 
kot izvedenec zdravniška komisija oz. zdravnik posameznik. 

Drugačen je postopek v primerih odločanja o pravici do 
nadomestila, pogrebnine, posmrtnine, povračila potnih stroškov, 
pridobitvi, spremembi ali izgubi lastnosti zavarovane osebe, pravici 
do proste izbire zdravnika in o drugih pravicah iz zakona ter 
drugih zahtevah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v 
katerih na prvi stopnji odloča območna enota Zavoda, na drugi 
stopnji pa Direkcija Zavoda. 

Izvedenski organi še vedno ohranijo svojo vlogo v celoti, spremeni 
se le organizacija teh izvedenskih organov. Organizacijo in 
pristojnosti izvedenskih organov, ki bodo na zahtevo uradne 
osebe, ki vodi postopek odločanja o pravici, dajali izvedensko 
mnenje, bo Zavod uredil s splošnim aktom. 

Prehodno določilo v tretjem odstavku 17. člena tega zakona 
omogoča Zavodu za zdravstveno zavarovanje prilagoditev 
organizacije in vzpostavitev organov, ki bodo v teh postopkih 
sodelovali. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

15. člen 

Zavarovanci po tem zakonu so: 

1. osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji; 

2. osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v 
Republiki Sloveniji, poslane na delo ali na strokovno 
izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v državi, 
v katero so bile poslane; 

3. osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in 
ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih 
s sedežem v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodno pogodbo 
drugače določeno; 

4. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zaposlene 
pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri tujem nosilcu 
zdravstvenega zavarovanja; 

5. osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno 
opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali 
glavni poklic; 

6. osebe, ki so lastniki zasebnih podjetij v Republiki Sloveniji, če 
niso zavarovane iz drugega naslova; 

7. kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v 
Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali 
glavni poklic; 

8. vrhunski športniki in vrhunski šahisti - člani telesnokultumih 
in šahovskih organizacij v Republiki Sloveniji, ki niso 
zavarovani iz drugega naslova; 

9. brezposelne osebe, ki prejemajo pri zavodu za zaposlovanje 
nadomestilo oziroma denarno pomoč; 

10. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
prejemajo pokojnino po predpisih Republike Slovenije oziroma 
preživnino po predpisih o preživninskem varstvu kmetov; 

11. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega 
zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno; 

12. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki 
med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic 
iz tega naslova; 

13. družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu 
zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri 
tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja; 

14. tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, 
ki niso zavarovani iz drugega naslova; 

15. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 
uživalci invalidnin po predpisih o vojaških invalidih in civilnih 
invalidih vojne, pravic po predpisih o varstvu vojnih veteranov, 
žrtev vojnega nasilja in udeležencev drugih vojn ter uživalci 
republiških priznavalnin, če niso zavarovane iz drugega 
naslova; 

16. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
prejemajo nadomestilo po zakonu o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih odraslih oseb, če niso 
zavarovane iz drugega naslova; 

17. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
prejemajo stalno denarno pomoč kot edini vir preživljanja po 
predpisih o socialnem varstvu; 

18. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 
uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, 
če niso zavarovane iz drugega naslova; 

19. vojaški obvezniki s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
ki so v civilni službi kot nadomestilu vojaškega roka; 

20. osebe z drugimi prihodki in s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, če niso zavarovane iz drugega naslova; 

21. državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. 

Za zavarovance po 7. točki prejšnjega odstavka se štejejo: 
- osebe, ki so na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti 

pokojninsko in invalidsko zavarovane; 
- osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni 

poklic in niso pokojninsko in invalidsko zavarovane, če 
kmetijsko gospodarstvo dosega na člana gospodarstva 
mesečno najmanj tolikšen katastrski in drug dohodek, ki 
ustreza znesku 50% zajamčene plače, zmanjšane za davke 
in prispevke. Za člane kmetijskega gospodarstva se štejejo 
vse osebe, ki v okviru tega gospodarstva opravljajo kmetijsko 
dejavnost kot edini ali glavni poklic. 

23. člen 

Z obveznim zavarovanjem je zavarovanim osebam zagotovljeno 
plačilo zdravstvenih storitev: 

1. v celoti: 

sistematični in drugi preventivni pregledi otrok, šolske mladine, 
študentov, ki se redno šolajo, žensk v zvezi z nosečnostjo in 
drugih odraslih oseb v skladu s programom, razen 
preventivnih pregledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo 
delodajalci, 

zgodnje odkrivanje in preprečevanje bolezni, skladno s 
programom, 

zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se 
redno šolajo, ter otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju, 

• zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri 
načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom, 

- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje infekcije HIV in 
nalezljivih bolezni, za katere je z zakonom določeno izvajanje 
ukrepov za preprečevanje njihovega širjenja, 

obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa skladno 
s programom, 

zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in živčno- 
mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, 
epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne 
bolezni, multiple skleroze in psoriaze, 
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- zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb 
pri delu, 

zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in 
organov za presaditev drugim osebam, 

nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi 
prevozi, 

- patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v 
socialnovarstvenih zavodih, 

- zdravila na recept v skladu z razvrstitvijo zdravil, ortopedski 
in drugi pripomočki v zvezi z zdravljenjem pri osebah in stanjih 
iz prve do desete alinee te točke; 

2. najmanj 95% vrednosti: 

- storitev v zvezi s presaditvijo organov in z drugimi 
najzahtevnejšimi operativnimi posegi ne glede na razlog, 

zdravljenja v tujini, 

- storitev v zvezi z intenzivno terapijo, radioterapijo, dializo in 
drugimi nujnimi najzahtevnejšimi diagnostičnimi, terapevtskimi 
in rehabilitacijskimi posegi; 

3. najmanj 85% vrednosti za: 

storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane 
plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno 
prekinitvijo nosečnosti; 

specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve 
kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, razen za 
poškodbe izven dela, 

nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču v okviru 
nadaljevanja bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe 
izven dela, 

- storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki niso zajete v 1. 
točki, ter zdravljenje zobnih in ustnih bolezni, 

- ortopedske, ortotične, slušne in druge pripomočke, razen v 
primerih iz 1. In 4. točke tega odstavka; 

4. najmanj 75% vrednosti za: 

specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve 
kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in nemedicinski 
del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču kot nadaljevanje 
bolnišničnega zdravljenja, ortopedske, ortotične in druge 
pripomočke v zvezi z zdravljenjem poškodb izven dela, 

zdravila s pozitivne liste za vse druge primere; 

5. največ do 60% vrednosti za: 

reševalne prevoze, ki niso nujni, zavarovanih oseb, ki so 
nepokretne ali rabijo prevoz na in z dialize ali v drugih primerih, 
ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim 
avtomobilom za njihovo zdravje škodljiv, ali zaradi svojega 
zdravstvenega stanja potrebujejo spremstvo zdravstvenega 
delavca, 

zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega 
zdravljenja; 

6. največ do 50% vrednosti za: 

- zdravila z vmesne liste", 

zobnoprotetično zdravljenje odraslih, 

očesne pripomočke za odrasle. 

Odstotke iz 2. do 6. točke prejšnjega odstavka določi Zavod v 
soglasju z Vlado Republike Slovenije. Odstotki za posamezne 
vrste storitev ali pri posameznih boleznih v okviru teh točk so 
lahko različni. 

Zavod lahko določi pogoj predhodnega zavarovanja do šest 
mesecev za pravice do ortopedskih, ortotičnih, očesnih, slušnih, 
zobnoprotetičnih in drugih pripomočkov, razen za pravice iz 1. 
točke prvega odstavka tega člena. 

37. člen 

Ob smrti zavarovane osebe pripada pogrebnina osebi, ki je 
poskrbela za pogreb. 

Pogrebnina pripada tudi ob smrti osebe, ki je umrla v 30. dneh po 
prenehanju delovnega razmerja ali opravljanja druge dejavnosti. 

Pogrebnina pripada tudi ob smrti družinskega člana osebe, ki je 
na služenju vojaškega roka, če je bilo družinskemu članu v tem 
času zagotovljeno zdravstveno varstvo. 

Višina pogrebnine znaša: 

60% povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za 
obdobje januar-september preteklega leta, če je bil dohodek 
umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti 
nižji od 100% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto 
obdobje; 

- 40% povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za 
obdobje januar-september preteklega leta, če je bil dohodek 
umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti 
višji od 100% in nižji od 150% minimalne plače v Republiki 
Sloveniji za isto obdobje. 

Če je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu 
pred letom smrti višji od 150% minimalne plače v Republiki Sloveniji 
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za isto obdobje, pogrebnina osebi iz prvega odstavka tega člena 
ne pripada. 

Če za umrlo zavarovano osebo ni podatka o njenem dohodku za 
koledarsko leto pred letom smrti, se upoštevajo podatki iz četrtega 
in petega odstavka tega člena za predpreteklo leto. 

Višino pogrebnine za zavarovano osebo, ki je umrla v tujini, določi 
zavod s splošnim aktom. 

38. člen 

Družinski člani zavarovanca, ki jih je ta preživljal do svoje smrti, 
imajo pravico do posmrtnine kot enkratne denarne pomoči ob 
smrti zavarovanca. 

Višina posmrtnine znaša: 

25% povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za 
obdobje januar-september preteklega leta, če je bil dohodek 
umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti 
nižji od 100% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto 
obdobje; 

10% povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za 
obdobje januar-september preteklega leta, če je bil dohodek 
umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti 
višji od 100% in nižji od 150% minimalne plače v Republiki 
Sloveniji za isto obdobje. 

Družinski član zavarovanca ni upravičen do posmrtnine, če je bil 
dohodek umrlega zavarovanca v koledarskem letu pred letom 
smrti višji od 150% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto 
obdobje. 

Če za umrlega zavarovanca ni podatka o njegovem dohodku za 
koledarsko leto pred letom smrti, se upoštevajo podatki iz drugega 
in tretjega odstavka tega člena za predpreteklo leto. 

38a. člen 

Za dohodek umrle zavarovane osebe iz 37. in 38. člena tega 
zakona se šteje znesek letne osnove za odmero dohodnine. 

Podatke iz prejšnjega odstavka zagotavlja zavodu na podlagi 
pisnega zaprosila brezplačno Davčna uprava Republike Slovenije. 

Podatki iz prvega odstavka tega člena se štejejo za davčno tajnost 
in velja zanje varstvo tajnosti v skladu z določbami zakona o 
davčnem postopku. 

Povračilo potnih stroškov 
39. člen 

Zavarovane osebe imajo pravico do povračila potnih stroškov, ki 
obsegajo prevozne stroške, stroške prehrane in nastanitve med 
potovanjem in bivanjem, v primeru napotitve na zdravljenje v 
tujino. 

Otroci in mladostniki do 18. leta starosti imajo pravico do povračila 
prevoznih stroškov, kadar uveljavljajo zdravstvene storitve v 
specialistično-ambulantni ali bolnišnični dejavnosti v kraju izven 
svojega bivališča. 

Bolniki, ki zaradi zdravljenja in diagnostike večkrat na mesec 
potujejo v drug kraj, imajo pravico do povračila potnih stroškov. 

Postopek za uresničevanje pravic do povračila stroškov iz prvega, 
drugega in tretjega odstavka tega člena in merila za njihovo 
povračilo zavarovani osebi določi Zavod. 

43. člen 

Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi spremljevalec 
zavarovane osebe iz prvega odstavka 39. člena tega zakona, če 
upravičenost za to na podlagi zdravstveno utemeljenih razlogov 
ugotovi zavod z odločbo. Spremljevalec zavarovane osebe iz 
drugega odstavka 39. člena tega zakona pa ima pravico do 
prevoznih stroškov, če upravičenost za to na podlagi zdravstveno 
utemeljenih razlogov ugotovi osebni zdravnik oziroma zdravniška 
komisija. 

Za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti in starejše težje ali 
težko duševno ter telesno prizadete otroke in mladostnike se 
šteje, da potrebujejo spremljevalca. 

Če je spremljevalec zdravnik ali drug zdravstveni delavec, velja 
za povračilo potnih in drugih stroškov ureditev te pravice v 
zdravstvenem zavodu, v katerem dela zdravnik ali drug 
zdravstveni delavec. Plačilo teh potnih stroškov bremeni 
materialne stroške zdravstvenega zavoda. 

48. člen 

Prispevke za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe Izven 
dela plačujejo: 

1. prispevek iz 1. točke 46. člena tega zakona: 
- zavarovanci iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 15. člena 

tega zakona in njihovi delodajalci, 
zavarovanci iz 4., 5., 6. in 8. točke prvega odstavka 15. člena 
tega zakona; 

2. prispevek iz 2. točke 46. člena tega zakona: 
- zavod za zaposlovanje za zavarovance iz 9. točke prvega 

odstavka 15. člena tega zakona, 
- skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja za 

zavarovance iz 10. točke prvega odstavka 15. člena tega 
zakona, 
Republika Slovenija za zavarovance iz 15., 16. in 19. točke 
prvega odstavka 15. člena tega zakona, 
zavarovanci iz 20. točke prvega odstavka 15. člena tega 
zakona; 

3. prispevek iz 3. točke 46. člena tega zakona: 
- zavarovanci iz 7. točke prvega odstavka 15. člena tega 

zakona, 
- zavarovanci iz 11., 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. 

člena tega zakona, 
- izplačevalec prejemkov za zavarovance iz 18. točke prvega 

odstavka 15. člena tega zakona, 
občine za zavarovance iz 21. točke prvega odstavka 15. 
člena tega zakona, 
Republika Slovenija za zavarovance iz 17. točke prvega 
odstavka 15. člena tega zakona; 

4. prispevek iz 4. točke 46. člena tega zakona: 
zavarovanci iz 7. točke prvega odstavka 15. člena tega 
zakona, če so pokojninsko in invalidsko zavarovani. 
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49. člen 

Prispevek za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno 
bolezen plačujejo: 

1. prispevek iz 1. točke 47. člena tega zakona: 
delodajalci za zavarovance iz 1., 2. in 3. točke prvega 
odstavka 15. člena tega zakona, 
zavarovanci iz 5., 6. in 8. točke prvega odstavka 15. člena 
tega zakona, 

- zavarovanci iz 7. točke prvega odstavka 15. člena tega 
zakona, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani; 

2. prispevek iz 2. točke 47. člena tega zakona: 
Republika Slovenija za zavarovance iz 19. točke prvega 
odstavka 15. člena tega zakona, 
pravne in fizične osebe, pri katerih so zavarovanci iz 1. do 9. 
točke 17. člena tega zakona na usposabljanju oziroma delu, 

- zavarovanci iz 10. točke 17. člena tega zakona, 
organizatorji del oziroma akcij za zavarovance iz 18. člena 
tega zakona. 

54. člen 

Prispevek za zavarovance iz 19. in 20. točke prvega odstavka 
15. člena tega zakona se plačuje od bruto osnove za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje oziroma od bruto zajamčene plače, če 
zavarovanec ni pokojninsko in invalidsko zavarovan. 

81. člen 

V postopkih za uveljavitev pravic iz zdravstvenega zavarovanja 
po tem zakonu sodelujejo zdravniške komisije kot izvedenski 
organi, ki jih imenuje upravni odbor skupščine Zavoda. Zdravniške 
komisije delujejo v senatih najmanj treh članov. 

Zdravniška komisija I. stopnje: 
- ugotavlja začasno nezmožnost za delo nad 30 dni; 

presoja oceno pooblaščenega zdravnika o začasni 
nezmožnosti za delo do 30 dni na zahtevo zavarovanca, 
delodajalca ali zavoda, 

- ocenjuje delovno zmožnost, če se zavarovanec ali delodajalec 
ne strinjata z mnenjem zdravnika, ki je opravil predhodni 
zdravstveni pregled; 

- napotuje na zdraviliško zdravljenje; 
presoja upravičenost zahteve po ortopedskem pripomočku 
pred iztekom trajnostne dobe in o pravici do zahtevnejših 
ortopedskih pripomočkov; 

- presoja o upravičenosti zdravljenja v tujini; 
opravlja druge naloge, določene s splošnimi akti Zavoda. 

Zdravniška komisija II. stopnje presoje mnenja zdravniške komisije 
I. stopnje na zahtevo zavarovane osebe, delodajalca ali Zavoda 
in opravlja druge naloge, določene s statutom Zavoda. 

Delo zdravniških komisij uredi Zavod s splošnim aktom. 

82. člen 

Zavarovana oseba in delodajalec imata pravico zahtevati presojo 
mnenja pooblaščenega zdravnika in zdravniške komisije I. stopnje. 

Zahtevo lahko vloži v treh dneh od dne, ko je bilo mnenje 
sporočeno. 

Mnenje pooblaščenega zdravnika presoja zdravniška komisija I. 
stopnje, ki mora svoje mnenje pisno sporočiti zavarovani osebi 
oziroma delodajalcu najpozneje v osmih dneh. 

Mnenje zdravniške komisije I. stopnje presoja zdravniška komisija 
II. stopnje, ki mora svoje mnenje pisno sporočiti zavarovani osebi 
oziroma delodajalcu najpozneje v 15 dneh. 

83. člen 

Če zavarovana oseba ali delodajalec ni zadovoljen z mnenjem 
zdravniške komisije II. stopnje ali, če ta ne sporoči mnenja v 15 
dneh, lahko v nadaljnjih osmih dneh zahteva izdajo odločbe. 

Odločbo na zahtevo iz prejšnjega odstavka izda enota na sedežu 
Zavoda. 

Odločba je dokončna v upravnem postopku. 

84. člen 

O pravici do nadomestila, pogrebnine in posmrtnine ter povračila 
potnih stroškov, odloča: 

- na prvi stopnji območna enota Zavoda, 
- na drugi stopnji posebna enota na sedežu Zavoda. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 INDUSTRIJSKI 

LASTNINI (ZIMA) 

- skrajšani postopek - EPA 547 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2111-0036 
Številka: 391-02/2002-1 
Ljubljana, 23.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 75. redni seji dne 23.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
INDUSTRIJSKI LASTNINI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembi zakona 
o industrijski lastnini obravnava po skrajšanem postopku, ker 
gre za manj zahtevno spremembo zakona, s katero se bo ta 
zakon uskladil z drugimi postopkovnimi zakoni. Cilj zakona je 

črtanje spornega dela določbe četrtega odstavka 131. člena 
Zakona o industrijski lastnini. 

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 
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo 
Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 
Erik Vrenko, direktor Urada Republike Slovenije za 
intelektualno lastnino, 
Andrej Piano, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Uradu 
Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 
Mojca Pečar, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Uradu 
Republike Slovenije za intelektualno lastnino. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v nadaljnjem 
besedilu: ZIL-1) je bil sprejet maja 2001, veljati pa je začel 
7.12.2001. Postopki za podelitev ali registracijo pravice industrijske 
lastnine na podlagi določb ZIL-1 in sprejetih podzakonskih aktov 
tečejo brez težav. 

Določba četrtega odstavka 131. člena določa, da lahko: 
"Patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke v 
postopkih, ki se nanašajo na pravice po tem zakonu, zastopajo 

stranke tudi pred sodišči in drugimi državnimi organi, če izpolnjujejo 
pogoje, določene s predpisi, ki urejajo zastopanje pred sodišči in 
drugimi državnimi organi, pooblaščeni delavec zastopnika pa če 
izpolnjuje naslednje pogoje: da je državljan Republike Slovenije, 
da ima v Republiki Sloveniji pridobljen naslov univerzitetni 
diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini 
pridobljeno diplomo pravne fakultete, da je opravil državni pravniški 
izpit, da ima pet let praktičnih izkušenj kot diplomirani pravnik in 
da aktivno obvlada slovenski jezik. V takih primerih je zastopnik 
upravičen do plačila za svoje delo v višini določeni z zastopniško 
tarifo in do povračila stroškov od nasprotne stranke. Zastopniško 
tarifo sprejme zastopnik ali združenje zastopnikov v soglasju z 
ministrom, pristojnim za pravosodje." 
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Del določbe drugega stavka četrtega odstavka 131. čleria ZIL-1, 
ki se glasi: "in do povračila stroškov od nasprotne stranke" je po 
oceni predlagatelja potrebno črtati, ker lahko v praksi povzroči 
nejasnosti in neusklajeno sodno in upravno prakso glede povračila 
stroškov od nasprotne stranke patentnemu zastopniku oziroma 
zastopniku za modele in znamke. 

Povračilo stroškov zastopanja v sporih v zvezi s pravicami 
industrijske lastnine bi moralo biti precizno določeno z zakonom, 
saj gre za obveznost (zavezujoči poseg) v lastninsko pravico. Iz 
spornega dela določbe četrtega odstavka 131. člena ZIL-1 izhaja 
le, da nasprotna stranka povrne stroške, pri čemer ti stroški, za 
razliko od zastopnikovega plačila za delo, ki je določeno z 
zastopniško tarifo, niso z ničimer natančneje opredeljeni. Iz določbe 
131. člena ZIL-1 tudi ni razvidno, ali je dolžnost nasprotne stranke, 
da povrne stroške, vezana na uspeh zastopnikove stranke v 
sodnem postopku ali postopku pred drugim državnim organom 
ali ne. V določbi tudi ni izrecnega sklicevanja na splošna 
postopkovna zakona, to je Zakon o pravdnem postopku (Uradni 
list RS, št. 26/99, v nadaljnjem besedilu ZPP) ali Zakon o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/2000, v 
nadaljnjem besedilu: ZUP). Pravdni stroški so sicer določeni v 
členih 151 -173 ZPP, pri čemer je v 151. členu podana opredelitev 
pravdnih stroškov, v 155. členu pa je določeno, na podlagi katerih 
meril sodišče odloči, kateri so potrebni stroški za pravdo. Stroški 
upravnih postopkov pa so določeni v členih 113 - 124 ZUP, pri 
čemer je v 113. členu določeno, kateri so stroški upravnega 
postopka, v prvem odstavku 114. člena kdo krije stroške v primeru 
več strank z nasprotujočimi si interesi ali v primeru delne zmage 
ene stranke ter v 122. členu oprostitev plačila dela ali vseh 
stroškov. 

Po mnenju Vlade Republike Slovenije je do povračila stroškov od 
nasprotne stranke lahko upravičena le zastopnikova stranka, ne 
pa zastopnik sam. 

Stroški zastopanja strank v sporih v zvezi s pravicami industrijske 
lastnine tudi niso kakšna posebna kategorija stroškov, ki bi morala 
biti v primerjavi z drugimi stroški drugače urejena in v neomejeni 
diskreciji sodnika (za sodne postopke) ali upravnega organa (za 
upravne postopke). Nasprotne stranke, ki bi morale plačati stroške 
zastopanja v takih sporih, bi bile zaradi nedoločenosti stroškov v 
toliko slabšem položaju od oseb, ki imajo v drugih postopkovnih 
zakonih urejeno povračilo stroškov, da bi bile s tem neutemeljeno 
postavljene v neenak položaj. Takšna zakonodajna ureditev lahko 
povzroči tudi neusklajeno sodno in upravno prakso, saj v primeru, 
če merila za povračilo stroškov niso navedena v zakonu ali če se 
zakon izrecno ne sklicuje na drug postopkovni zakon ali zakone, 

ni mogoče pričakovati, da se bodo sodišča v okviru sodne veje 
oblasti in upravni organi v okviru izvršilne veje oblasti med seboj 
usklajevali in tako zapolnjevali zakonsko pravno praznino, kar je 
sicer v pristojnosti zakonodajalca (87. člen Ustave Republike 
Slovenije). 

2. Cilj zakona 

Cilj predlaganega zakona je odprava spornega dela določbe 
četrtega odstavka 131. člena ZIL-1: "in do povračila stroškov od 
nasprotne stranke". 

S sprejemom predlaganega zakona bo odpravljena sporna 
določba, ki bi lahko v praksi povzročila nejasnosti in neusklajeno 
sodno prakso glede povračila stroškov od nasprotne stranke 
patentnemu zastopniku oziroma zastopniku za modele in znamke. 
Ker v ZIL-1 ne bo več določbe o stroških, se bo vprašanje stroškov 
reševalo v okviru splošnih postopkovnih zakonov, to je ZPP in 
ZUP. Zastopnik pa bo, tako kot drugi zastopniki, upravičen le do 
plačila za svoje delo po zastopniški tarifi, in ne več tudi do povračila 
stroškov od nasprotne stranke. Do povračila stroškov od 
nasprotne stranke bi lahko bila upravičena le zastopnikova 
stranka, ne pa tudi zastopnik sam. 

3. Finančne in druge posledice zakona 

Za sprejem in izvajanje zakona ne bodo potrebna nobena dodatna 
proračunska sredstva in tudi ne zaposlovanje novih kadrov. 

II. BESEDILO ZAKONA 

1. člen 

V zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) se v 
drugem stavku četrtega odstavka 131. člena črta besedilo: "in do 
povračila stroškov od nasprotne stranke". 

2. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

poročevalec, št. 55 66 3. junij 2002 



III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

S predlaganim zakonom se v drugem stavku sedaj veljavnega 
četrtega odstavka 131. člena ZIL-1 črta zadnji del besedila "in do 
povračila stroškov od nasprotne stranke". S tem se odpravlja 
nejasnost, ki bi lahko povzročila zaplete pri izvajanju te določbe v 
praksi. 

S črtanjem spornega dela določbe 131. člena ZIL-1 se predvsem 
odvzema patentnemu zastopniku in zastopniku za modele in 
znamke upravičenje, da zahteva poleg plačila za svoje delo po 
zastopniški tarifi (od svoje stranke) tudi povračilo stroškov od 
nasprotne stranke. Zastopnik namreč v nobenem primeru ne bi 

smel biti upravičen do povračila stroškov od nasprotne stranke, 
ampak le do plačila za svoje delo. Do povračila stroškov je po 
splošnih pravilih (ZPP, ZUP) upravičena le zastopnikova 
stranka, pa še to glede na uspeh svojega zahtevka v pravdi 
oziroma v upravnem postopku. 

• 
Ker v četrtem odstavku 131. člena ZIL-1 stroški ne bodo več 
omenjeni, se bo vprašanje njihove določitve, povrnitve in 
oprostitve reševalo v okviru postopkovnih zakonov, to je v 
primeru sodnih sporov po določbah ZPP in v primeru upravnih 
postopkov po določbah ZUP. 

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

131. člen 
(zastopnik) 

(1) V postopkih pred uradom lahko stranke zastopajo patentni 
zastopniki in zastopniki za modele in znamke. Patentni zastopniki 
zastopajo stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, 
vzdrževanje in druge zahteve v zvezi s katero koli pravico po 
tem zakonu. Zastopniki za modele in znamke lahko zastopajo 
stranke le v tistih postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, 
vzdrževanje in druge zahteve v zvezi z modeli, znamkami in 
geografskimi označbami. 

(2) Patentni zastopnik je lahko: 
a) oseba s prebivališčem v Republiki Sloveniji in univerzitetno 

izobrazbo tehnične ali naravoslovne smeri, ki je opravila 
strokovni izpit za patentnega zastopnika pri uradu; 

b) odvetnik ali odvetniška družba, ki zaposluje osebo, ki 
izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, ali ima z njo sklenjeno 
pogodbo; 

c) pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje 
vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz točke a) tega 
odstavka. 

(3) Zastopnik za modele in znamke je lahko: 
a) oseba s prebivališčem v Republiki Sloveniji in 

univerzitetno izobrazbo, ki je opravila strokovni izpit za 
zastopnika za modele in znamke pri uradu; 

b) odvetnik ali odvetniška družba; 
c) pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje 

vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz točke a) tega 
odstavka. 

(4) Patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke lahko v 
postopkih, ki se nanašajo na pravice po tem zakonu, zastopajo 
stranke tudi pred sodišči in drugimi državnimi organi, če izpolnjujejo 
pogoje, določene s predpisi, ki urejajo zastopanje pred sodišči in 
drugimi državnimi organi, pooblaščeni delavec zastopnika pa če 
izpolnjuje naslednje pogoje: da je državljan Republike Slovenije, 
da ima v Republiki Sloveniji pridobljen naslov univerzitetni 
diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini 
pridobljeno diplomo pravne fakultete, da je opravil državni pravniški 
izpit, da ima pet let praktičnih izkušenj kot diplomirani pravnik in 
da aktivno obvlada slovenski jezik. V takih primerih je zastopnik 
upravičen do plačila za svoje delo v višini določeni z zastopniško 
tarifo in do povračila stroškov od nasprotne stranke. Zastopniško 
tarifo sprejme zastopnik ali združenje zastopnikov v soglasju z 
ministrom, pristojnim za pravosodje. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
« 

Zakon o spremembi zakona o industrijski lastnini 
EVA št.: 2002-2111-0036 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
0 Pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
/ 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

6^ Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? 
Ne. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza. J 
/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev 
/ 

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): 

/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? 
/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 
/ 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe 

Mojca Pečar 
svetovalka vlade 
Urad RS za intelektualno lastnino 

Podpis ministra oz. 
predstojnika organa 

Erik Vrenko 
direktor 

ovt 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DRŽAVNEM TOŽILSTVU 

(ZDT-B) 

■ prva obravnava - EPA 548 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2011-0017 
Številka: 734-00/2002-2 
Ljubljana, 23.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 75. redni seji dne 23.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

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 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 

- Sara Regancin, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
pravosodje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Vlada Republike Slovenije predlaga spremembe in dopolnitve 
Zakona o državnem tožilstvu. S predlaganim zakonom se drugič 
po letu 1994 spreminjajo ali dopolnjujejo nekatere določbe Zakona 
o državnem tožilstvu (ZDT, Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99). 
Izkušnje pri njegovi uporabi kažejo, da je bil že v svojem izvirnem 
besedilu iz leta 1994 podnormiran, pretežno je predstavljal le 
dopolnitev nekdanjega Zakona o javnem tožilstvu SR Slovenije 
(ZJT, Uradni list SRS, št. 10/77, 7/86,41/87 in Uradni list RS, št. 8/ 
90). Prejšnjo ureditev je sicer nadgradil s kakovostnimi temelji 
ureditve položaja državnih tožilstev kot samostojnih državnih 
organov, večjo samostojnostjo državnih tožilcev z njihovo 
vezanostjo na ustavo In zakon in možnostjo neupoštevanja 
navodila nadrejenega državnega tožilca, uvedbo trajnega man- 
data državnih tožilcev, Personalne komisije državnega tožilstva 

in z uvedbo skupine državnih tožilcev za posebne zadeve, ni pa 
celovito uredil vseh vprašanj položaja in delovanja državnotožilske 
organizacije. 

Pobudo za sprejem tega zakona o spremembah in dopolnitvah 
ZDT je podalo Državno tožilstvo Republike Slovenije, ki je 
izpostavilo predvsem naslednja vprašanja, ki jih je potrebno urediti 
z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem 
tožilstvu: pridobivanje osebnih podatkov o ovadenih osebah, 
možnost fakultativne delegacije krajevno pristojnega državnega 
tožilstva, sprememba pogojev za Imenovanje na mesto okrožnega 
državnega tožilca, uvedba sejnine za člane Personalne komisije 
državnega tožilstva, možnost dodelitve okrožnih državnih tožilcev 
ali pomočnikov državnih tožilcev na delo na Državno tožilstvo 
Republike Slovenije in ustanovitev Pravno informacijskega cen- 
tra pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije. Naknadno je 
Državno tožilstvo Republike Slovenije predlagalo še natančno 
določitev položaja in nastopa funkcije začasnega vodje državnega 
tožilstva ter razjasnitev, ali gre pri imenovanjih vodij državnih 
tožilstev za imenovanje ali lahko tudi za napredovanje. 
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Ob pripravi zakona se je ponovno postavilo v stroki že dalj časa 
odprto vprašanje, ali obstajajo posebno utemeljeni razlogi za 
nadaljnji obstoj višjih državnih tožilstev kot drugostopenjskih 
organov znotraj sistema državnega tožilstva. V poročilu Tvvining 
projekta "Modernizacija sodstva in izobraževanje sodnikov - 
Analiza državnega tožilstva" med Slovenijo in ZR Nemčijo iz 
januarja 2001, ki je bilo predstavljeno na konferenci "Modernizacija 
sodstva" od 27.06. 2001 do 29.06. 2001 na Brdu pri Kranju, je bilo 
zapisano, da je "glavna naloga obstoječih štirih državnih tožilstev 
omejena na dejavnost opravljanja funkcije ob vlaganju pravnih 
sredstev državnih tožilstev, oziroma obdolžencev. Toda ta zares 
omejena dejavnost komajda opravičuje obstoj posebne veje 
(državnotožilske) oblasti. Pravna sredstva proti sodbam okrajnih 
in okrožnih sodišč bi lahko samostojno vlagali in obravnavali tudi 
državni tožilci pri okrožnih državnih tožilstvih." Tudi Računsko 
sodišče Republike Slovenije je 25. 07. 2001 v Sklepnem poročilu 
o reviziji smotrnosti poslovanja državnih tožilstev v letih 1997, 
1998 in 1999 priporočilo Ministrstvu za pravosodje, da naj prouči 
smotrnost izvajanja nalog višjih državnih tožilstev in njihovega 
organiziranja. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ 
Državnega zbora RS pa je dne 12.12.2001 na 11. seji v sklepu št. 
2 v zvezi z obravnavanimi priporočili Računskega sodišča 
Republike Slovenije med drugim zaprosila Ministrstvo za 
pravosodje tudi, da naj posebno pozornost posveti predlogom 
Računskega sodišča o delovanju višjih državnih tožilstev. 

Leta 1999 je Odbor za notranjo politiko in pravosodje Državnega 
zbora RS (opr. št.: 700-06/90-4/14, 4. 6. 1999) ob razpravi o 
takratnih spremembah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-A, 
Uradni list RS, št. 59/99) sprejel dodatni sklep v naslednjem 
besedilu: "Vlada naj- pospeši postopek priprave in v zakonodajni 
postopek čimpreje predloži predlog celovite novele zakona o 
državnem tožilstvu, pri čemer naj upošteva ustrezne predloge 
stroke za zagotovitev učinkovitega dela državnih tožilcev." 

Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije za 
ugotovitev ozadja in vzrokov napada na novinarja Mira Petka ter 
morebitno vpletenost in politično odgovornost nosilcev političnih 
funkcij je na 3. izredni seji dne 19.03.2002 (opr. št.: 212-05/02-22/ 
1) sprejela naslednji sklep: "Vladi Republike Slovenije predlagamo, 
da v najkrajšem času pripravi spremembo Zakona o državnem 
tožilstvu, ki bo dajal skupini državnih tožilcev za posebne zadeve 
širša pooblastila." 

Vlada Republike Slovenije je ob pripravi besedila predloga zakona 
tudi ugotovila, da je potrebno vrsto določil veljavnega zakona 
zaradi njihove podnormiranosti dopolniti, delno pa tudi uskladiti s 
primerljivim Zakonom o sodniški službi. Državnotožilsko pravo 
na področju Republike Slovenije že tradicionalno ni bilo kaj posebej 
razvito in je bila posledično zakonodaja o državnem (javnem) 
tožilstvo vedno podnormirana. Delni razlog za to je verjetno v 
dejstvu, da je bilo državno (javno) tožilstvo vedno dejansko 
mišljeno kot organ, ki naj bi na nekaterih, predvsem 
kazenskopravnih področjih sledil aktualni, trenutni politiki 
izvršilnega dela oblasti, vodstva nekdanjih državnih (javnih) 
tožilstev pa naj bi delovala kot nekakšna strokovna transmisija 
teh političnih nalog, čeprav je tudi možno trditi, da je bilo dejansko 
izpolnjevanje večine nalog državnega (javnega) tožilstva vedno 
strokovne narave in ne politično pogojeno. Sama zgodovinsko 
obstoječa podnormiranost državnotožilskega prava, ki je veljalo 
v Republiki Sloveniji je razvidna že iz števila členov, ki so bili 
vsebovani v najvišjem državnotožilskem predpisu posameznega 
obdobja: prvi predpis iz časa Avstrije - Ukaz (Naredba) 
pravosodnega ministrstva Avstrije o notranji uredbi in opravilnem 
redu državnih pravdništev z dne 3. avgusta 1854 (drž. zak., št. 
201/1854) je vseboval le 36 paragrafov, Zakon o državnem 
tožilstvu Kraljevine Jugoslavije iz leta 1929 (Uradni list ljubljanske 
in mariborske oblasti, št. 38/29) je vseboval 27 paragrafov, Odlok 
o ustanovitvi in pristojnosti Javnega tožilca Demokratične 

federativne Jugoslavije iz leta 1945 (Uradni list DFJ, št. 4/45) je 
vseboval 8 členov, Zakon o javnem tožilstvu iz 1946 (Uradni list 
FLRJ, št. 60/46) je vseboval 26 členov, Zakon o javnem tožilstvu 
FLR Jugoslavije iz leta 1954 (Uradni list FLRJ, št. 51/54) je 
vseboval 42 členov, Zakon o javnem tožilstvu SFR Jugoslavije iz 
leta 1965 (Uradni list SFRJ, št. 7/65) je vseboval 46 členov, Zakon 
o javnem tožilstvu SR Slovenije iz leta 1977 (Uradni list SRS, št. 
10/77) pa 63 členov. Sam Zakon o državnem tožilstvu pa je v 
svojem izvirnem besedilu iz leta 1994 vseboval 81 členov. 

S spremembami in dopolnitvami Zakona o državnem tožilstvu bo 
prišlo do delno nove stopnje v razvoju državnih tožilstev in ureditve 
njihovega delovanja. Tudi sam Zakon o državnem tožilstvu v 
izvirnem besedilu iz leta 1994 pa je bil že leta 1994 označen kot 
"zakon za prehodno obdobje" (dr. Zvonko Fišer v: Janez Breznik 
et.al., Predpisi o sodstvu in državnem tožilstvu, Uradni list 
Republike Slovenije, 1994, Ljubljana, str. 200). 

2. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED 

Pri pripravi besedila predloga zakona je bila proučena tudi pravna 
ureditev državnega tožilstva v nekaterih državah s primerljivim 
sistemom državnega tožilstva in s podobno pravno ureditvijo ali 
primerljivo pravno tradicijo urejanja državnega tožilstva. 

V Republiki Avstriji je državno tožilstvo po Zakonu o državnem 
tožilstvu (Staatsanvvaltschaftsgesetz - STAG; BGBI.Nr. 164/1986 
- BGBI.Nr. 507/1994) pri izpolnjevanju nalog neodvisno od sodišč 
(1. paragraf STAG). Državnotožilske oblasti in državni tožilci so 
pri izpolnjevanju nalog organi pravosodja, štejejo se celo za 
"upravne organe" (Vervvaltungsbehdrden) in niso neodvisni od 
Zveznega ministrstva za pravosodje Republike Avstrije. So 
hierarhično organizirani in vezani na navodila višjih državnih 
tožilstev ter končno tudi na navodila zveznega ministra za 
pravosodje Republike Avstrije. Pravica zveznega ministra za 
pravosodje za izdajanje navodil (VVeisungsrecht) je tudi instru- 
ment izvajanja njegove politične odgovornosti. Vsak državni tožilec, 
ki meni, da je navodilo protipravno, lahko zahteva ponovno pisno 
izdajo navodila (drugi odstavek paragrafa 30) ter da ga predstojnik 
državnega tožilstva na njegovo pisno in zadostno utemeljeno 
zahtevo odveže od nadaljnjega obravnavanja zadevnega 
kazenskega primera (tretji odstavek paragrafa 30). 

Državna tožilstva delujejo samostojno, na lastno odgovornost in 
v okviru uradnih navodil njihovih predstojnikov (drugi odstavek 3. 
paragrafa). Državna tožilstva so hierarhično podrejena višjim 
državnim tožilstvom, ta pa generalnemu državnemu tožilstvu, 
vsa državna tožilstva pa so podrejena zveznemu ministru za 
pravosodje. Državne tožilce predlagajo na podlagi javnega razpisa 
v imenovanje personalne komisije, ki delujejo pri višjih deželnih 
tožilstvih (Obersstaatsanvvaltschaften), pri Vrhovnem državnem 
tožilstvu (Generalprokuratur) in zveznemu Ministrstvu za 
pravosodje (Bundesministerium fur Justiz). Personalne komisije 
so sestavljene iz štirih članov, ki morajo izpolnjevati pogoje za 
imenovanje na funkcijo državnega tožilca. V personalni komisiji 
Zveznega ministrstva za pravosodje sta dva člana imenovana s 
strani zveznega ministra za pravosodje. V ostalih personalnih 
komisijah so le državni tožilci. Personalna komisija Zveznega 
ministrstva za pravosodje odloča o predlogih za imenovanje 
generalnega državnega tožilca in vodij višjih državnih tožilstev. 
Ostale personalne komisije predlagajo imenovanja državnih 
tožilcev v zvezi z njihovimi žili podrejenimi tožilstvi. Pravica 
imenovanja državnih tožilcev je sicer v pristojnosti Predsednika 
Republike Avstrije, ki pa jo je za večino državnotožllskih mest 
prenesel (delegiral) na zveznega ministra za pravosodje. Predlogi 
personalnih komisij sicer niso pravno obvezujoči, vendar so v 
praksi imenovani le kandidati iz kroga najbolj primernih. 
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Državni tožilci odgovarjajo za disciplinske kršitve Disciplinski 
komisiji Zveznega ministrstva za pravosodje, pritožbo pa je možno 
vložiti na Višjo disciplinsko komisijo pri Uradu zveznega kanclerja. 
Disciplinske komisije lahko izrečejo disciplinsko sankcijo 
odpustitve iz službenega razmerja. 

Državna tožilstva imajo dolžnost poročanja državnim tožilstvom 
višje stopnje o kazenskih zadevah, ki so posebnega javnega 
pomena, če gre za vprašanja širšega pomena, pa Zveznemu 
ministrstvu za pravosodje. Zvezni minister za pravosodje lahko 
tudi zahteva od državnih tožilcev izdelavo poročila o njihovem 
obravnavanju posamezne zadeve, s tem izvršuje svoje 
nadzorstvene in usmerjevalne pristojnosti (Aufsichtsbefugnis und 
VVeisungsbefugnis), katerih namen je enotnost izvajanja zakonov. 
Tudi državna tožilstva višje stopnje imajo nadzorstveno pravico 
in na njeni podlagi izvajajo pregled poslovanja nižjih državnih 
tožilstev. Prav tako lahko nadzorstveno pravico izvršuje zvezni 
minister za pravosodje. 

Na podlagi § 78a. avstrijskega Zakona o ureditvi sodišč 
(Gerichtsorganisationsgesetz - GOG; RGBI.Nr. 217/1896 - 
BGBI.Nr. 507/1094) lahko Zvezno ministrstvo za pravosodje 
(pravosodna uprava) za zagotavljanje zakonitega, smotrnega, 
gospodarnega in varčnega delovanja uvede notranjo revizijo, ki 
redno opravlja ustrezne preiskave pri sodiščih in državnih 
tožilstvih. 

V Zvezni republiki Nemčiji je funkcija državnega tožilstva 
urejena v 10. poglavju zveznega Zakona o ureditvi sodišč 
(Gerichtsverfassungsgesetz - GVG; 9.5.1975, BGBI. I S. 1077 - 
11.12.2001, BGBI. I S. 3513). Državno tožilstvo je organ pravosodja 
in kot tako del izvršilne veje oblasti. Generalni državni tožilec 
Zvezne republike Nemčije in državni tožilci imajo status javnih 
uradnikov (paragraf 148 GVG). Po paragrafu 146 morajo državni 
tožilci izpolnjevati uradna navodila njihovih predstojnikov. Zvezni 
minister za pravosodje ima pravico nadzora in vodenja glede 
zveznega generalnega državnega tožilca in zveznih državnih 
tožilcev, deželna pravosodna uprava (pravosodno ministrstvo 
zvezne dežele) isto glede deželnih državnih tožilcev in predstojnik 
državnega tožilstva pri višjih deželnih sodiščih in deželnih sodiščih 
glede državnih tožilcev v njihovem okraju (paragraf 147). Na 
predlog zveznega ministra za pravosodje imenuje državne tožilce 
Predsednik Zvezne republike Nemčije, po predhodnem potrditvi 
s strani Zveznega sveta (Bundesrat) (paragraf 149). Državni 
tožilci so pri njihovih uradnih opravilih neodvisni od sodišč (paragraf 
150). Državni tožilci ne smejo prevzemati zadev iz pristojnosti 
sodišč, prav tako pa se jim ne sme zaupati službeni nadzor nad 
sodniki (paragraf 151). 

V Angliji in Walesu kot delu Združenega Kraljestva Velike 
Britanije In Severne Irske je Služba državne obtožbe (The Crown 
Prosecution Service) pristojna za kazenski pregon oseb, ki jih je 
policija obdolžila storitve kaznivega dejanja. V sedanji obliki Služba 
obstaja od leta 1985, ko je bil sprejet Zakon o pregonu kaznivih 
dejanj (Prosecution of Offences Act, 1985 Chapter c. 23), dejansko 
pa je začela delovati med letom 1986 in 1987. Službo vodi Ravnatelj 
javnega pregona (Director of Public Prosecutions), ki mora biti 
imenovan iz vrst odvetnikov (barristers, solicitors) in mora imeti 
vsaj 10 let prakse. Imenuje ga Glavni tožilec (Attorney-General), 
katerega funkcija je delno podobna funkciji kontinentalnega 
ministra za pravosodje. Ravnatelj javnega pregona je dolžan 
pošiljati Glavnemu tožilcu letna poročila o delovanju Službe 
državne obtožbe, tudi drugače je nadzor v pristojnosti Glavnega 
tožilca, ki je član Vlade Združenega Kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske, vendar brez mesta v kabinetu, za svoje delo, ki 
vključuje tudi nadzor nad delovanjem Službe državne obtožbe ni 
odgovoren Vladi temveč le Parlamentu Združenega Kraljestva 
Velike Britanije in Severne Irske. Izjemoma lahko tudi Glavni tožilec 
zastopa pregon nekaterih hujših kaznivih dejanj. 

Služba državne obtožbe mora na podlagi 3. Oddelka Zakon o 
pregonu kaznivih dejanj sama uvesti kazenski pregon, ali ga 
prevzeti od policije, v nekaterih primerih pa mora celo na zahtevo 
sodišča ali Glavnega tožilca zastopati pregon pred sodiščem. 
Policija lahko vodi kazenski pregon le še v zelo omejenem številu 
zadev, predvsem s področja varnosti cestnega prometa, kar pa 
vključuje predvsem primere, kjer je obdolženec pisno priznal 
krivdo. 

Ravnatelj javnega pregona ima od leta 1998 izvršilnega sekretarja 
(Chief Executive), ki skrbi predvsem za organizacijske zadeve 
in tako omogoča Ravnatelju, da se ukvarja predvsem s pregonom 
in ostalimi pravnimi postopki. Služba državne obtožbe ima še 5 
ravnateljev po funkciji, ki se ukvarjajo z delom na zadevah na 
splošno, s politiko kazenskega pregona, s financiranjem, s kadri 
in s pravnoinformacijskimi sistemi, ki torej pomagajo Ravnatelju 
javnega pregona in izvršilnemu sekretarju pri njunem delu. 
Organizacijsko so v Službi še notranji oddelki za komunikacije, 
enakost in raznolikost ter za kadrovsko kontrolo. 

Služba je centraliziran državni organ z zunanjimi oddelki. Je 
hierarhična organizacija in deluje po načelu monokratičnosti. 
Ravnatelj javne obtožbe odreja ozemeljsko ureditev Službe, 
sistematizacijo delovnih mest, opravljanje zadev, imenuje vodje 
območnih uradov Službe in sprejema pravilnik o delovanju Službe. 
Od aprila 1999 je Služba državne obtožbe ozemeljsko organizirana 
v 42 območjih (zunanjih oddelkih), tako, da se njene meje pokrivajo 
z mejami policijskih območij. Vsako "tožilsko območje" vodi 
območni vodja državnega pregona (Chief Crown Prosecutor), ki 
ima tudi območnega izvršilnega sekretarja (Area Business Man- 
ager), ki mu pomaga pri delu.Tako je prišlo do ločitve med pravnim 
in notranjim upravnim delovanjem Službe državne obtožbe. Vsako 
območje ima torej zaposlene državne tožilce (Crown Prosecu- 
tor) ter potrebno strokovno in administrativno osebje. 

Na podlagi 10. Oddelka Zakona o pregonu kaznivih dejanj ima 
Ravnatelj javnega pregona pristojnost sprejeti Pravilnik o ravnanju 
državnih tožilcev (Code for Crown Prosecutors), s katerim med 
drugim ureja tudi vprašanja oportunitete kazenskega pregona. 
Pravilnik določa, da je pred vložitvijo obtožnega predloga ali 
obtožnice potrebno opraviti dva preizkusa (testa). Prvi test je 
dokazni (evidential test), na podlagi podrobnejših pravil, 
vsebovanih v Pravilniku, mora tožilec ugotoviti ali obstaja realna 
možnost, da dokazi zadostujejo za obsodilno sodbo. Pri tem morajo 
ocenjevati tudi možne argumente obrambe in kakšen vpliv bi 
lahko imeli na argumente tožilstva. Ko je ta test opravljen, pride na 
vrsto test javnega interesa (public interest test), na podlagi 
katerega se tožilec odloči, ali naj začne pregon ali ne. Test javnega 
interesa ni absoluten, tožilec lahko kljub njemu vloži obtožbo in 
prepusti sodišču odločitev, ali naj te dejavnike javnega interesa 
upošteva pri višini kazni. Javni interes npr. zahteva pregon, če bi 
z obsodbo bila lahko izrečena visoka kazen zapora, če je bilo pri 
storitvi dejanja uporabljeno orožje ali se je grozilo z nasiljem, 
dejanje je bilo stoijeno zoper državnega uslužbenca (policist...), 
obtoženec je deloval s položaja zaupanja (učitelj, verski 
spovednik...)... Javni interes npr. ne zahteva pregona, kadar bi 
sodišče izreklo kazen, ki bi bila kazen le po nazivu (npr. kazen 
zapora, ki jo je obdolženec že prestal v priporu), obdolženec je bil 
za dejanje že delno sodno kaznovan in nov postopek najverjetneje 
ne bi prinesel dodatne kazni, dejanje je bilo storjeno na podlagi 
zmote ali nerazumevanja (ta dejavnik mora biti tehtan napram 
dejavniku resnosti dejanja), škoda se lahko šteje za majhno ali 
nepomembno, obstajal je dolg časovni razmak med storitvijo 
dejanja in začetkom pregona (razen, če gre za hujše kaznivo 
dejanje, ali, če je zavlačevanje postopka delno povzročil 
obdolženec, ali, če se je za dejanje izvedelo šele pred kratkim, ali, 
če je zaradi zapletenosti dejanja bila potrebna daljša preiskava). 
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Na podlagi 8. Oddelka Zakona o pregonu kaznivih dejanj ima 
Ravnatelj javnega pregona pristojnost s pravilnikom urediti tudi 
vprašanje načina poročanja policije o vseh zadevah določenih 
kaznivih dejanj, za katera obstajajo očitni ("prima facie") dokazi. 

Leta 2000 je bil sprejet Zakon o tožilskem inšpektoratu (Crown 
Prosecution Service Inspectorate Act 2000, 2000 Chapter c. 10). 
Dosedanji Tožilski inšpektorat, ki je obstajal znotraj Službe državne 
obtožbe, je od aprila 2000 neodvisen in ima dolžnost v dvoletnih 
ciklih pregledati poslovanje vsakega območja Službe državne 
obtožbe. V letih 2000-2001 je pregledal poslovanje 17 območij, v 
poročilih je opisal primere dobrega delovanja ter tudi primere, ki 
potrebujejo izboljšave. Na njihovi podlagi je izdal priporočila in 
predloge za izboljšave. Inšpektorat lahko tudi ocenjuje hitrost 
dela tožilcev, rezultate tožilskega dela ter lahko izvršuje skupni 
inšpekcijski nadzor skupaj z ostalimi inšpektorati v pravosodnem 
in upravnem sistemu Združenega Kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske, kot so npr. Policijski inšpektorat (Inspectorate of 
Constabulary), Inšpektorat za zapore (Inspectorate of Prisons), 
Inšpektorat za pogojne odpuste (Inspectorate of Probation), 
Inšpektorat za socialne službe (Social Services Inspectorate) in 
Inšpektorat za magistratna sodišča (Magistrates' Courts Service 
Inspectorate). 

Tožilski inšpektorat vodi Glavni inšpektor (Chief Inspector), 
ozemeljsko je razdeljen na tri področja. Vsako področje vodi 
namestnik glavnega inšpektorja. Dve področji imata svoj urad v 
Londonu, tretje pa v Yorku. Inšpekcijo enega tožilskega območja 
izvršuje skupina inšpektorjev. Sestavljajo jo en ali več pravnih 
inšpektorjev, inšpektor za nadzor poslovanja in inšpektor za 
nadzor dela na zadevah. Vključuje pa lahko tudi laičnega 
inšpektorja, ki poda pogled javnosti na delo določenega tožilskega 
območja, na povezavo s skupnostjo in o uporabi testa javnega 
interesa. V Tožilskem inšpektoratu je bilo februarja 2002 zaposlenih 
15 pravnih inšpektorjev. Področje inšpekcije obsega pet področij: 
svetovanje pred odločitvijo o vložitvi obtožnega akta, analiza 
zadev, priprava zadev, predstavitev zadev in splošno poslovanje 
območja. Nato sledi obravnavanje zagovorov posameznih 
tožilcev, razgovori s tožilskim osebjem in ostalimi zainteresiranimi 
osebami. Pravni inšpektor nato sestavi poročilo, poda priporočila 
za izboljšave in izpostavi primere dobre prakse, po kateri bi se 
lahko zgledovala druga tožilska območja. 

Pravni inšpektorji lahko obravnavajo tudi vsebinsko delo tožilcev 
na zadevah, npr. na določenih specializiranih področjih, kot so 
delo na primerih posilstev, prometnih nesreč s smrtnimi 
posledicami... 

V Republiki Hrvaški je državno tožilstvo opredeljeno v petem 
poglavju (naslov: Državno tožilstvo) četrtega dela (naslov: 
Organizacija državne Oblasti) Ustave Republike Hrvaške 
("Narodne novine", št. 56/90 - 41/2001 - prečiščeno besedilo in 
55/2001 - popravek). V prvem odstavku 124. člena Ustave 
Republike Hrvaške je določeno, da je državno tožilstvo samostojno 
in neodvisno pravosodno telo, ki je pooblaščeno in dolžno postopati 
zoper storilce kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, pravno 
ukrepati zaradi varstva premoženja Republike Hrvaške ter vlagati 
pravna sredstva za varstvo Ustave in zakona. V drugem odstavku 
je določeno, da Glavnega državnega tožilca Republike Hrvaške 
imenuje Hrvaški sabor na predlog Vlade Republike Hrvaške ter 
po predhodnem mnenju pristojnega odbora Hrvaškega sabora. 
Mandat Glavnega državnega tožilca traja štiri leta. V tretjem 
odstavku je določena poskusna doba za namestnike državnih 
tožilcev (ta funkcija je pretežno enakovredna funkciji državnega 
tožilca v Republiki Sloveniji), če prvič nastopajo na to funkcijo. Ta 
poskusna doba traja pet let. Po ponovnem imenovanju pridobijo 
trajni mandat. V četrtem odstavku so določene pristojnosti 
Državnotožilskega sveta: imenovanja, razrešitve in odločanje o 
disciplinski odgovornosti namestnikov državnih tožilcev, v skladu 

z Ustavo in zakonom. Hrvaški sabor izvoli Državnotožilski svet 
na način in po postopku, določen z zakonom. Večina skupnega 
števila članov Državnotožilskega sveta mora biti iz vrst 
namestnikov državnih tožilcev. Po petem odstavku vodje državnih 
tožilstev ne smejo biti člani Državnotožilskega sveta. Po šestem 
odstavku se delovno področje, organizacija in način dela 
Državnotožilskega sveta uredijo z zakonom. Po sedmem 
odstavku se ustanovitev, organizacija, delovno področje in 
pristojnost državnega tožilstva uredijo z zakonom. 

Zakonodajno je hrvaško državno tožilstvo zelo podrobno urejeno 
v Zakonu o državnem tožilstvu iz junija 2001 (Zakon o državnom 
odvjetništvu - ZDO; "Narodne novine", št. 51/2001), v katerem je 
predvsem podrobno opredeljen Državnotožilski svet 
(Državnoodvjetničko viječe), ki imenuje namestnike državnih 
tožilcev, zadeve državnotožilske uprave, nadzor pravosodne 
uprave nad državnimi tožilstvi, samostojnost državnih tožilcev, 
kandidacijski postopki za mesta državnih tožilcev. Zakon vsebuje 
le malo sklicevanj na druge statusne ali postopkovne zakone. 
Samo državno tožilstvo je po prvem odstavku 2. člena ZDO 
samostojno in neodvisno pravosodno telo. 

Glavni državni tožilec, županijski (višji) in občinski državni tožilec 
(primerljivo so to po slovenski pravni ureditvi državnega tožilstva 
vodje državnih tožilstev) so lahko po prvem odstavku 55. člena 
ZDO razrešeni, če nezakonito, nepravočasno ali nezadostno 
strokovno opravljajo svojo dolžnost, ali državno tožilstvo, 
katerega zastopajo in upravljajo, ne dosega zadovoljivih 
rezultatov, zadeve državnotožilske in pravosodne uprave ne 
opravljajo v skladu s predpisi ali jih ne opravljajo pravočasno, ne 
vlagajo zahtev za uvedbo disciplinskega postopka na podlagi 
primerov, določenih z zakonom, storijo dejanje, ki pomeni 
disciplinsko kršitev iz 84. člena ZDO, ga je možno razrešiti na 
podlagi 1 .-4. točke prvega odstavka 69. člena ZDO. Predlog za 
razrešitev Glavnega državnega tožilca lahko na podlagi 56. člena 
ZDO vloži Vlada Republike Hrvaške, v njem pa mora navesti 
pravno podlago in razloge za razrešitev. O tem predlogu za 
razrešitev odloči hrvaško zakonodajno telo - Hrvaški sabor, po 
predhodno pridobljenem mnenju Odbora za pravosodje 
Hrvaškega sabora. Posledica razrešitve na podlagi 55. člena ZDO 
je, da razrešeni funkcionar ne more več opravljati državnotožilske 
funkcije. Ostavka Glavnega državnega tožilca Republike Hrvaške 
v praksi ni ovira za njegovo razrešitev na podlagi 55. člena ZDO, 
kot se je pokazalo z razrešitvijo Glavnega državnega tožilca 
Republike Hrvaške na podlagi 55. člena ZDO dne 24. 04. 2002 
("Narodne novine", št. 45/2002). 

Ministrstvo za pravosodje, upravo in lokalno samoupravo 
Republike Hrvaške v okviru opravljanja zadev pravosodne uprave 
(40. in 41. člen ZDO) nadzoruje delo državnih tožilstev. Po tretjem 
odstavku 40. člena ZDO lahko Ministrstvo za pravosodje, upravo 
in lokalno samoupravo Republike Hrvaške razveljavi ali odpravi 
nezakoniti akt, ki je bil izdan pri opravljanju zadev pravosodne 
uprave ali samo izda akt, ki bi moral v okviru pravosodne uprave 
biti sprejet ali ni bil pravočasno sprejet. Zadeve pravosodne uprave 
drugače opravljajo državna tožilstva sama, na podlagi zahtev 
Ministrstva za pravosodje, upravo in lokalno samoupravo. Na 
podlagi petega odstavka 71. člena ZDO lahko minister za 
pravosodje, upravo in lokalno samoupravo Republike Hrvaške 
po predhodno pridobljenem mnenju Glavnega državnega tožilca 
zahteva, da se določena vrsta zadev prednostno rešuje. V tem 
primeru državni tožilec (vodja državnega tožilstva) takoj razporedi 
te zadeve med namestnike državnega tožilca. 

V Republiki Hrvaški obstaja od decembra 2001 tudi poseben 
urad državnih tožilcev za zatiranje korupcije in organiziranega 
kriminala - Urad za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala 
(Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta), na 
podlagi Zakona o zatiranju korupcije in organiziranega kriminala 
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(Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 
- ZUSKOK; "Narodne novine", št. 88/2001 in 12/2002). Urad ima 
po 2. členu ZUSKOK status posebnega državnega tožilstva, v 
zvezi z njegovo ureditvijo in delovanjem se subsidiarno uporablja 
Zakon o državnem tožilstvu Republike Hrvaške. Urad vodi 
Ravnatelj, ki je lahko le namestnik Glavnega državnega tožilca 
Republike Hrvaške (torej vrhovni državni tožilec). Za dobo štirih 
let ga imenuje Glavni državni tožilec Republike Hrvaške, po 
predhodno pridobljenem mnenju ministra za pravosodje in mnenju 
kolegija Državnega tožilstva Republike Hrvaške. Delo državnega 
tožilstva opravljajo v Uradu Ravnatelj in namestniki Ravnatelja. 
Za namestnika Ravnatelja se lahko v Urad dodeli državni tožilec 
ali namestnik državnega tožilca, ki ima po narejenem 
pravosodnem izpitu najmanj 8 let prakse kot sodnik, državni 
tožilec, namestnik državnega tožilca... (7. člen ZUSKOK). Pravilnik 
o notranjem poslovanju Urada sprejme minister za pravosodje. 
Tožilski oddelek Urada usmerja delovanje policije za odkrivanje 
kaznivih dejanj iz pristojnosti Urada, sodeluje v skladu z 
mednarodnimi pogodbami s telesi drugih držav ali mednarodnih 
organizacij, predlaga začasni ukrep odvzema sredstev (15. člen 
ZUSKOK). Lahko tudi ustanovi notranje oddelke Urada, ki imajo v 
pristojnosti zastopanje pred županijskimi (višjimi) sodišči v 
Osijeku, Reki in Splitu. Pristojnosti Urada so predvsem pregon 
kaznivih dejanj, kot so določena v 21. členu ZUSKOK: določena 
gospodarska kazniva dejanja, zloraba opravljanja dolžnosti 
državne oblasti, nezakonito posredovanje, prejemanje in dajanje 
podkupnine, združevanje v hudodelsko organizacijo, ter za 
določena kazniva dejanja, storjena v zvezi z delovanjem 
hudodelske organizacij v dveh drugih državah ali v več državah, 
ali pa je pomemben del njegovega pripravljanja ali načrtovanja 
storjen v drugi državi, prikrivanje nezakonito pridobljenega 
denarja, preprečevanje dokazovanja, prisilo zoper pravosodnega 
funkcionarja... Urad ima še več drugih oddelkov, npr. Oddelek za 
preprečevanje pojavov korupcije in za stike z javnostjo (14. člen 
ZUSKOK) lahko obvešča javnost o nevarnosti in škodljivosti 
korupcije ter o metodah in sredstvih za njeno preprečevanje, 
skupaj z ostalimi pristojnimi telesi in ustanovami usmerja izvedbo 
aktivnosti iz Akcijskega načrta Nacionalnega programa za borbo 
proti korupciji, sestavlja poročila in analize o pojavnih oblikah in 
vzrokih korupcije in izobražuje uslužbence kazenskega 
pravosodja. 

Za kazniva dejanja iz 21. člena ZUSKOK so krajevno in stvarno 
pristojna le županijska sodišča (višja sodišča prve stopnje) v 
Osijeku, Reki, Splitu in Zagrebu (24. člen ZUSKOK). Na podlagi 
25. člena ZUSKOK so ustanovljeni tudi posebni preiskovalni 
oddelki v preiskovalnih centrih navedenih županijskih sodišč za 
obravnavanje zadev kaznivih dejanj iz 21. člena ZUSKOK. 
Sestavljajo jih preiskovalni sodniki, ki imajo izkušnje pri odkrivanju 
najhujših in najbolj zapletenih kaznivih dejanj, ter diplomirani 
kriminalisti Preiskovalne sodnike v te oddelke za dobo štirih let 
dodeli predsednik sodišča na podlagi mnenja personalnega sveta 
sodišča, diplomirani kriminalisti pa na predlog vodje 
preiskovalnega oddelka. 

3. CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE 

Ustavna podlaga za zakonsko ureditev državnega tožilstva je 
drugi odstavek 135. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 33/91-1, 24/97 in 66/2000), ki določa, da se ureditev in 
pristojnosti državnih tožilstev uredijo z zakonom. 

Cilj predlaganega zakona je učinkovitejše izvrševanje pristojnosti 
državnega tožilstva in omogočanje dodatne strokovne podpore 
delu državnih tožilcev. 

Prvi sklop predlaganih sprememb se nanaša na terminološko in 
redakcijsko uskladitev z drugimi predpisi, ki so bili sprejeti ali so 

se spremenili v obdobju veljavnosti zakona. S tem se zagotavlja 
dosledna raba izrazov državno tožilstvo (kot pravosodnega 
organa), poenoti se poimenovanje pristojnega ministrstva, 
personalna komisija se preimenuje v Državnotožilski svet, zagotovi 
se enotna raba izraza generalni državni tožilec oz. državni tožilec 
ter uveljavljen izraz "pisno" namesto pismeno. V sklopu teh 
sprememb sodi tudi dopolnjeno določilo, s katerim se upošteva 
načelo obojespolne rabe samostalnikov pri označbi državne 
tožilke oz. državnega tožilca. 

V drugem sklopu sprememb se državno tožilstvo jasno opredeli 
kot del pravosodja, za državne tožilce se (tako kot velja za sodišča 
in sodnike že po Ustavi Republike Slovenije) izrecno določa, da 
so dolžni brez nepotrebnega odlašanja reševati zadeve, ki so jih 
dodeljene v delo. Za ureditev notranjega poslovanja državnih 
tožilstev z Državnotožilskim redom, se določa pristojnost ministra, 
pristojnega za pravosodje, kakof velja tudi za sodišča (sodni 
red), generalni državni tožilec pa pridobi predlagalno funkcijo, kar 
omogoča ustrezen vpliv stroke na vsebino akta. Natančneje se 
določa vsebina tega akta. Določa se obveznost objave akta v 
Uradnem listu Republike Slovenije. V ustreznih določbah o načinu 
dela na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, se 
določa tudi predlagalna funkcija tožilcev pri sprejemanju tega akta, 
kakor tudi generalnega državnega tožilca pri izdaji obveznih navodil 
in neobveznih razlag za uporabo Državnotožilskega reda. 

Poseben sklop sprememb se nanaša na omogočanje večje 
mobilnosti državnih tožilstev. Tako se Generalnega državnega 
tožilca Republike Slovenije pooblašča, da pod pogoji, predpisanimi 
z zakonom določi drugo krajevno državno tožilstvo ali da določi 
začasni sedež državnega tožilstva. Ustrezno se ureja začasno 
vodenje državnega tožilstva v primeru, če imenovani vodja dalj 
časa ne more upravljati svoje funkcije in se s tem ta naloga jasno 
loči od naloge namestnika vodje tožilstva. Jasno se določa, da 
gre pri postavitvi vodje okrožnega državnega tožilca za 
imenovanje in ne za napredovanje. Za pravočasno zagotovitev 
potrebnih imenovanj, se ustrezno spreminjajo postopek in roki 
razpisa prostih mest vodje državnega tožilstva. Omogoča se 
opravljanje izbirnega pripravništva pri državnih tožilstvih, v skladu 
s pogoji, ki jih določa zakon o pravniškem državnem izpitu, kar 
bo razširilo možnosti za usposabljanje pravnikov po končanem 
univerzitetnem študiju. 

Zaradi predlagane ukinitve višjih državnih tožilstev se na novo 
opredeljuje članstvo Državnotožilskega sveta (dosedanje 
personalne komisije) ter način sklicevanja sej, sprejem in objava 
poslovnika tega organa. 

Z novimi določbami, ki celovito urejajo mednarodno pravno pomoč, 
se jasno razmejuje pridobivanje informacij za operativno delo 
tožilstva od pravne pomoči, ki lahko poteka le preko ministrstva, 
pristojnega za pravosodje, če z mednarodno pogodbo ali z 
zakonom ni drugače določeno. Zaradi učinkovitejšega opravljanja 
državnotožilske funkcije, se v zakonu daje jasna in nedvoumna 
podlaga o osebnih podatkih, ki jih državno tožilstvo lahko pridobi 
pri opravljanju svoje vloge v kazenskem postopku ter način 
dostopa tajnih podatkov državnih organov. 

Zagotavlja se tudi večja mobilnost s spremembami določb o 
nadomeščanju, ki ga opravljajo pomočniki državnega tožilca v 
okviru pooblastil, ki jim jih da državni tožilec. Za primere izredno 
povečanega obsega dela ali zaostankov pa se omogoča začasna 
mobilnost državnih tožilcev z možnostjo dodelitve na drugo 
tožilstvo ali v posebno skupino brez privolitve, vendar časovno 
omejeno na eno leto. Mobilnost se povečuje tudi s spremenjenimi 
oz. novimi določbami o dodelitvi državnih tožilcev na Vrhovno 
državno tožilstvo z njihovo privolitvijo. Ureditev je podobna 
predlagani ureditvi za sodnike v zakonu o sodniški službi. Pogoji 
za imenovanje pomočnika državnega tožilca na funkcijo 
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okrožnega državnega tožilca se usklajujejo z določbami Zakona 
o sodniški službi, ki velja za sodnike primerljivega položaja. Poleg 
tega se omogoča zakonska podlaga za sodelovanje tožilcev v 
okviru varovanja mednarodnega miru in varnosti in, spoštovanja 
mednarodnega prava človekovih pravic ter učinkovitega 
delovanja tožilskih organov mednarodnih civilnih misij. 

Manjše spremembe, zaradi odprave nejasnosti določb, so 
predvidene tudi pri disciplinskih sankcijah nezdružljivosti tožilske 
funkcije in glede napredovanja. Za delavce državnega tožilstva, 
ki niso tožilci ali pomočniki, se uveljavlja skupno poimenovanje 
"tožilsko osebje". Oblikuje se zakonska podlaga za delo Pravnega 
informacijskega centra pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike 
Slovenije, za izdajanje notranjega tožilskega glasila in strokovne 
literature in za urejanje spletne strani. Podrobneje se ureja 
obveščanje javnosti v skladu z veljavnimi predpisi o medijih. Določa 
se pravica do vpogleda zainteresiranih oseb v spise, vpisnike in 
drugo dokumentacijo na podlagi izkazanega upravičenega 
pravnega interesa. 

S predlaganimi spremembami se nadalje spreminjajo določila, ki 
so z vidika državnotožilske službe ovirale njeno učinkovitost v 
izvrševanju ustavnih (prvi odstavek 135. člena Ustave Republike 
Slovenije) in zakonskih pooblastil, omogoča pa se tudi boljši 
upravni nadzor (tudi nadzor Ministrstva za pravosodje - 
pravosodni nadzor) v zvezi z delovanjem državnih tožilstev. 

Z ukinitvijo višjih državni tožilstev kot drugostopenjskih organov 
v organizaciji državnega tožilstva se upoštevata tudi priporočilo 
iz zgoraj omenjenega Twining projekta "Modernizacija sodstva in 
izobraževanje sodnikov - Analiza državnega tožilstva" iz januarja 
2001, da je obstoj višjih državnih tožilstev komajda opravičen, ter 
priporočilo Računskega sodišča Republike Slovenije iz 25. 07. 
2001 (v Sklepnem poročilu o reviziji smotrnosti poslovanja 
državnih tožilstev v letih 1997, 1998 in 1999, opr. št. 3105-4/97- 
37, str. 23), da naj Ministrstvo za pravosodje prouči smotrnost 
izvajanja nalog višjih državnih tožilstev in njihovega organiziranja. 
S predlogom zakona se ukinjajo višja državna tožilstva in tako 
poenostavi hierarhična organizacija državnega tožilstva. 
Dosedanji višji državni tožilci bodo s 1.1. 2003 dodeljeni na delo 
na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, večinoma pa 
bodo delovali v zunanjih oddelkih Vrhovnega državnega tožilstva, 

Podrobno opredeljen pravosodni nadzor (nadzor Ministrstva za 
pravosodje nad zadevami državnotožilske uprave), ki je sedaj 
organizacijsko umeščen v opravljanje zadev pravosodne uprave, 
ne pomeni, da državna tožilstva niso več samostojni državni 
organi, kot to določa veljavni zakon v drugem odstavku 5. člena. 
Vsa državna tožilstva v Republiki Sloveniji so še zmeraj 
samostojni državni organi, ki opravljajo svoje naloge na podlagi 
Ustave in zakona in ne prejemajo nobenih konkretnih navodil od 
izvršilne veje oblasti za reševanje posameznih zadev ali vrst 
zadev pred sodišči ozir. upravnimi organi ali splošnih navodil za 
reševanje teh zadev. Državna tožilstva so "del pravosodja" le v 
širšem smislu, vendar je omejen nadzor Ministrstva za pravosodje 
nad njimi smotrn, potreben in ustavno dopusten. 

Uvedba novega naziva Vrhovno državno tožilstvo Republike 
Slovenije za obstoječe Državno tožilstvo Republike Slovenije 
pripomore k boljši mednarodni prepoznavnosti najvišjega organa 
v hierarhiji državnih tožilstev. 

Odbor ministrov Sveta Evrope je 6. 10. 2000 sprejel Priporočilo 
"Rec(2000)19" o vlogi javnega tožilstva v kazenskem pravosodju. 
Z njo je predvsem glede na različne sisteme javnih (državnih) 
tožilstev v Evropi poskušal zagotoviti samostojnost javnih 
(državnih) tožilcev pri njihovem delu in čimbolj zmanjšati ali pa 
vsaj pravno urediti dopustne vplive izvršilne veje oblasti na javna 
(državna tožilstva). Priporočilo ne opredeljuje, v katero vejo oblasti 
bi morala biti državna (javna) tožilstva uvrščena, niti ne predlaga 

uvedbe enotne magistrature (tako sodniki sodišč in kot tudi javni 
tožilci kot nosilci sodne funkcije) za javna (državna) tožilstva. V 
primeru navedenega Priporočila gre sicer za pravno neobvezujoč 
akt, s katerim pa sta glede na široka merila iz Priporočila besedilo 
zakona in tudi predlagano besedilo sprememb in dopolnitev 
zakona v celoti skladna. 

Osmi kongres Združenih narodov o preprečevanju kriminala in 
ravnanju s storilci je med 27. 8. in 7. 9. 1990 v Havani sprejel 
Smernice o vlogi tožilcev, s katerimi je opredelil splošna načela in 
pravila ravnanja tožilcev. Tudi ta akt ni pravno obvezujoč, podobno 
kot prejšnje Priporočilo je del t.i. "mehkega prava" ("soft law"), ki 
ne obvezuje. Ureditev v Republiki Sloveniji pa je skladna tudi s 
tem aktom. 

Spremembe in dopolnitve ne posegajo v dosedanji obstoječi 
koncept Zakona o državnem tožilstvu z izjemo ukinitve višjih 
državnih tožilstev oz. njihovo organizacijsko združitvijo z Vrhovnim 
državnim tožilstvom Republike Slovenije.Ta sprememba ne vpliva 
na pristojnosti državnotožilske organizacije kot celote, hkrati pa 
povečuje strokovne in kadrovske potenciale tega tožilstva za 
izvajanje upravnega in strokovnega nadzora in za pomoč nižjim 
državnim tožilstvom. Natančnejša določitev obsega in načina 
izvrševanja pristojnosti Ministrstva za pravosodje, glede 
pravosodnega nadzora nad delovanjem državnega tožilstva pa 
odpravlja možne negotovosti in spore o razmerju teh dveh 
organov pri izvrševanju njihovih ustavnih in zakonskih pooblastil. 

4. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Ministrstvo za pravosodje bo moralo za nadzor izvajanja določil 
Državnotožilskega reda zaposliti dve osebi, ki bosta imeli naziv 
referenta I. in svetovalca I. in bodo potrebna dodatna sredstva za 
delo teh uslužbencev. Do sedaj se nadzor nad notranjim 
poslovanjem državnih tožilstev ni izvajal, saj so bile pristojnosti 
Ministrstva za pravosodje skrčene oziroma omejene pretežno 
na redke nadzorstvene pritožbe in disciplinske postopke. Po drugi 
strani pa bo na podlagi predlagane ukinitve državnih tožilstev 
prišlo do zmanjšanja financiranja državnih tožilstev, saj ne bodo 
več potrebna sredstva za delo štirih posebnih državnih organov. 
Tako je zakon po oceni predlagatelja glede končnih posledic 
ukinitve državnih tožilstev proračunsko najmanj nevtralen. 
Pričakovati je celo zmanjšanje skupnih sredstev potrebnih za 
delo državnih tožilstev, saj se z odpravo štirih proračunskih 
porabnikov in združitvijo njihovih "režijskih" funkcij nujno zmanjšajo 
stroški financiranja v višjem znesku od tistega, ki bo potreben za 
novi zaposlitvi. 

Ureditev položaja sekretarjev državnih tožilstev v zakonu ne 
pomeni nove proračunske obremenitve, kajti pod nazivom tajnik 
so bili izrecno omenjeni že od 20.11.1998 v tretjem odstavku 43. 
člena, prvem in drugem odstavku 47. člena in v 48. členu Pravilnika 
o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki 
Sloveniji in je torej lahko vsak vodja posameznega državnega 
tožilstva sprejel odločitev, ali na podlagi proračunskih sredstev 
za delo državnega tožilstva razporedi kakšnega uslužbenca na 
delovno mesto tajnika. 

Kolikšna bo višina sejnin za člane Državnotožilskega sveta še ni 
možno oceniti, ker bo predlog generalnega državnega tožilca o 
višini sejnin Ministrstvo za pravosodje prejelo šele po začetku 
veljavnosti tega zakona in natoodločilo ali daje soglasje na njihovo 
višino ali ne. Sedanja Personalna komisija državnega tožilstva 
(po predlaganem novem nazivu Državnotožilski svet) ima in bo 
tudi zadržala število sedem članov, sestaja.se praviloma enkrat 
mesečno (vsak prvi četrtek v mesecu - tretji odstavek 3. člena 
Poslovnika Personalne komisije). Primerjalno prejme član Sodnega 
sveta za eno sejo v višini trajanja do treh ur sejnino v višini 5.897 
Sit. Najverjetneje bi torej sejnina za sejo Državnotožilskega sveta 
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do treh ur znašala 6.000 Sit, članov sveta je sedem, predvidoma 
pa bi bilo 11 letnih sej (sej sklicanih na zahtevo manjšine članov 
sveta ni možno napovedati), torej bi skupni letni stroški znašali 
vsaj 462.000 Sit, s tem da bo z aktom o sejninah urejeno tudi 
vprašanje sejnin za seje, ki trajajo več kot tri ure. Gre za povečanje 
sredstev v višini, ki bo lahko zagotovljena v okviru državnotožilskih 
postavk proračuna. 

V zvezi s pripravništvi na okrožnih državnih tožilstvih za 
univerzitetne diplomirane pravnike, ki se v skladu z zakonom, ki 
ureja pravniški državni izpit, usposabljajo za delo pri državnih 
tožilstvih, še ni možno oceniti višine proračunskih sredstev, ki 
bodo potrebna.To določilo bo namreč lahko sistemsko uporabljeno 
šele po sprejemu nove zakonodaje o pripravništvu za pravniški 
državni izpit. Do takrat pa bodo morebitne zaposlitve lahko 
zagotovljene le v okviru odobrenih in plačanih sistemizacij. 

V zvezi s Pravno informacijskim centrom Vrhovnega državnega 
tožilstva je potrebno opozoriti, da v skladu s 50. členom Pravilnika 
o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki 
Sloveniji generalni državni tožilec že ustanovil pri Državnem 
tožilstvu Republike Slovenije posebno delovno skupino za 
pripravo vsebinsko in strokovno utemeljenih predlogov za razvoj, 
enotnost in delovanje informacijske podpore poslovanja državnih 
tožilstev. Ta skupina ima po določilu navedenega člena potrebno 
število računalničarjev, državnih tožilcev in drugih delavcev. Zato 
bodo dodatna sredstva za zaposlitve potrebna le za enega 
informatika (z nazivom strokovni sodelavec I.) in enega 
strokovnega sodelavca (z nazivom višji strokovni sodelavec). 
Ostali delavci navedene skupine bodo postali del Pravnega 
informacijskega centra Vrhovnega državnega tožilstva. 
Obremenitev proračuna se bo torej najprej povečala v višini plače 
in stroškov za njuno delo. 

Obremenitev proračuna za nabavo strojne in programske opreme 
za delo Pravno informacijskega centra, za ustrezno prilagoditev 
prostorov Vrhovnega državnega tožilstva ter za ustrezne 
strokovne storitve zunanjih ponudnikov informatizacijskih storitev 
bo okvirno znašala 120.000.000,00 Sit v letu 2003. Navedena 
sredstva niso zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za 
leto 2003 (Uradni list RS, št. 103/2001), kajti za takšen projekt bi 
morala obstajati posebna postavka "Informatizacija državnih 
tožilstev". Sredstva bo zato v letu 2003 potrebno prerazporediti iz 
proračunske rezerve na podlagi tretjega odstavka 21. člena 
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 
in 2003 (ZIPRS0203, Uradni list RS, št. 103/2001), saj gre za 
nujno nalogo v sklopu informatizacije pravosodnih organov in 
njihovega povezovanja z informacijskimi bazami drugih domačih 
in tujih organov, kar je nujno za učinkovit pregon kaznivih dejanj. 

II. BESEDILO ČLENOV 

l.člen 

V Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) 
se v prvem odstavku 10. člena besede "Državnem tožilstvu 
Republike Slovenije" nadomestijo z besedami "Vrhovnem 
državnem tožilstvu Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vrhovno 
državno tožilstvo)". 

V drugem odstavku 10.a člena, prvem odstavku 10.b člena, drugem 
odstavku 14. člena, četrtem odstavku 21. člena, prvem odstavku 36. 
člena, drugem odstavku 37.a člena, tretjem odstavku 41. člena, prvem 
in drugem odstavku 49. člena, drugem odstavku 53. člena, četrtem 
odstavku 56. člena in prvem odstavku 64. člena se besede "generalni 

državni tožilec Republike Slovenije" v vseh sklonih nadomestijo z 
besedilom "generalni državni tožilec" v ustreznem sklonu. 

V drugem odstavku 14. člena, tretjem, četrtem in petem odstavku 
20. člena, drugem odstavku 22. člena, drugem odstavku 27. člena, 
33. členu, četrtem odstavku 38. člena, drugem in tretjem odstavku 
40. člena, tretjem odstavku 42. člena, drugem odstavku 49. člena, 
drugem odstavku 53. člena, četrtem odstavku 56. člena, drugem 
odstavku 61. člena in tretjem odstavku 69. člena se besede "min- 
ister za pravosodje" v vseh sklonih nadomestijo z besedilom 
"minister, pristojen za pravosodje" v ustreznem sklonu. 

V drugem odstavku 19. člena, prvem odstavku 20. člena, prvem 
odstavku 38. člena, 59. členu in 62. členu se besede "ministrstvo 
za pravosodje" v vseh sklonih nadomestijo z besedilom 
"ministrstvo, pristojno za pravosodje" v ustreznem sklonu. 

V prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 20. člena, 
drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 21. člena, četrtem in 
petem odstavku 23. člena, drugem odstavku 27. člena, tretjem 
odstavku 28. člena, petem odstavku 31. člena, drugem odstavku 
32. člena, drugem odstavku 36. člena, drugem odstavku 37.a 
člena, četrtem odstavku 38. člena, drugem odstavku 39. člena, 
prvem odstavku 46. člena se besede "personalna komisija" ali 
"komisija" v vseh sklonih nadomestijo z besedilom "Državnotožilski 
svet" v ustreznem sklonu. 

V drugem odstavku 20. člena se besedi "razpisna komisija" 
nadomestita z besedama "Državnotožilski svet". 

V petem odstavku 20. člena se beseda "ministrstvo" nadomesti z 
besedo "ministra". 

V drugem odstavku 39. člena se beseda "sodnik" nadomesti z 
besedo "državni tožilec". 

V četrtem odstavku 42. člena se beseda "pismeno" nadomesti z 
besedo "pisno", v 63. členu se beseda "pismenih" nadomesti z 
besedo "pisnih". 

V drugem odstavku 56. člena, prvem odstavku 61. člena in prvem 
odstavku 62. člena se besede "državno tožilstvo Republike 
Slovenije" v vseh sklonih nadomestijo z besedilom "Vrhovno 
državno tožilstvo" v ustreznem sklonu. 

V prvem odstavku 61. člena se beseda "javna" nadomesti z 
besedo "državna". 

2. člen 

Drugi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Državna tožilka oziroma državni tožilec (v nadaljnjem besedilu: 
državni tožilec) opravlja svoje naloge na podlagi ustave in 
zakona". 

3. člen 

V 2. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Državni tožilci so dolžni brez nepotrebnega odlašanja reševati 
zadeve, ki so jim dodeljene v delo". 

4. člen 

V drugem odstavku 5. člena se za besedo "so" doda besedilo 
"kot del pravosodja". 
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5. člen 8. člen 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"7. člen 

Z državnotožilskim redom se določa notranja ureditev državnih 
tožilstev, pristojnosti zunanjih oddelkov državnih tožilstev, 
dodeljevanje in odvzem zadev državnim tožilcem, pravila 
pisarniškega poslovanja, vodenje vpisnikov in imenikov ter 
evidenc, obrazci za delo, oblika in vsebina pečatov, štampiljk in 
žigov, oblika in vsebina službenih izkaznic, podrobnejša pravila o 
obveščanju javnosti, stiki s pripadniki narodnih skupnosti, 
poslovanje v zadevah državnotožilske uprave, zagotavljanje 
varnosti oseb, dokumentacije in premoženja, obveščanje 
ministrstva, pristojnega za pravosodje, okvirni hišni red in standardi 
za prostore in opremo državnih tožilstev, pravila o vpogledih in 
preslikavah spisov, pravila o izvajanju in nadzoru materialnega in 
finančnega poslovanja, pravila o rednem opravljanju zadev in 
poročanju, razporeditev poslovnega časa in poslovanje s 
strankami, pravila o vodenju statistike in druga vprašanja v zvezi 
z notranjim poslovanjem državnih tožilstev. 

Z državnotožilskim redom se predpišejo tudi vzorci obrazcev z 
navodili za vodenje vpisnikov, pomožnih knjig in evidenc, odtisi 
pečatov, štampiljk in žigov. 

Državnotožilski red predpiše minister, pristojen za pravosodje, 
na predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: generalni državni tožilec) in se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

Za uporabo Državnotožilskega reda sprejema minister, pristojen 
za pravosodje, po predhodnem mnenju generalnega državnega 
tožilca, obvezna navodila in neobvezne razlage, ki se objavijo v 
notranjem tožilskem glasilu in pošljejo državnim tožilstvom". 

6. člen 

V 10.b členu se črtata besedi "višjih ali". 

7. člen 

Za 10.b členom se doda nov 10.c člen, ki se glasi: 

"10.C člen 

Generalni državni tožilec lahko določi drugo krajevno pristojno 
državno tožilstvo za postopanje v posamezni zadevi, če je očitno, 
da se bo tako lažje izvedel postopek, ali če so za to drugi tehtni 
razlogi, zlasti varovanje nepristranskosti, samostojnega delovanja 
ali ugleda državnega tožilstva. 

O določitvi drugega pristojnega državnega tožilstva odloči z 
odločbo generalni državni tožilec na lastno pobudo ali na podlagi 
obrazloženega predloga pristojnega državnega tožilca, vodje 
okrožnega državnega tožilstva ali vodje skupine. Odločba se 
vroči državnemu tožilstvu, ki je bilo krajevno pristojno v posamezni 
zadevi ter državnemu tožilstvu, ki mu je določena krajevna 
pristojnost v posamezni zadevi. 

Če državno tožilstvo zaradi posebnih okoliščin, ki onemogočajo 
izvajanje njegovih funkcij, ne more delovati na sedežu, lahko 
generalni državni tožilec po predhodno pridobljenem soglasju 
ministra, pristojnega za pravosodje, z odločbo določi začasni 
sedež državnega tožilstva.". 

V tretjem odstavku 11. člena se pred besedo "odloži" vstavi 
beseda "lahko". 

9. člen 

Za tretjim odstavkom 12. člena se dodajo novi četrti, peti in šesti 
odstavek, ki se glasijo: 

"Državna tožilstva pošiljajo zaprosila za pravno pomoč tujim ali 
mednarodnim tožilstvom preko ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, če ni v mednarodni pogodbi ali drugem zakonu 
določeno drugače. 

Upravljavci zbirk osebnih podatkov so dolžni državnemu tožilstvu 
za izvajanje njegovih pristojnosti na njegovo pisno zahtevo iz 
obstoječih zbirk podatkov brezplačno posredovati osebne 
podatke in podatke o istovetnosti ovadenih oseb (osebno ime, 
enotna matična številka občana, druga uradna identifikacijska 
številka, datum in kraj rojstva, poklic, zaposlitev in naslov stalnega 
ali začasnega bivališča za fizično osebo; če je fizična oseba 
tujec, pa namesto enotne matične številke občana ali druge uradne 
identifikacijske številke osebno ime, datum in kraj rojstva, poklic, 
zaposlitev in naslov stalnega ali začasnega bivališča; za 
odgovorno osebo pravne osebe pa poleg navedenih podatkov 
tudi seznam del in nalog, ki jih opravlja; za pravno osebo firmo, 
sedež in matično številko). Državni tožilci o pridobitvi osebnih 
podatkov ali podatkov niso dolžni obvestiti osebe, na katero se 
podatki nanašajo, vse do zastaranja kazenskega pregona ali do 
pravnomočne sodbe. 

Državni tožilci imajo dostop do tajnih podatkov državnih organov 
preko vodij državnih tožilstev. Vodje državnih .tožilstev imajo dostop 
do tajnih podatkov na podlagi pisne zahteve, iz katere so razvidni 
pristojnost, namen in pravna podlaga pridobitve podatka. Izvod 
zahteve se pošlje generalnemu državnemu tožilcu v vednost". 

10. člen 

Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Državne tožilce iz prejšnjih odstavkov lahko nadomeščajo 
pomočniki državnega tožilca v okviru pooblastil, ki jih določi 
pristojni državni tožilec.". 

11. člen 

V prvemu odstavku 15. člena se besedi "pet let" nadomestita z 
besedama "tri leta". 

12. člen 

17. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"17. člen 

Državne tožilce imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog 
ministra, pristojnega za pravosodje. 

Generalnega državnega tožilca Imenuje Državni zbor Republike 
Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije, in sicer za dobo 
šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja. 
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Vodjo okrožnega državnega tožilstva imenuje Vlada Republike 
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po 
predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta in generalnega 
državnega tožilca. 

Akti o imenovanjih se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije". 

13. člen 

18. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"18. člen 

Minister, pristojen za pravosodje, poda predlog iz prvega odstavka 
prejšnjega člena potem, ko prejme mnenje Državnotožilskega 
sveta.". 

14. člen 

Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Prosto mesto državnega tožilca razpiše ministrstvo, pristojno 
za pravosodje, na predlog generalnega državnega tožilca, prosto 
mesto le-tega pa po uradni dolžnosti. Prosto mesto vodje 
državnega tožilstva razpiše ministrstvo, pristojno za pravosodje, 
na predlog generalnega državnega tožilca, najpozneje tri mesece 
pred iztekom oziroma v enem mesecu po prenehanju mandata. 
Razpisi se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za 
prijave ne more biti krajši kot petnajst dni.". 

15. člen 

Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Državnotožilski svet sestavlja sedem članov. Generalni državni 
tožilec in njegov namestnik sta člana sveta po položaju. Enega 
člana sveta imenuje minister, pristojen za pravosodje, izmed vodij 
okrožnih državnih tožilstev. Štiri člane sveta izvolijo izmed državnih 
tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, državni tožilci po 
postopku, ki ga zakon določa za volitve članov Sodnega sveta, 
od tega dva člana izmed okrožnih državnih tožilcev, enega člana 
izmed višjih državnih tožilcev in enega člana izmed vrhovnih 
državnih tožilcev". 

Za petim odstavkom se dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, 
ki se glasijo: 

"Sejo Državnotožilskega sveta skliče generalni državni tožilec, v 
njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Če tako pisno zahtevajo 
najmanj trije člani sveta, mora sejo sklicati najpozneje v 8 dneh po 
prejemu zahteve. 

Državnotožilski svet sprejme z večino glasov vseh članov 
poslovnik, s katerim natančneje uredi način dela sveta. Poslovnik 
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Članom Državnotožilskega sveta pripada za udeležbo na sejah 
sveta sejnina, katere višino določi svet v soglasju z ministrom, 
pristojnim za pravosodje". 

16. člen 

Šesti odstavek 23. člena se črta. 

17. člen 

V drugem odstavku 27. člena se za besedo "dejavnosti" doda 
vejica in besedi "sprejema zaposlitve". 

18. člen 

V prvem odstavku 36. člena se za besedami "višji državni tožilec" 
črtajo besede "k drugemu višjemu državnemu tožilstvu ali" ter 
besedilo", vrhovni državni tožilec k višjemu državnemu tožilstvu". 

19. člen 

Za 37.a členom se doda nov 37.b člen, ki se glasi: 

"Državni tožilec je zaradi izredno povečanih delovnih obremenitev 
ali odprave večjih zaostankov pri delu državnega tožilstva lahko 
dodeljen na drugo državno tožilstvo ali v skupino iz 10. člena tega 
zakona tudi brez privolitve, vendar najdalj za dobo enega leta. 

O dodelitvi iz prejšnjega odstavka odloči Državnotožilski svet na 
predlog generalnega državnega tožilca. 

Kadar razlogi iz prvega odstavka tega člena kljub dodelitvi niso 
odpravljeni, lahko Državnotožilski svet na predlog generalnega 
državnega tožilca in po pridobitvi pisnega mnenja dodeljenega 
državnega tožilca podaljša dodelitev najdalj še za eno leto". 

20. člen 

Za 38. členom se dodata nova 38.a in 38.b člen, ki se glasita: 

"38.a člen 

Okrožni državni tožilec ali pomočnik državnega tožilca je lahko 
na podlagi pisne privolitve dodeljen za opravljanje zahtevnejših 
strokovnih nalog na Vrhovno državno tožilstvo. Dodelitev lahko 
traja največ tri leta in se lahko s pisno privolitvijo enkrat ponovi. 

O dodelitvi po prejšnjem odstavku odloči generalni državni tožilec 
po predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta. 

38.b člen 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje in državna tožilstva sodelujejo 
pri uveljavljanju varovanja mednarodnega miru in varnosti ter 
spoštovanja mednarodnega prava človekovih pravic. 

Državni tožilec in pomočnik državnega tožilca je lahko na podlagi 
pisne privolitve dodeljen v tožilski organ mednarodne civilne misije 
za opravljanje tožilske funkcije ali strokovnih nalog, za dobo največ 
treh let. Na predlog pristojnega organa se lahko dodelitev ponovi 
za največ tri leta. V času dodelitve mu pravice in obveznosti po 
tem zakonu mirujejo. 

O dodelitvi odloči generalni državni tožilec s soglasjem ministra; 
pristojnega za pravosodje, po predhodnem mnenju 
Državnotožilskega sveta. 

Dodeljena oseba je dolžna vsako leto pošiljati državnemu tožilstvu 
in ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, poročilo o delu in 
morebitna poročila predstojnika, če to dopuščajo pravila organa, 
kateremu je dodeljena. 
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Dodeljene osebe lahko v času dodelitve opravljajo naloge, ki so 
pretežno sodne ali policijske narave, le s soglasjem generalnega 
državnega tožilca in ministra, pristojnega za pravosodje. 

Državna tožilstva in ministrstvo, pristojno za pravosodje, so dolžni 
dodeljeni osebi nuditi potrebno strokovno pomoč". 

21. člen 

V prvem odstavku 41. člena se na koncu doda nov stavek, ki se 
glasi: "Vodja državnega tožilstva, ki mu je ta funkcija prenehala 
zaradi razlogov iz tega odstavka, razen iz razlogov po 63. členu 
zakona o sodiščih, tri leta od dneva prenehanja funkcije ne more 
biti dodeljen na delo v drug državni organ, na Vrhovno državno 
tožilstvo, v skupino ali imenovan za vodjo ali namestnika vodje 
državnega tožilstva ali skupine.". 

22. člen 

V drugem odstavku 43. člena se beseda "čas" nadomesti z besedo 
"dobo", na koncu odstavka pa doda nov stavek, ki se glasi: 
"Državni tožilec, ki mu je bila izrečena disciplinska sankcija 
ustavitve napredovanja, tri leta od dneva izreka sankcije ne more 
biti dodeljen na delo v drug državni organ, na Vrhovno državno 
tožilstvo, v skupino ali imenovan za vodjo ali namestnika vodje 
državnega tožilstva ali skupine.". 

23. člen 

V 44. členu se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita: 
"1. nevestno, nepravočasno ali malomarno opravljanje 
službenih dolžnosti; 
2. neizpolnjevanje službenih dolžnosti, neupravičena 
odklonitev službene dolžnosti oziroma neizpolnjevanje navodil, 
ki so dana po določbah tega zakona;". 
4. točka se spremeni tako, da se glasi: 
"4. hujša kršitev predpisov o varnosti in zdravju pri delu, o 
varstvu pred požarom ali eksplozijo;". 
V 5. točki se pika nadomesti s podpičjem. 
Doda se nova 6. točka, ki se glasi: 
"6. zloraba položaja ali hujša prekoračitev uradnih pooblastil.". 

24. člen 

51. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"51. člen 

V Republiki Sloveniji so: 
1. Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije; 
2. Okrožna državna tožilstva: 
a) Okrožno državno tožilstvo v Celju; 
b) Okrožno državno tožilstvo v Kopru; 
c) Okrožno državno tožilstvo v Kranju; 
č) Okrožno državno tožilstvo v Krškem; 
d) Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani; 
e) Okrožno državno tožilstvo v Mariboru; 
f) Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti; 
g) Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici; 
h) Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu; 
I) Okrožno državno tožilstvo na Ptuju; 
j) Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu. 

Sedež Vrhovnega državnega tožilstva je v Ljubljani.". 

25. člen 

52. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"52. člen 

Vrhovno državno tožilstvo in skupina delujeta za celotno območje 
Republike Slovenije. 

Vrhovno državno tožilstvo lahko opravljanje svojih nadzorstvenih 
in drugih pristojnosti prenese na zunanje oddelke, ustanovljene 
za območje enega ali več višjih sodišč splošne pristojnosti. Zunanje 
oddelke ustanovi ali ukine minister, pristojen za pravosodje, na 
predlog generalnega državnega tožilca. 

Vodje zunanjih oddelkov imenuje generalni državni tožilec z letnim 
razporedom za dobo enega leta s soglasjem ministra, pristojnega 
za pravosodje, po predhodno pridobljenem mnenju kolegija 
Vrhovnega državnega tožilstva. V zunanje oddelke generalni 
državni tožilec praviloma dodeli višje državne tožilce. 

Okrožno državno tožilstvo deluje za območje okrožnega sodišča 
s splošno pristojnostjo in okrajnih sodišč z območja tega 
okrožnega sodišča. 

Svoje funkcije pred okrajnimi sodišči izvaja okrožno državno 
tožilstvo s sedeža okrožnega državnega tožilstva ali z zunanjega 
oddelka". 

26. člen 

Za 52. členom se dodata nova 52.a in 52.b člen, ki se glasita: 

"52.a člen 

Generalni državni tožilec, vodja zunanjega oddelka Vrhovnega 
državnega tožilstva, vodja skupine, vodja okrožnega državnega 
tožilstva ali vodja zunanjega oddelka okrožnega državnega 
tožilstva lahko odločijo, da se posamezne zadeve ali pravni 
problemi obravnavajo v obliki kolegijskega dela. 

Sestavo, sklepčnost, udeležbo, način priprave in sprejemanja 
stališč in pravnih mnenj, postopek predlaganja dnevnega reda, 
obveščanje in objavo sprejetih stališč ter druga vprašanja 
kolegijskega dela ureja državnotožilski red. 

52.b člen 

Minister, pristojen za pravosodje, lahko zahteva, da se na kolegijih 
državnih tožilstev obravnavajo načelna vprašanja državnotožilske 
uprave ali njenega nadzora. O sprejetih stališčih generalni državni 
tožilec obvesti ministra, pristojnega za pravosodje.". 

27. člen 

Drugi stavek drugega odstavka 56. člena se spremeni tako, da 
se glasi: "Za vodjo okrožnega državnega tožilstva je lahko 
postavljen državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za okrožnega 
državnega tožilca." 

Za petim odstavkom se dodajo novi šesti, sedmi, osmi in deveti 
odstavek, ki se glasijo: 

"Če nihče ni imenovan na funkcijo vodje državnega tožilstva, če 
je vodja državnega tožilstva dalj časa odsoten oziroma zadržan, 
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suspendiran, ali iz drugih razlogov ne more opravljati svojih funkcij 
in nalog, imenuje generalni državni tožilec z odločbo začasnega 
vodjo. 

Generalni državni tožilec lahko odloči z odločbo, da okrožno 
državno tožilstvo v primeru iz prejšnjega odstavka za dobo šestih 
mesecev začasno vodi državni tožilec z drugega državnega 
tožilstva (začasno vodenje). Začasno vodenje lahko po 
predhodnem soglasju Državnotožilskega sveta in ministra, 
pristojnega za pravosodje, podaljša za največ šest mesecev, če 
je to potrebno zaradi učinkovitega delovanja okrožnega državnega 
tožilstva. 

Če nihče .ni imenovan na mesto generalnega državnega tožilca, 
če je generalni državni tožilec odsoten, zadržan, iz drugih razlogov 
ne more opravljati svojih funkcij in nalog opravlja funkcije in naloge 
iz pristojnosti generalnega državnega tožilca kot začasni vodja 
namestnik generalnega državnega tožilca. 

Začasno vodenje ne vpliva na položaj, plačo in druge pravice, ki 
jih je imel državni tožilec preden je bil imenovan za začasnega 
vodjo.". 

Dosedanji šesti odstavek 56. člena postane deseti odstavek 56. 
člena. 

28. člen 

57. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"57. člen 

Vodja Vrhovnega državnega tožilstva je generalni državni tožilec. 

Državni tožilci, imenovani pri Vrhovnem državnefn tožilstvu, imajo 
naziv vrhovni državni tožitec oziroma višji državni tožilec. 

Državni tožilci, imenovani pri okrožnem državnem tožilstvu, imajo 
naziv okrožni državni tožilec.". 

29. člen 

Za 57. členom se doda nov 57.a člen, ki se glasi: 

"57.a člen 

O zahtevi za izločitev generalnega državnega tožilca in njegovega 
namestnika pri odločanju v zvezi z razlogi po zakonu, ki ureja 
kazenski postopek, poda predhodno mnenje kolegij Vrhovnega 
državnega tožilstva. 

Kolegij je sklepčen, če sta na seji prisotni vsaj dve tretjini vrhovnih 
državnih tožilcev. Mnenje je sprejeto, če zanj na tajnem glasovanju 
glasuje večina vseh vrhovnih državnih tožilcev. Generalni državni 
tožilec oziroma njegov namestnik ne smeta voditi seje kolegija niti 
glasovati o zahtevi za svojo izločitev, lahko pa pisno ali ustno 
predstavita svoje stališče do zahteve za izločitev. 

Mnenje o izločitvi se skupaj s stališčem generalnega državnega 
tožilca ali njegovega namestnika pošlje ministru, pristojnemu za 
pravosodje, ki odloči o izločitvi". 

30. člen 

58. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"58. člen 

Tožilsko osebje opravlja pravna in druga dela, predpisana z zakoni 
in drugimi predpisi. Med tožilsko osebje sodijo generalni sekretar 
Vrhovnega državnega tožilstva, sekretar državnega tožilstva, 
strokovni sodelavci, administrativni delavci in drugi delavci. 

Pri vsakem državnem tožilstvu je potrebno število strokovnih 
sodelavcev za opravljanje pravnih del in potrebno število 
administrativnih in drugih delavcev. Vsako državno tožilstvo ima 
lahko tudi sekretarja, ki pod pogoji iz 66.a člena tega zakona 
izvaja zadeve državnotožilske uprave. 

Pri okrožnih državnih tožilstvih je potrebno število pripravniških 
mest za univerzitetne diplomirane pravnike, ki se v skladu z 
zakonom, ki ureja pravniški državni izpit, usposabljajo za delo pri 
državnih tožilstvih. 

Število in vrste delovnih mest delavcev iz prejšnjih odstavkov 
določi na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, Vlada 
Republike Slovenije po predhodnem mnenju Državnotožilskega 
sveta.". 

31. člen 

59. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"59. člen 

Pri Vrhovnem državnem tožilstvu se ustanovi Pravno informacijski 
center, ki skrbi za razvoj, enotnost in delovanje informacijske 
podpore poslovanja državnih tožilstev. Pravno informacijski center 
vodi državni tožilec, ki ga na to mesto dodeli generalni državni 
tožilec. 

Vrhovno državno tožilstvo lahko izdaja notranje tožilsko glasilo in 
strokovno literaturo. 

Vrhovno državno tožilstvo in okrožna državna tožilstva lahko 
urejajo spletne strani, s katerimi obveščajo javnost o njihovem 
delovanju in dajejo določene pravne informacije. Vrhovno državno 
tožilstvo ima izključno pravico do sekundarne domene v 
domenskem prostoru Slovenije (.si), ki nedvoumno izkazuje 
njegov naziv, položaj in pristojnost. Izvajanje te pravice omogoči 
upravljavec domenskega prostora Slovenije. 

Generalni državni tožilec izda vodjem okrožnih državnih tožilstev 
pooblastilo za urejanje spletnih strani. Urednika spletne strani 
Vrhovnega državnega tožilstva določi generalni državni tožilec". 

32. člen 

V 63. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Generalni državni tožilec ali po njegovem pisnem pooblastilu 
vrhovni državni tožilec, generalni sekretar Vrhovnega državnega 
tožilstva ali vodja državnega tožilstva v skladu z določili zakona, 
ki ureja medije, lahko obvesti javnost o stanju posamezne zadeve, 
katero obravnava državno tožilstvo, če to ne škoduje interesom 
postopka, tajnosti postopka ali zasebnosti oseb.". 
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33. člen 

66. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"66. člen 

Nadrejeni državni tožilec ali državni tožilec z višjim položajem 
sme prevzeti posamezno zadevo ali opravilo iz pristojnosti nižjega 
državnega tožilca. Odredba o prevzemu določene zadeve ali 
opravila mora biti v pisni obliki in obrazložena. Izvod odredbe se 
pošlje generalnemu državnemu tožilcu. 

Nadrejeni državni tožilec ali državni tožilec z višjim položajem 
lahko zadevo ali opravilo sam prevzame v reševanje ali dodeli 
drugemu državnemu tožilcu. Izvod odredbe o dodelitvi zadeve ali 
opravila drugemu državnemu tožilcu se pošlje generalnemu 
državnemu tožilcu". 

34. člen 

Za 66. členom se dodajo novi 66.a do 66.d členi, ki se glasijo: 

"66.a člen 

Državnotožilska uprava obsega odločanje in druga opravila, s 
katerimi so na podlagi zakona, državnotožilskega reda in drugih 
podzakonskih aktov zagotovljeni pogoji za redno, pravilno, vestno 
in učinkovito delovanje državnega tožilstva. 

Zadeve državnotožilske uprave obsegajo zlasti: notranjo 
organizacijo in organizacijo poslovanja državnih tožilstev, udeležbo 
na glavnih obravnavah, narokih in drugih dejanjih, zagotavljanje 
in nadzor nad zakonitostjo, strokovno pravilnostjo in 
pravočasnostjo dela, izpolnjevanje obveznih navodil, 
obravnavanje nadzorstvenih pritožb, nadzor nad izvajanjem 
predpisov o zaposlovanju ter varnosti in zdravju pri delu, 
uveljavljanje pravic, obveznosti in odgovornosti državnih tožilcev, 
pomočnikov državnih tožilcev in tožilskega osebja, poročanje o 
problematiki dela državnega tožilstva, izobraževanje, spremljanje 
sodne prakse, statistično-evidenčno službo, pisarniško-tehnično 
poslovanje, kadrovsko-personalne zadeve, finančno in materialno 
poslovanje, upravljanje z zgradbo oziroma prostori, ki so dodeljeni 
v uporabo državnemu tožilstvu, skrb in ukrepe za varnost oseb, 
dokumentacije in premoženja na državnem tožilstvu in druge 
zadeve, ki so določene v predpisih iz prejšnjega odstavka. 

Zadeve državnotožilske uprave opravlja vodja državnega 
tožilstva. Na podlagi pooblastila, ki ga izda vodja državnega 
tožilstva, jih lahko pod njegovim nadzorom opravlja tudi sekretar 
državnega tožilstva, na podlagi pooblastila, ki ga izda generalni 
državni tožilec, pa jih pod njegovim nadzorom lahko opravlja tudi 
generalni sekretar Vrhovnega državnega tožilstva. 

66.b člen 

Upravni nadzor državnotožilske uprave izvaja generalni državni 
tožilec. 

Za nadzor iz prejšnjega odstavka lahko generalni državni tožilec 
pooblasti vrhovnega ali višjega državnega tožilca ali generalnega 
sekretarja Vrhovnega državnega tožilstva. 

66.c člen 

Zadeve pravosodne uprave s področja državnega tožilstva 
opravlja ministrstvo, pristojno za pravosodje. 

V zadeve pravosodne uprave sodijo zagotavljanje splošnih 
pogojev za uspešno izvajanje državnotožilske funkcije, zlasti 
priprava zakonov in drugih predpisov s področja organizacije in 
poslovanja državnih tožilstev, položaja, pravic in obveznosti 
državnih tožilcev, pomočnikov in tožilskega osebja, skrb za 
izobraževanje in strokovno usposabljanje, zagotavljanje 
kadrovskih, materialnih, tehničnih in prostorskih pogojev, 
obravnavanje nadzorstvenih pritožb, zbiranje statističnih in drugih 
podatkov o delovanju državnih tožilstev, nadzor nad opravljanjem 
zadev državnotožilske uprave (v nadaljevanju: pravosodni 
nadzor) in opravljanje drugih upravnih nalog, kadar tako določa 
zakon. 

Pri pravosodnem nadzoru ni dopustno posegati v zakonitost in 
strokovno pravilnost dela državnih tožilstev v zvezi s 
predkazenskim postopkom, sodnimi postopki ter upravnimi 
postopki pred drugimi državnimi organi. 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, izvaja pravosodni nadzor 
preko vodij državnih tožilstev ali Vrhovnega državnega tožilstva, 
glede Vrhovnega državnega tožilstva pa preko generalnega 
državnega tožilca. 

Državni tožilec ali vodja državnega tožilstva lahko zavrne izvajanje 
pravosodnega nadzora po tem členu, če meni, da gre za 
nedovoljen poseg v samostojnost državnega tožilca. O tem mora 
takoj obvestiti generalnega državnega tožilca in Vlado Republike 
Slovenije. Vlada Republike Slovenije odloči, ali naj se pravosodni 
nadzor izvrši, po predhodno pridobljenem mnenju generalnega 
državnega tožilca. 

Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim aktom 
podrobneje določi način in oblike pravosodnega nadzora, 
pooblastila za opravljanje nadzora in ostala vprašanja, ki so 
pomembna za učinkovito opravljanje nadzora. 

66.č člen 

Pri opravljanju pravosodnega nadzora lahko izvršujejo vpogled v 
spise, vpisnike in drugo dokumentacijo državnega tožilstva 
uradniki ministrstva, pristojnega za pravosodje, na podlagi 
pooblastila, ki jim ga izda minister, v navzočnosti vodje državnega 
tožilstva oziroma skupine ali državnega tožilca,- ki ga vodja za to 
pooblasti. Pri opravljanju tega dela so uradniki ministrstva dolžni 
varovati tajnost vseh pridobljenih podatkov. Posredujejo jih lahko 
le ministrstvu ali drugim državnim organom, ki imajo z zakonom 
določeno pristojnost za njihovo uporabo. 

Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim aktom iz 
prejšnjega člena tudi podrobneje določi način in oblike vpogleda 
iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Sodišče oziroma državni zbor lahko zahteva listine iz prejšnjega 
odstavka na vpogled, v kolikor se nanašajo na predmet 
kazenskega postopka oziroma na parlamentarno preiskavo. 

Minister za pravosodje lahko dovoli vpogled vpisnikov in spisov 
državnega tožilstva osebi, ki izkaže, da so ji podatki iz vpisnikov 
potrebni za znanstvenoraziskovalno delo. Dovoljenje se lahko 
nanaša le na vpisnike in spise, ki so arhivirani. 

Pravico do vpogleda v spise, vpisnike in drugo dokumentacijo 
državnega tožilstva ima tudi vsaka oseba, ki za to izkaže zakonit 
interes. Vpogled dovoli vodja pristojnega državnega tožilstva. 
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66.d člen 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko zahteva od državnih 
tožilstev podatke in poročila o stanju reševanja posamezne zadeve 
ali vrste zadev, ki jih potrebuje za obveščanje javnosti ali za odgovore 
na vprašanja Državnega zbora Republike Slovenije, Državnega 
sveta Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije in Predsednika 
Republike Slovenije v zvezi z delom državnega tožilstva. 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, pošlje zahtevo z navedbo 
razloga iz prejšnjega odstavka državnemu tožilstvu, ki mora 
ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, odgovoriti najpozneje v 
osmih dneh". 

35. člen 

67. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"67. člen 

Strokovni nadzor nad delom okrožnih državnih tožilstev in skupine 
izvaja Vrhovno državno tožilstvo s pregledovanjem spisov, ki jih 
zahteva na vpogled, s pregledom vpisnikov in druge dokumentacije 
in na drug primeren način. 

Najmanj enkrat na tri leta opravi Vrhovno državno tožilstvo splošni 
nadzorstveni pregled poslovanja okrožnih državnih tožilstev in 
skupine z neposrednim pregledom spisov, vpisnikov in druge 
dokumentacije pri okrožnem državnem tožilstvu. 

Spise lahko pregledujejo le vrhovni ali višji državni tožilci, vpisnike 
in drugo dokumentacijo pa tožilsko osebje Vrhovnega državnega 
tožilstva, po pisnem pooblastilu generalnega državnega tožilca. 

Poročila o nadzorstvenih prngledih se pošljejo generalnemu 
državnemu tožilcu, ki jih posreduje ministru, pristojnemu za 
pravosodje. 

Državni tožilci, pomočniki državnih tožilcev in tožilsko osebje pri 
okrožnem državnem tožilstvu in skupini, katerih poslovanje je 
bilo pregledano, morajo biti seznanjeni z ugotovitvami pregleda in 
imajo pravico posredovati pojasnila Vrhovnemu državnemu 
tožilstvu v petnajstih dneh od prejema poročila. 

Dokončno poročilo o splošnem nadzorstvenem pregledu se izdela 
po obravnavanju ugotovitev pregleda in morebitnih pojasnil na 
skupnem sestanku tožilcev, ki so opravili pregled, s tožilci 
državnega tožilstva ali skupine, pri katerem je bil pregled 
opravljen". 

36. člen 

68. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"68. člen 

Nadzorstvene pritožbe v zvezi z neutemeljeno dolgim trajanjem 
reševanja zadev, ki so dodeljene državnemu tožilcu, se pošljejo 
pristojnemu vodji državnega tožilstva, če gre za zadeve, ki so 
dodeljene v reševanje višjim in vrhovnim državnim tožilcem, pa 
generalnemu državnemu tožilcu. Nadzorstveno pritožbo lahko 
vloži le stranka, ki s potrebnimi podatki izkaže pravni interes v 
zadevi. 

Če nadzorstvena pritožba nI očitno neutemeljena, vodja državnega 
tožilstva ali generalni državni tožilec z njeno vsebino seznani 
državnega tožilca, na katerega se pritožba nanaša, in zahteva 
od njega pojasnilo oziroma poročilo o zadevi in možnih ukrepih za 

njeno hitrejše reševanje, lahko pa tudi zahteva spis na vpogled. 
Pojasnilo oziroma poročilo državnega tožilca ali lastno pojasnilo 
oziroma poročilo pošlje vodja državnega tožilstva ali generalni 
državni tožilec stranki, en izvod lastnega pojasnila ali poročila pa 
tudi državnemu tožilcu. 

Če je nadzorstvena pritožba vložena pri ministrstvu, pristojnem 
za pravosodje, jo minister odstopi vodji pristojnega državnega 
tožilstva ali generalnemu državnemu tožilcu in zahteva od njega, 
da ravna po določilu drugega odstavka tega člena ter da obvesti 
o ugotovitvah ter ukrepih v zvezi z nadzorstveno pritožbo stranko 
in ministrstvo, pristojno za pravosodje". 

( 
37. člen 

69. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Državna tožilstva vodijo v vpisnikih, imenikih in evidencah tudi 
osebne in druge podatke, ki so po zakonu, ki ureja kazenski 
postopek, po zakonu, ki ureja postopek pred organi za prekrške 
in po tem zakonu potrebni za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj 
in prekrškov ter osebne in druge podatke, ki omogočajo delovanje 
državnega tožilca kot stranke v postopku pred sodišči ali 
upravnimi organi, kadar je določeno v drugih zakonih, da ima ta 
položaj. 

Dostop do osebnih podatkov iz vpisnikov, imenikov in evidenc, ki 
se nanašajo na njih, pridobijo osebe šele po zastaranju 
kazenskega pregona ali pravnomočnosti sodbe. 

Vpisniki, imeniki in evidence se trajno hranijo na državnih tožilstvih. 

Podrobnejša oblika in vsebina posameznih vpisnikov, imenikov in 
evidenc se predpiše z državnotožilskim redom". 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

38. člen 

S 1. januarjem 2003 prenehajo delovati višja državna tožilstva. 
Vse pristojnosti, ki jih imajo višja državna tožilstva na podlagi 
zakona ali podzakonskih aktov, prevzame Vrhovno državno 
tožilstvo Republike Slovenije. 

Višji državni tožilci so s 1. januarjem 2003 premeščeni na delo na 
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije. 

39. člen 

Generalni državni tožilec v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona 
izda navodilo, s katerim uredi način prevzema zadev in arhivov 
višjih državnih tožilstev. 

Generalni državni tožilec v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona 
izda navodilo o ustanovitvi, organizaciji in delu Pravno 
informacijskega centra Vrhovnega državnega tožilstva in dodeli 
državnega tožilca na mesto vodje centra. 

Minister, pristojen za pravosodje, izda predpis iz 7. člena zakona 
o državnem tožilstvu v enem letu po uveljavitvi tega zakona. Do 
njegove izdaje se uporablja Pravilnik o notranji organizaciji in 
poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 78/98, 83/98-popravek, 7/99, 33/2000 in 101/2001). 

Generalni državni tožilec v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona 
uskladi podzakonske akte, za katere je pristojen, z določbami 
tega zakona. 
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40. člen 43. člen 

Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakonski akt iz 66.c 
člena zakona o državnem tožilstvu v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 

41. člen 

Državnotožilski svet nadaljuje z delom v dosedanji sestavi 
personalne komisije državnega tožilstva do izteka mandata njenih 
članov. 

42. člen 

S 1. januarjem 2003 prevzamejo Vrhovno državno tožilstvo 
Republike Slovenije in okrožna državna tožilstva v delovno 
razmerje tožilsko osebje višjih državnih tožilstev. 

Prevzem tožilskega osebja državnega tožilstva iz prejšnjega 
odstavka se opravi po navodilu, ki ga v treh mesecih po objavi 
tega zakona izda generalni državni tožilec. 

S 1. januarjem 2003 prevzame Vrhovno državno tožilstvo 
Republike Slovenije prostore, premoženjske pravice in obveznosti 
višjih državnih tožilstev. 

Prevzem iz prejšnjega odstavka se opravi po navodilu, ki ga v 
treh mesecih po objavi tega zakona izda generalni državni tožilec. 

44. člen 

Kjer drug zakon ali podzakonski predpis uporablja izraze 
"Državno tožilstvo Republike Slovenije" oziroma "državno 
tožilstvo", če se nanašata na Državno tožilstvo Republike 
Slovenije, pomenita Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije. 

45. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

K 1. členu 

Spremembe, predlagane v 1. členu predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu 
pretežno uveljavljajo le terminološke izboljšave. 

Sprememba naziva v Vrhovno državno tožilstvo Republike 
Slovenije je simbolnega pomena, z njo se izrecno pove, da gre za 
najvišji državnotožilski organ v Republiki Sloveniji. 

Dosedanja besedna zveza minister za pravosodje se v vseh 
členih uskladi z ustreznejšo besedno zvezo minister, pristojen za 
pravosodje, ki se že nahaja v noveli zakona iz leta 1999 (ZDT-A, 
Uradni list RS, št. 59/99). 

Spremeni se tudi besedna zveza ministrstvo za pravosodje v 
besedno zvezo ministrstvo, pristojno za pravosodje. 

Sprememba naziva Personalna komisija državnega tožilstva v 
Državnotožilski svet pomeni določeno izboljšanje terminologije, 
kajti dosedanji naziv personalna komisija je podoben nazivu 
personalnih svetov pri sodiščih (členi 30.-35. Zakona o sodiščih) 
in tako ustvarja vtis, da gre za personalni organ posameznega 
državnega tožilstva in ne za najvišji državnotožilski personalni 
organ, katerega funkcija je še najbolj podobna Sodnemu svetu. 
Tudi dr. Zvon ko Fišer je že leta 1994 zapisal (glej navedbo 
publikacije v začetni obrazložitvi, str. 195) da je poimenovanje 
personalne komisije ponesrečeno, ker napeljuje na primerjavo s 
personalnimi sveti sodišč. 

Zamenjava izraza razpisna komisija v drugem odstavku 20. člena 
Zakona o državnem tožilstvu z izrazom Državnotožilski svet je 
potrebna, saj je bil leta 1994 očitno pomotoma zapisan napačen 
izraz za personalno komisijo državnega tožilstva. Prvi odstavek 

20. člena namreč določa, da prejme personalna komisija razpisno 
gradivo od Ministrstva za pravosodje, tretji odstavek 20. člena pa 
določa, da pošlje personalna komisija mnenje iz drugega odstavka 
20. člena Ministrstvu za pravosodje. 

V petem odstavku 20. člena se na koncu črta izraz ministrstvo, 
saj je glede na besedilo celotnega člena, da kandidate za državne 
tožilce predlaga v imenovanje minister in ne Ministrstvo za 
pravosodje, jasno, da je mišljen izraz minister. 

Besedna zveza generalni državni tožilec se povsod v Zakonu o 
državnem tožilstvu spremeni v generalni državni tožilec Republike 
Slovenije. Že izvirno besedilo iz leta 1994 je neenotno uporabljalo 
to besedno zvezo - ponekod je uporabljalo besedno zvezo 
generalni državni tožilec, ponekod pa generalni državni tožilec 
Republike Slovenije. 

Drugi odstavek 39. člena pomotoma omenja sodnika kot 
funkcionarja, ki mu z nastopom razlogov za upokojitev preneha 
funkcija, jasno je, da je to lahko le državni tožilec. 

Beseda "pismeno" se spremeni v splošno in kot pravilno 
uveljavljeno obliko "pisno". 

Beseda "javna" v besedni zvezi "okrožna javna tožilstva" se 
spremeni v "državna", kajti javna tožilstva po začetku veljave 
Zakona p državnem tožilstvu (1. 1. 1995) ne obstajajo več. 

K 2. členu 

Sprememba v drugem odstavku 1. člena Zakona o državnem 
tožilstvu je potrebna zaradi dosledne uveljavitve načela 
obojespolne uporabe nazivov v zakonskih besedilih. Z uvedbo 
obojespoinega naslavljanja se že na simbolni ravni izenačijo 
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državne tožilke in državni tožilci. V predlaganem besedilu se 
ženska oblika za izraz državni tožilec iz načelnega razloga nahaja 
na prvem mestu, ker se v nadaljnjem besedilu Zakona o državnem 
tožilstvu povsod uporablja izraz državni tožilec v moškem spolu, 
vendar se mora razumeti tudi v svoji ženski obliki. 

K 3. členu 

Reševanje zadev v razumnem roku je po prvem odstavku 6. 
člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (Uradni list 
RS, št. 33/94, Mednarodne pogodbe, št. 7/94) sicer zahteva, ki je 
naslovljena na sodišča. Vendar sodišča te zahteve ne morejo 
izpolnjevati, če državni tožilci ne rešujejo dodeljenih zadev v 
razumnem roku. Zato je za učinkovitejše uresničevanje te določbe 
Evropske konvencije o človekovih pravicah in prvega odstavka 
23. člena Ustave Republike Slovenije potrebno vstaviti v temeljne 
določbe Zakona o državnem tožilstvu tudi določbo o reševanju 
zadev pri državnih tožilcih brez nepotrebnega odlašanja. 

K 4. členu 

Po predlaganem besedilu so državna tožilstva kot del pravosodja 
samostojni državni organi. Proglasitev državnih tožilstev za "del 
pravosodja" sledi sodni praksi Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Ti dve sodišči 
sta državno tožilstvo proglasili za "del pravosodja v širšem smislu" 
ozir. "del pravosodja". Pravosodje v širšem smislu pa vključuje 
sodišča, odvetništvo, notariat, državna tožilstva in državna 
pravobranilstva, torej državne organe, javne službe in službe, ki 
(so)delujejo v sodnih postopkih ali opravljajo pravno dejavnost 

Javnega pomena. Ustava Republike Slovenije ni opredelila položaja 
državnega tožilstva v sistemu delitve oblasti, ga je le umestila za 
razdelek Ustave, ki ureja sodstvo in pred razdelek Ustave, ki 
ureja odvetništvo in notariat. V Ustavi Republike Slovenije se 
drugače pojavlja naziv pravosodni organi v 93. členu (preiskovalne 
komisije Državnega zbora imajo v zadevah poizvedovanja in 
preučevanja smiselno enaka pooblastila kakor "pravosodni 
organi"). Prav tako je odvetništvo v prvem odstavku 137. člena 
določeno kot"del pravosodja", kar kaže na obstoj pravosodja kot 
širšega pojma od same sodne veje oblasti. 

Primerjalno je npr. v prvem odstavku 124. člena Ustave Republike 
Hrvaške določeno, da je državno tožilstvo samostojno in 
neodvisno pravosodno telo. 

Glede na določila veljavnega Zakona o državnem tožilstvu o 
načinu imenovanja državnih tožilcev (prvi odstavek 17. člena), 
vodij državnih tožilstev (šesti odstavek 23. člena), obveznost 
poročanja o obravnavanih zadevah ministru za pravosodje (drugi 
odstavek 61. člena), možnost, da lahko uradniki Ministrstva za 
pravosodje vpogledajo y spise, vpisnike in drugo dokumentacijo 
državnih tožilstev in načelno opredelitev možnosti pravosodnega 
nadzora Ministrstva za pravosodje nad zadevami državno tožilske 
uprave ter glede na mnenje ustavnopravnih teoretikov, je državno 
tožilstvo v bistvu samostojen državni organ v okviru izvršilne 
veje oblasti. S tem, da je državno tožilstvo sicer del izvršilne veje 
oblasti, pa ne postane tudi del uprave (členi 120-122 Ustave 
Republike Slovenije), ki je del izvršilne veje oblasti, temveč je 
državno tožilstvo na podlagi Zakona o državnem tožilstvu lahko 
umeščeno v izvršilno vejo oblasti le kot samostojen državni or- 
gan. 

Nova izrecna funkcionalna opredelitev državnega tožilstva kot 
dela pravosodja je v bistvu le potrditev obstoječe sodne in 
ustavnosodne prakse, z umestitvijo v pravosodje v širšem smislu 
se torej na načelni ravni le še dodatno poudari samostojnost 
državnega tožilstva. 

Da ima državno tožilstvo položaj dela pravosodja v širšem smislu 
je odločilo Ustavno sodišče Republike Slovenije v zvezi z 

vprašanjem nadzora Ministrstva za pravosodje nad državnim 
tožilstvom (odločba US, št. U-l-307/94, 14. 5. 1998, točka 16, 
objava: OdlUS VII, 84): 
"... Ustava državno tožilstvo opredeljuje v IV. poglavju ("Državna 
ureditev") in to v posebnem razdelku: za Državnim zborom, 
Državnim svetom, Predsednikom republike, Vlado, upravo, 
obrambo države in sodstvom ter pred odvetništvom in notariatom. 
Že ta uvrstitev vmes med sodstvo na eni ter odvetništvo in notariat 
na drugi strani jasno kaže na to, da je tudi ustavodajalec izhajal iz 
pri nas tradicionalnega pogleda na tožilstvo kot del pravosodja v 
širšem smislu, znotraj katerega imajo sodno oblast seveda samo 
sodišča, državno tožilstvo ima svojo specifično funkcijo..." 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije pa je leta 2000 o statusu 
državnega tožilstva sprejelo naslednje stališče:"Državno tožilstvo 
je sicer del pravosodja, ne spada pa v sodno vejo oblasti..."(sodba 
upravnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opr. 
št. U 40/99, 14. 06. 2000). 

Sodnik Ustavnega sodišča dr. Lojze Ude je v pritrdilnem ločenem 
mnenju (odločba US, U-l-123/95, 5. 3. 1998, objava: OdlUS VII, 
36) opozoril, da je državni tožilec po njegovem mnenju v tesni 
zvezi z izvršilno oblastjo: "Državni tožilec je državni organ, ki je v 
tesni zvezi z izvršilno oblastjo (po 17. členu Zakona o državnem 
tožilstvu imenuje državne tožilce Vlada Republike Slovenije na 
predlog ministra za pravosodje). Pooblastilo iz 109. člena ZOR 
daje torej izvršilni oblasti pravico nadzorovati svobodno oblikovanje 
obligacijskih razmerij." 

Z opredelitvijo, da je državno tožilstvo kot del pravosodja 
samostojen državni organ, državno tožilstvo torej nikakor ne 
postane del sodne veje oblasti, temveč se na načelni ravni nekoliko 
bolj opredeli njegova funkcija in njegova samostojnost. 

K 5. členu 

V novem besedilu štirih odstavkov 7. člena (brez dosedanjega 
drugega odstavka, ki je znatno spremenjen sedaj umeščen v 34. 
člen predloga zakona) je podan podroben opis, katera področja 
je potrebno obvezno urediti s predpisom o notranjem poslovanju 
državnih tožilstev, zapis področij pa ni izključujoč, temveč lahko 
generalni državni tožilec Republike Slovenije predlaga ureditev 
drugih vprašanj v zvezi z notranjim poslovanjem državnih tožilstev. 
Tako se lahko v Državnotožilskem redu podrobneje uredi 
vprašanje oblik obveščanja javnosti, kar je tudi izpolnitev zahteve 
tretjega odstavka 45. člena Zakona o medijih (ZMed, Uradni list 
RS, št. 35/2001), da morajo javne osebe (državni organi...) s 
pravnimi akti urediti način dajanja informacij za javnost ter določiti 
odgovorno osebo, ki zagotavlja javnost dela. Po predlogu 26. 
člena tega zakona se tudi mora z Državnotožilskim redom urediti 
tudi vprašanja delovanja kolegijev državnih tožilstev, obveščanja 
in objavljanja o sprejetih stališčih. 

Na novo je določeno, da Državnotožilski red sprejme minister za 
pravosodje, kar smiselno ustreza ureditvi, kot velja glede Sodnega 
reda po 81. členu Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/ 
95, 26/99, 38/99, 28/2000 in 26/2001). Ni razloga, da bi pravna 
ureditev notranjega poslovanja državnih tožilstev bila popolnoma 
drugačna od ureditve za sodišča, še posebej, ker slednja spadajo 
v posebno, sodno vejo oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave), 
državna tožilstva pa spadajo v izvršilno vejo oblasti. 

Sam predpis iz 7. člena veljavnega zakona je sedaj tudi 
poimenovan kot Državnotožilski red. Gre za poenotenje 
izrazoslovja s Sodnim redom in bodočim Državnim 
pravobranilskim redom, ki urejata podobna vprašanja notranjega 
poslovanja sodišč in državnega pravobranilstva. Dosedanji 
Pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 78/98, 83/98 - popr., 7/99, 
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33/2000 in 101/2001) zelo podrobno ureja določena vprašanja, ki 
niti v Zakonu o državnem tožilstvu niso jasno opredeljena, zato je 
opis vsebine, ki jo je potrebno s tem predpisom urediti pretežno 
prevzet na podlagi vsebine obstoječega Pravilnika, delno pa iz v 
primerljivi pravni ureditvi omenjenega Zakona o državnem tožilstvu 
Republike Hrvaške iz junija 2001 (drugi odstavek 45. člena ZDO). 

V Republiki Hrvaški sprejme Pravilnik o notranjem poslovanju 
minister za pravosodje na predlog Glavnega državnega tožilca 
(prvi odstavek 45. člena ZDO). Predlagana ureditev v Republiki 
Sloveniji, da predlog predpisa ali spremembe predpisa o notranjem 
poslovanju državnih tožilstev pripravi generalni državni tožilec, 
soglasje pa da minister za pravosodje, je ustrezno uravnotežena, 
saj omogoča upoštevanje pristojnosti in odgovornosti ministra za 
pravosodje pri pripravi predpisa, ki pa ga še zmeraj na podlagi 
strokovnih izkušenj pripravi generalni državni tožilec Republike 
Slovenije. Zato se ureditev v tem delu ne spremeni. 

Obveznost objave Državnotožilskega reda v Uradnem listu 
Republike Slovenije vključuje tudi objavo sprememb in dopolnitev 
Državnotožilskega reda. 

Ker se utegnejo v zvezi z uporabo Državnotožilskega reda 
pojavljati določene nejasnosti, je določeno, da minister za 
pravosodje sprejema obvezna navodila in neobvezne razlage v 
zvezi z uporabo Državnotožilskega reda po predhodnem mnenju 
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije, ki jih nato 
pošlje državnim tožilstvom. 

K 6. členu 

Črtanje besed "višjih ali" je potrebno zaradi uskladitve z ukinitvijo 
višjih državnih tožilstev kot posebnih organov. 

K 7. členu 

Zaradi učinkovitejšega izvrševanja zakonitih pristojnosti 
državnega tožilstva je potrebno dopolniti Zakon o državnem 
tožilstvu z uvedbo možnosti fakultativne delegacije krajevne 
pristojnosti. S tem se uvede podobna možnost, kot jo že imajo 
sodišča na podlagi 34. in 35. člena Zakona o kazenskem postopku 
(Uradni list RS, št. 63/94, 70/94- popr., 25/96 - odločba US, 5/98 
- odločba US, 49/98 - ZPol, 72/98, 6/99 - popr., 66/2000, 111/2001 
in 32/2002 - odločba US). Splošno pravilo o določanju krajevne 
pristojnosti državnega tožilca se še vedno nahaja v 47. členu 
Zakona o kazenskem postopku, po katerem se krajevna 
pristojnost državnega tožilca določa po določbah, ki veljajo za 
pristojnost sodišča tistega območja, za katero je tožilec pristojen. 
Predlagana ureditev je torej izjema od splošnega pravila. 

Prvi odstavek predlaganega 10.c člena določa možnost določitve 
drugega krajevnega pristojnega državnega tožilstva iz razloga 
procesne smotrnosti (procesne ekonomije), če je očitno, da se 
bo tako lažje izvedel postopek, npr. če se večina prič nahaja na 
področju drugega krajevno pristojnega državnega tožilstva. Drugi 
razlogi, ki so v besedilu navedeni kot tehtni razlogi, določeni pa le 
opisno ("zlasti varovanje nepristranskosti, samostojnega 
delovanja ali ugleda državnega tožilstva") se ne nanašajo na 
procesno smotrnost (procesno ekonomijo), temveč so povezani 
predvsem z varovanjem nepristranskosti, samostojnosti in ugleda 
državnega tožilstva. Konkretni primer bi bil npr., da je obdolženec 
ali oškodovanec državni tožilec, ki je zaposlen pri tem državnem 
tožilstvu in bi lahko prišlo do vtisa, da pristojno državno tožilstvo 
ni zmožno nepristranskega in zakonitega obravnavanja zadeve. 
V takšnem primeru se lahko npr. državni tožilci zadevnega 
državnega tožilstva izločijo od obravnavanja zadeve njihovega 
nekdanjega kolega in na takšen način onemogočijo uvedbo 
kazenskega postopka zoper njega. Predlagana določba tudi 
omogoča delegacijo krajevne pristojnosti v primerih, ko je državno 
tožilstvo zaradi pritiskov javnosti ali nezaupanja javnosti ne more 

uvesti kazenskega postopka ali uspešno delovati v kazenskem 
postopku. 

Sam razlog varovanja nepristranskosti in ugleda državnega 
tožilstva je smiselno povzet iz Komentarja Zakona o kazenskem 
postopku avtorjev prof. dr. Tihomirja Vasiljeviča in prof. dr. Momčila 
Grubača (Savremena administracija, 4. izdaja, Beograd, 1990, 
str. 41-42), kjer komentatorja razlagata nekdanji 35. člen Zakona 
o kazenskem postopku SFR Jugoslavije iz leta 1976. 

S predlaganim besedilom prvega odstavka 10.c člena je tudi 
smiselno zadoščeno zahtevi "Preiskovalne komisije Državnega 
zbora Republike Slovenije za ugotovitev ozadja in vzrokov napada 
na novinarja Mira Petka ter morebitno vpletenost in politično 
odgovornost nosilcev političnih funkcij", ki je na 3. izredni seji dne 
19. 03. 2002 (opr. št.: 212-05/02-22/1) sprejela sklep, s katerim je 
predlagala Vladi Republike Slovenije, da naj pripravi takšno 
spremembo Zakona o državnem tožilstvu, ki bo dajal skupini 
državnih tožilcev za posebne zadeve širša pooblastila in bi torej 
lahko obravnavala primer napadenega novinarja Petka. Vlada 
Republike Slovenije meni, da je delovno področje in sam obstoj 
skupine državnih tožilcev kot je opredeljeno v veljavnem besedilu 
10. člena Zakona o državnem tožilstvu, namenjeno za pregon 
storilcev kaznivih dejanj s področja organiziranega kriminala, ni 
pa nekakšna "rezervna" ali "izredna" skupina državnih tožilcev, 
ki bi reševala zadeve, ki so odmevne v javnosti, kot je v tem 
primeru napad na novinarja. V primeru, če bi se spremenil zakon 
v smeri, kot to predlaga Preiskovalna komisija, bi načelo zakonitosti 
terjalo, da se v zakonu na splošno določi, da npr. vsa kazniva 
dejanja, storjena zoper javne osebnosti (z elementi nasilja) spadajo 
v pristojnost skupine državnih tožilcev za posebne zadeve, s 
čemer bi se privilegiral določen krog državljanov Republike 
Slovenije - javne osebnosti, vsi ostali pa bi bili "prepuščeni" ostalim 
državnim tožilstvom. S tem bi skupina državnih tožilcev za 
posebne zadeve dobila značaj izrednega državnega tožilstva ali 
državnega tožilstva za privilegirane osebe in izgubila svoj sedanji 
značaj specializirane skupine državnih tožilcev. Posledično bi bila 
tudi oslabljena učinkovitost dela skupine državnih tožilcev za 
posebne zadeve, saj bi se morala poleg pregona organiziranega 
kriminala posvetiti tudi pregonu storilcev kaznivih dejanj nad javnimi 
osebnostmi, v tem primeru pa bi verjetno prišlo tudi do okmitve 
(razvrednotenja) legitimnosti smiselnosti samega obstoja 
specializirane skupine državnih tožilcev, kar bi škodovalo 
legitimnosti kazenskega pregona, saj bi se kazniva dejanja s 
področja organiziranega kriminala "spustila" na raven nasilnih 
kaznivih dejanj zoper javne osebnosti. Poleg tega bi predlagana 
sprememba lahko povzročila znatno škodo na strokovnem ugledu 
vseh državnih tožilstev v Republiki Sloveniji, saj bi izgledalo, da 
niso sposobna obravnavati kaznivih dejanj storjenih zoper javne 
osebnosti. Prof. dr. Ljubo Bavcon in prof. dr. Alenka Šelih sta leta 
1996 v članku (Načelo zakonitosti in interpretatio slovenica II, 
Pravna praksa, št. 8/96, str. 4-5), kjer sta ocenjevala takratno 
pravno podlago za delovanje skupine državnih tožilcev za posebne 
zadeve, opozorila, da imajo razpoke v načelu zakonitosti "naravno 
težnjo, da se razširjajo in da se potem zruši vsa stavba zakonitosti 
in pravne varnosti." 

Predlagano besedilo 10.c člena pa omogoča v primeru, kot je 
napad na novinarja, da generalni državni tožilec Republike 
Slovenije po tehtnem premisleku oceni, ali obstajajo razlogi, da 
določi drugo krajevno pristojno državno tožilstvo za postopanje v 
posamezni zadevi, če je očitno, da se bo tako lažje izvedel 
postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi, zlasti varovanje 
nepristranskosti, samostojnega delovanja ali ugleda državnega 
tožilstva. V primeru fizičnega napada na katerokoli, ne samo javno 
osebo lahko npr. odloči, da bo zadevo v obravnavanje prevzelo 
drugo državno tožilstvo, ki ni tako obremenjeno z zadevami kot 
prvo, ali državno tožilstvo, ki ima več specializiranih državnih 
tožilcev za nasilna kazniva dejanja Ipd. 
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Drugi odstavek 10.c člena določa, da o določitvi drugega krajevno 
pristojnega državnega tožilstva z odločbo odloči generalni državni 
tožilec Republike Slovenije na lastno pobudo ali na obrazložen 
predlog pristojnega državnega tožilca, vodje okrožnega 
državnega tožilstva ali vodje skupine državnih tožilcev za 
posebne zadeve. Odločba mora biti obrazložena in se vroči 
državnemu tožilstvu, ki se mu "odvzema" krajevna pristojnost v 
posamezni zadevi, ter državnemu tožilstvu, kateremu se s 
sklepom določi krajevna pristojnost v posamezni zadevi. 

Tretji odstavek predlaganega 10.c člena določa, da se v primeru 
posebnih okoliščin (npr. naravna katastrofa, nemiri hujših 
razsežnosti, nezakonita ravnanja, ki so blokirala delo državnega 
tožilstva na njegovem sedežu...) določi začasni sedež državnemu 
tožilstvu, ki ne more delovati na svojem sedežu. O tem odloči z 
odločbo generalni državni tožilec Republike Slovenije na podlagi 
predhodno pridobljenega soglasja ministra za pravosodje. Takšna 
odločba o začasnem drugem sedežu se sprejme le izjemoma, če 
ni na sedežu državnega tožilstva dejansko nobenih drugih 
prostorov, ki bi bili primerni za učinkovito delovanje državnega 
tožilstva. 

K 8. členu 

Pristojnost vlaganja brezpogojnih suspenzivnih zahtev za 
odložitev ali prekinitev izvrševanja sodne ali druge odločbe ni 
združljiva z načelom pravne države (2. člen Ustave Republike 
Slovenije). Obvezno zadržanje izvršbe samo na podlagi zahteve 
državnega tožilca posega tudi v načelo delitve oblasti (drugi 
odstavek 3. člena Ustave Republike Slovenije) z vidika pristojnosti 
sodišč in odločanja o pravnih sredstvih. Dosedanja ureditev je 
nekakšen sistemski ostanek še iz časov, ko je imelo nekdanje 
javno tožilstvo širšo sistemsko funkcijo vrhovnega nadzora nad 
pravilnim izvajanjem zakonov. S predlagano spremembo ostaja 
državnotožilska pristojnost za vložitev zahteve za odložitev ali 
prekinitev izvršitve izvršljive sodne ali druge odločbe, na katero 
pa je sodišče lahko vezano le v okviru zakonskih razlogov za 
odložitev ali prekinitev izvrševanja odločbe in ne brezpogojno 
(avtomatično). 

Veljavno besedilo 11. člena Zakona o državnem tožilstvu je bilo v 
(javno) tožilsko pravo, ki je veljalo v Republiki Sloveniji, prvič 
uvedeno z določilom o obvezi vložitve zahteve za varstvo 
zakonitosti v 18. členu Zakona o javnem tožilstvu FLR Jugoslavije 
iz leta 1946 (Uradni list FLRJ, št. 60/46): "Na zahtevo javnega 
tožilca zadrži organ, zoper katerega odločbo je vložena zahteva 
za varstvo zakonitosti, izpodbijano odločbo do končne odločitve 
o tej zahtevi". V Zakonu o državnem tožilstvu Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev iz leta 1929 (Uradni list ljubljanske in 
mariborske oblasti, št. 38/29) ni bilo podobnega določila, nekaj 
blizu temu določilu pa se je morda že nahajalo v določilu drugega 
odstavka 2. člena Odloka o ustanovitvi in pristojnosti Javnega 
tožilca Demokratične federativne Jugoslavije (Uradni list DFJ, št. 
4/45) iz februarja 1945, ki je dajalo določene pristojnosti Javnemu 
tožilcu demokratične federativne Jugoslavije: "Glede izdanih 
upravnih in sodnih odločb, ki so postale pravnomočne, mu pristaja 
pravica nadzorstvene pritožbe.". 

Javno tožilstvo FLR Jugoslavije je leta 1947podalo uradno razlago 
zgoraj navedenega določila 18. člena Zakona o javnem tožilstvu 
FLR Jugoslavije: "Javni tožilec lahko zadrži [odloži] izvršitev 
izpodbijane odločbe do pravnomočne odločitve zahteve za varstvo 
zakonitosti. Pravico zadržanja izvršitve bo javni tožilec uporabil 
praviloma takrat, kadar je očitno, da bo zahtevi za varstvo 
zakonitosti ugodeno, ter še posebej takrat, kadar bi z izvršitvijo 
izpodbijane odločbe lahko nastala nepopravljiva škoda." (Zakon 
o javnom tužioštvu sa objašnjenjima, ur.: dr. Hrnčevič Josip, treče 
izdanje, Zbirka zakona FNRJ, br. 56, izdanje "Službenog lista 
FNRJ", Beograd, 1947, str. 22). 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je leta 1998 odločalo o veliko 
blažjem posegu državnega tožilca v pogodbena razmerja v zvezi 
z ustavnostjo drugega odstavka 109. člena nekdanjega Zakona 
o obligacijskih razmerjih SFR Jugoslavije, ki določal možnost 
vložitve (nesuspenzivne) zahteve za varstvo zakonitosti in ga ni 
proglasilo za protiustavnega (odločba US, U-l-123/95, 5. 3. 1998, 
objava: OdlUS VII, 36): 

"17. Določba drugega odstavka 109. člena ZOR, ki daje javnemu 
tožilcu (državnemu tožilcu) pravico, da pred pristojnim sodiščem 
zahteva ugotovitev ničnosti pogodbe, ni v neskladju z Ustavo. 
Javno tožilstvo je v skladu z Ustavo poseben državni organ, 
namenjen varovanju pravnega reda. Iz narave njegove ustavno 
opredeljene funkcije izhaja, da je njegova naloga nastopati na 
vseh področjih javnega življenja, ki so pomembna za varstvo in 
utrjevanje pravnega (državnega) reda, in ne le skrb za pregon 
storilcev kaznivih dejanj. Ustava v 135. členu določa, da državni 
tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožnice, zakonodajalca pa 
pooblašča, da z zakonom določi njegove pristojnosti tudi na drugih 
področjih družbenega življenja. Zakon o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 63/94) v 9. členu določa, da je državno tožilstvo 
(poleg pregona storilcev kaznivih dejanj) pristojno vlagati v civilnih 
in drugih postopkih procesne akte in pravna sredstva, ki jih določa 
zakon." 

K 9. členu 

V predlogu člena je na prvem mestu določeno delovanje 
mednarodne pravne pomoči v primerih, ko bi domače (slovensko) 
državno tožilstvo moralo zaprositi za določene podatke tuje ali 
mednarodne organe, ki opravljajo tožilsko funkcijo. Domača 
državna tožilstva smejo pošiljati zaprosila za mednarodno pravno 
pomoč tujim in mednarodnim tožilstvom le preko Ministrstva za 
pravosodje. Vendar je to le nekakšna "rezervna pot", saj bo v 
večini primerov v ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodbah 
ali drugih zakonih natančneje določena druga pot pridobivanja 
podatkov od tujih in mednarodnih tožilstev. Če se bo na strani 
slovenskega državnega tožilstva, ki hoče zaprositi organ iz tujine 
ali mednarodni organ za določene podatke, pojavil dvom, ali ta 
organ opravlja tožilsko funkcijo (lahko namreč kljub tožilskemu 
nazivu opravlja sodno funkcijo), bo Ministrstvo za pravosodje 
dolžno priskrbeti informacijo, na podlagi katere bo lahko pojasnilo 
domačemu državnemu tožilstvu, ali ta organ opravlja tožilsko 
funkcijo. Tudi Priporočilo Rec(2000)19 o vlogi javnega tožilstva v 
kazenskem pravosodju, ki ga je sprejel Odbor ministrov Sveta 
Evrope 6.10.2000 v točki 37. poziva države članice Sveta Evrope, 
da naj pospešujejo (podpirajo) neposredne kontakte med javnimi 
tožilci različnih držav, v okviru mednarodnih pogodb, če obstajajo 
ali na podlagi praktičnih dogovorov, v nadaljnjem določilu 38. točke 
pa nekoliko jasneje opredeljuje, da gre za pošiljanje dokumentacije, 
ki pa je v Obrazložitvi priporočila (Explanatory Memorandum) na 
splošno opredeljena kot "dokumenti, ki podajajo informacije o 
veljavni zakonodaji v različnih državah". Priporočilo se ne 
opredeljuje, kakšno naj bi bilo sodelovanje z vidika dokazne 
vrednosti podatkov, ki bi jih javni tožilci pridobili na podlagi takšnega 
sodelovanja. Predlagani odstavek tega zakona ne omejuje 
občevanja državnih tožilcev v Republiki Sloveniji s tujimi javnimi 
(državnimi) tožilci (tožilstvi) in se lahko na takšne način pridobivajo 
podatki o tuji zakonodaji, podatki o kontaktnih telefonskih številkah, 
e-naslovih, telefaks naslovih državnih tožilstev in npr. tudi pošiljajo 
urgence v zvezi z zaprosili za pravno pomoč, ki so bila poslana 
po drugi poti. 

Državna tožilstva v zvezi s kazenskimi postopki nujno potrebujejo 
podatke o istovetnosti ovadenih oseb. Po predlogu člena imajo 
pravico od upravljavcev obstoječih zbirk osebnih podatkov in 
drugih podatkov pridobiti pet vrst podatkov: 
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osebne podatke o fizični osebi: osebno ime, enotna matična 
številka občana, druga uradna identifikacijska številka, da- 
tum in kraj rojstva, poklic, zaposlitev in nasiov stalnega ali 
začasnega bivališča; 
osebne podatke o fizični osebi, ki je tujec: osebno ime, datum 
in kraj rojstva, poklic, zaposlitev in naslov stalnega ali 
začasnega bivališča; 
osebne podatke o odgovorni osebi pravne osebe, če je 
državljan Republike Slovenije: osebno ime, enotna matična 
številka občana, druga uradna identifikacijska številka, da- 
tum in kraj rojstva, poklic, zaposlitev in naslov stalnega ali 
začasnega bivališča ter tudi seznam del in nalog, ki jih 
opravlja; 
osebne podatke o odgovorni osebi pravne osebe, če je tujec: 
osebno ime, datum in kraj rojstva, poklic, zaposlitev in naslov 
stalnega ali začasnega bivališča ter tudi seznam del in nalog, 
ki jih opravlja; 

- podatke o pravni osebi: firma, sedež in matična številka. 

Podatki o enotni matični številki občana so potrebni zaradi 
združevanja postopkov, ki tečejo zoper istega obdolženca, 
oziroma ugotavljanja, ali obdolženca že obravnava že kakšno 
drugo tožilstvo. Enotna matična številka občana je namreč edini 
identifikacijski podatek, ki nedvomno točno opredeljuje 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Brez tega 
podatka je točno ugotavljanje istovetnosti osebe, kije bila ovadena 
in še ni bila pravnomočno obsojena, dostikrat nemogoče. Za 
takšno posredovanje osebnih podatkov pa mora na podlagi 38. 
člena Ustave Republike Slovenije obstajati izrecna podlaga v 
zakonu in biti določen namen njihove uporabe. Zato je potrebno 
dopolniti 12. člen Zakona o državnem tožilstvu, tako da bodo 
upravljavci zbirk osebnih podatkov v skladu z določili Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99, 57/2001 in 
59/2001-popr.) zakonito posredovali podatke državnemu tožilstvu. 
Državno tožilstvo bo seveda v zahtevi upravljavcem zbirk osebnih 
podatkov za posredovanje teh podatkov moralo vedno opredeliti, 
da zahteva osebne podatke zaradi izvajanja njegovih pristojnosti. 
Na podlagi te nove določbe bodo državna tožilstva lažje ugotovila, 
ali zoper obdolženca tečejo postopki na drugih državnih tožilstvih 
v Republiki Sloveniji. Možnost druge uradne identifikacijske 
številke je dodana med vrste osebnih podatkov v besedilu 
predlaganega člena, ker se v prihodnosti lahko sistem vodenja 
evidenc spremeni in se začnejo voditi evidence na podlagi drugih 
uradnih identifikacijskih številk. 

V zvezi s pravno osebo se po predlagani določbi ne zbirajo osebni 
podatki, temveč le podatki, torej tukaj ne gre za posredovanje 
osebnih podatkov in ni nevarnosti, da bo prišlo do kršitve varstva 
tajnosti osebnih podatkov. 

Upravljavci zbirk (osebnih) podatkov so dolžni državnim 
tožilstvom posredovati podatke in osebne podatke iz vseh 
obstoječih zbirk podatkov, državni tožilci pa o term posredovanju 
podatkov niso dolžni obvestiti osebe, na katero se podatki 
nanašajo, vse do zastaranja kazenskega pregona ali do 
pravnomočne kazenske sodbe, ker bi to onemogočilo ali preveč 
otežilo izvršitev nalog delovanja državnih tožilcev v 
predkazenskem postopku ter vlaganja in zastopanja kazenskih 
obtožb. Podobna ureditev se nahaja v drugem in petem odstavku 
55. člena Zakona o policiji (ZPol, Uradni list RS, št. 49/98, 66/98- 
popr. in 93/2001). Posredovanje osebnih podatkov iz vseh 
obstoječih zbirk podatkov, sedanjih, kot tudi tistih, ki bodo v 
prihodnosti ustanovljene z zakonom ali na podlagi zakona, je 
potrebno zato, ker bi izrecna omejitev le na določene - izrecno 
poimenovane zbirke osebnih in drugih podatkov onemogočila 
državnemu tožilstvu izvrševanje njegove pristojnosti iz 8. in 9. 
člena veljavnega zakona, ki ima podlago v prvem odstavku 135. 
člena Ustave Republike Slovenije. 

Upravljavci zbirk niso dolžni državnemu tožilstvu posredovati 
osebnih podatkov in podatkov, ki jih lahko po izrecni določbi 
njihovega področnega zakona posredujejo le na podlagi odredbe 
sodišča (npr. četrta točka tretjega odstavka 59. člena Zakona o 
bančništvu - ZBan, Uradni list RS, št. 7/99 in 59/2001). 

V predlogu člena se uporablja splošni pravni termin "osebno ime", 
kajti po prvem odstavku 2. člena Zakona o osebnem imenu (ZOI, 
Uradni list SRS, št. 16/74, 28/81, 38/86 in 2/87 - prečiščeno 
besedilo, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, 
Uradni list RS, št. 5/91-stari, 10/91-stari, 17/91-1, 13/93 in 29/95) 
je osebno ime sestavljeno iz imena in priimka. 

V Zakonu o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/2001) je v 11. 
alineji prvega odstavka 3. člena določeno, da ima pravico do dostopa 
do tajnih podatkov brez dovoljenja za dostop le generalni državni 
tožilec Republike Slovenije, kar pa onemogoča učinkovito 
izvrševanje zakonitih pristojnosti državnega tožilstva. V praksi bi to 
pomenilo, da morajo državni tožilci z okrožnih državnih tožilstev 
preko vodij teh državnih tožilstev posredovati generalnemu 
državnemu tožilcu Republike Slovenije zahteve za dostop do teh 
podatkov, generalni državni tožilec Republike Slovenije pa bi nato 
priskrbel te podatke in jim jih posredoval ter bi lahko tako precej 
svojega delovnega časa porabil za zbiranje tajnih podatkov, s čemer 
bi bil dodatno obremenjen in torej težje učinkovito izvrševal svoje 
ostale pristojnosti. Prav tako bi okrožna državna tožilstva manj 
učinkovito izvrševala svoje pristojnosti, saj bi morala čakati, da se 
zaključi komunikacija med generalnim državnim tožilcem Republike 
Slovenije in državnim organom, ki poseduje tajne podatke. 

V prvi obravnavi Zakona o tajnih podatkih je tedanja 9. alineja 
tretjega odstavka 3. člena še izrecno omenjala tožilce ter njihove 
namestnike (Poročevalec Državnega zbora RS, št. 10/2000 z 
dne 18. 02. 2000), ki imajo dostop do tajnih podatkov brez 
dovoljenja. Sprejeto zakonsko besedilo Zakona o tajnih podatkih 
z dne 8.11.2001 pa daje dostop do tajnih podatkov brez dovoljenja 
le še generalnemu državnemu tožilcu Republike Slovenije kot 
edinemu predstavniku državnega tožilstva. S tem je vzpostavljena 
tudi nekakšna neenakost med sodniki, ki imajo še vedno vsi 
dostop brez dovoljenja do tajnih podatkov, in državnimi tožilci, ki 
imajo dostop le preko generalnega državnega tožilca in tako 
državni tožilci kot stranka v postopku, ki jim je zaupano vlaganje 
in zastopanje kazenskih obtožb (1. odstavek 135. člena Ustave 
Republike Slovenije) težje pridejo do podatkov, ki bi jim omogočali 
učinkovit kazenski pregon, kot sodniki, katerih pristojnost je 
neodvisno in nepristransko sojenje o obtožbah (1. odstavek 23. 
člena Ustave Republike Slovenije). Podobno omejitev glede 
dostopa do tajnih podatkov obstaja tudi glede državnega 
pravobranilstva (12. alineja prvega odstavka 3. člena Zakona o 
tajnih podatkih), vendar je v zvezi z državnim pravobranilstvom 
nekoliko bolj smiselna, saj organizacija državnega pravobranilstva 
ni tako razvejana in hierarhično organizirana, kot je organizacija 
državnega tožilstva, temveč je državno pravobranilstvo 
organizacijsko sestavljeno le iz sedeža in iz zunanjih oddelkov 
državnega pravobranilstva (17. člen Zakona o državnem 
pravobranilstvu, Uradni list RS, št. 20/97). Za drugačno ureditev 
dostopa do tajnih podatkov za vodje državnih tožilstev pa obstaja 
izrecna pravna podlaga tudi v 7. členu Zakona o tajnih podatkih, 
ki določa, da je dostop do tajnih podatkov omejen in mogoč tudi 
"na način in ob pogojih, določenih z drugimi zakoni". 

Zato se predlaga uvedba nove pristojnosti vodij okrožnih državnih 
tožilstev, da po prejemu zahteve s strani državnih tožilcev na 
njihovih državnih tožilstvih sami, brez posredovanja generalnega 
državnega tožilca Republike Slovenije, posredujejo zahteve za 
dostop do tajnih podatkov pristojnemu državnemu organu, ki jim 
te podatke poseduje. 
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Pristojnost generalnega državnega tožilca Republike Slovenije 
za dostop do tajnih podatkov državnih organov, ki posedujejo 
tajne podatke, se ne ureja s tem določilom, ker je ta njegova 
pristojnost že določena v 11. alinei prvega odstavka 3. člena 
Zakona o tajnih podatkih. Če bo tajne podatke potrebovala skupina 
državnih tožilcev za posebne zadeve, bo posamezni državni 
tožilec iz te skupine moral poslati zahtevo generalnemu 
državnemu tožilcu Republike Slovenije, 

Sam nadzor v zvezi s pošiljanjem zahtev za pridobitev tajnih 
podatkov bi po predlagani ureditvi znotraj državnega tožilstva 
izvrševali vodje okrožnih državnih tožilstev in generalni državni 
tožilec Republike Slovenije (za državne tožilce z Vrhovnega 
državnega tožilstva Republike Slovenije), saj bodo zahteve 
državnih tožilcev, ki potrebujejo te podatke za reševanje konkretne 
zadeve, šle po hierarhični poti preko vodij njihovih državnih 
tožilstev do državnih organov, ki hranijo te tajne podatke. Dopolnilni 
nadzor pa bo izvrševal generalni državni tožilec Republike 
Slovenije, ki bo prejemal izvode vseh zahtev za dostop do tajnih 
podatkov. Državni tožilci so sicer že po veljavnem določilu drugega 
odstavka 24. člena Zakona o državnem tožilstvu dolžni varovati 
tajnost vseh podatkov, do katerih javnost nima dostopa. 

Zahteva za posredovanje tajnih podatkov bo morala biti pisna in 
vsebovati podatke, iz katerih bodo razvidni pristojnost, namen in 
pravna podlaga pridobitve podatka. 

K 10. členu 

Pomočniki državnega tožilca v okrožnem državnem tožilstvu ali 
v zunanjem oddelku Vrhovnega državnega tožilstva Republike 
Slovenije lahko nadomeščajo okrožne državne tožilce v 
nastopanju pred okrajnimi in okrožnimi sodišči ter višje državne 
tožilce iz zunanjih oddelkov Vrhovnega državnega tožilstva 
Republike Slovenije pred višjimi sodišči, v okviru pooblastil, ki jim 
jih določi državni tožilec z okrožnega državnega tožilstva ali 
zunanjega oddelka Vrhovnega državnega tožilstva Republike 
Slovenije. S tem zagotavlja učinkovito delo pomočnikov državnih 
tožilcev, potrebna mobilnost in optimalna izraba kadrov ter 
enakomernost delovnih obremenitev pomočnikov državnih 
tožilcev. 

K 11. členu 

S spremembo pogojev za imenovanje za okrožnega državnega 
tožilca se doseže izenačitev pogojev za dostop do funkcije 
okrožnega državnega tožilca s pogoji za dostop do funkcije 
okrožnega sodnika. Gre za sistemsko uskladitev, saj četrti 
odstavek 15. člena Zakona o državnem tožilstvu določa, da so 
pogoji za imenovanje pomočnika državnega tožilca isti kot pri 
osebi, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško funkcijo na 
mesto okrajnega sodnika. Tudi plača pomočnika državnega tožilca 
in okrajnega sodnika se po drugem odstavku 28. člena določi 
enako. Okrajni sodnik je lahko na podlagi 10. člena Zakona o 
sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98 in 48/2001) 
izvoljen na funkcijo okrožnega sodnika, če je uspešno opravljal 
sodniško funkcijo v trajanju najmanj treh let, po prvem odstavku 
15. člena veljavnega Zakona o državnem tožilstvu pa je pomočnik 
državnega tožilca lahko imenovan za okrožnega državnega 
tožilca, če je najmanj pet let opravljal funkcijo pomočnika 
državnega tožilca. 

Po predlagani spremembi bo torej posameznik lahko imenovan 
na funkcijo okrožnega državnega tožilca, če izpolnjuje pogoje za 
izvolitev na sodniško funkcijo okrožnega sodnika ali je najmanj tri 
leta opravljal funkcijo pomočnika državnega tožilca, torej pod 
enakimi pogoji kot velja za sodnike. 

K 12. členu 

S predlagano dopolnitvijo se je predvsem v veljavno besedilo 
vstavil novi odstavek o imenovanju vodje okrožnega državnega 
tožilstva. Po veljavni ureditvi je bilo v šestem odstavku 23. člena 
določeno, da se odloča o imenovanju oziroma napredovanju na 
mesto vodij državnih tožilstev, izraz napredovanje je neprimeren, 
prav tako je bilo bolj smiselno dopolnjeno določbo "premestiti" v 
novi tretji odstavek 17. člena. Zato je prišlo tudi do črtanja šestega 
odstavka 23. člena. 

K 13. členu 

Sprememba je le redakcijske narave - sprememba v naziva min- 
ister, pristojen za pravosodje in Državnotožilski svet. 

K 14. členu 

S predlaganimi spremembami se določi postopek in roki razpisa 
prostih mest vodje državnega tožilstva ali vodje skupine državnih 
tožilcev za posebne zadeve tako, da se pravočasno zagotovijo 
potrebna imenovanja. 

K 15. členu 

Ker se s spremembami in dopolnitvami ZDT-B predlaga ukinitev 
višjih državnih tožilstev, se s spremenjenim prvim odstavkom 21. 
člena na novo opredeljuje članstvo Državnotožilskega sveta. 
Število članov še vedno ostane sedem, prav tako sta generalni 
državni tožilec in njegov namestnik še vedno člana 
Državnotožilskega sveta po položaju. Enega člana imenuje min- 
ister, pristojen za pravosodje, izmed vodij okrožnih državnih 
tožilstev, saj se za dosedanja višja državna tožilstva, katerih 
vodje so tudi lahko bili imenovani v Državnotožilski svet, predlaga 
ukinitev. Preostale štiri člane izvolijo državni tožilci na podlagi 
postopka iz določil Zakona o sodiščih o volitvah Sodnega sveta 
(členi 22.-26.), od tega dva izmed okrožnih državnih tožilcev, 
enega izmed višjih državnih tožilcev in enega izmed vrhovnih 
državnih tožilcev. Tako se zagotovi primerna zastopanost vseh 
vrst državnih tožilcev. 

V novem šestem odstavku 21. člena je določeno, da seje 
Državnotožilskega sveta skliče generalni državni tožilec 
Republike Slovenije, v njegovi odsotnosti pa lahko tudi namestnik 
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije. Prav* tako 
lahko doseže sklic seje skupina najmanj treh članov 
Državnotožilskega sveta, kar je manjšina v tej komisiji. Generalni 
državni tožilec Republike Slovenije jo je v takšnem primeru dolžan 
sklicati najpozneje v 8 dneh po prejemu pisne zahteve treh članov. 
V pisni zahtevi se morajo nahajati podpisi vsaj treh članov in po 
naravi take zahteve tudi razlogi za sklic. Podobno je določeno v 
drugem odstavku 3. člena veljavnega Poslovnika personalne 
komisije državnega tožilstva. 

Državnotožilski svet sprejme tudi poslovnik Državnotožilskega 
sveta, s katerim uredi tista vprašanja načina njegovega dela, ki 
niso predpisana v Zakonu o državnem tožilstvu. Poslovnik se 
sprejme na podlagi večine glasov vseh članov. Minister za 
pravosodje ne daje soglasja na Poslovnik. Poslovnik se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije in torej ne more začeti veljati 
pred njegovo objavo. 

Sedanji veljavni Poslovnik personalne komisije državnega tožilstva 
je bil sprejet na 3. seji personalne komisije državnega tožilstva 
dne 23. 6. 1995, uporablja pa se od 1.1. 1995. Spremembe so bile 
sprejete na 4. seji personalne komisije dne 3. 10. 1995, na 23. seji 
dne 2. 4. 1998 in na 48. seji dne 16. 3. 2001. 
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Objava Poslovnika Državnotožilskega sveta v Uradnem listu 
Republike Slovenije je potrebna zaradi načela varovanja zaupanja 
v pravo oseb, ki bi hotele kandidirati na državnotožilske funkcije, 
saj morajo biti vnaprej seznanjene s procesnimi pravili odločanja 
Državnotožilskega sveta o njihovih pravicah in obveznostih. Leta 
2000 je npr. Vrhovno sodišče Republike Slovenije v sodbi v zvezi 
s spremembo 7. člena Poslovnika personalne komisije na 23. seji 
dne 2.4. 1998 odločilo: "Po oceni sodišča sprememba poslovnika 
personalne komisije (tajno glasovanje namesto javnega) ne pomeni 
kršitev postopka imenovanja oziroma napredovanja na mesto 
vrhovnega državnega tožilca. Sprememba poslovnika je bila 
sprejeta pred glasovanjem.... Tudi tožeča stranka v tožbi z ničemer 
ne konkretizira svoje trditve, da je bila s spremembo poslovnika 
postavljena v neenak položaj proti ostalim kandidatom." (Sodba 
upravnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opr. 
št. U 44/98, 31.05. 2000). Vrhovno sodišče Republike Slovenije v 
navedeni zadevi sicer ni ugotovilo kršitve, vendar je v izogib 
podobnim tožbam in varovanju načela zaupanja v pravo potrebno 
zagotoviti objavo Poslovnika Državnotožilskega sveta v Uradnem 
listu Republike Slovenije, ker bodo tako kandidati na 
državnotožilske funkcije in na mesta vodij državnih tožilstev 
vnaprej seznanjeni s postopkovnimi pravili v zvezi z njihovimi 
kandidaturami. 

S predlaganim novim osmim odstavkom o sejnini članov 
Državnotožilskega sveta se uskladi položaj članov 
Državnotožilskega sveta s položajem članov Sodnega sveta, ki 
imajo na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o sodiščih 
(Uradni list RS, št. št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/2000 in 26/ 
2001) pravico do sejnin, prav tako se uskladi s položajem članov 
Sveta sodnikov za prekrške, ki imajo po devetem odstavku 258.b 
člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 - 
popr., 42/85, 2/86 - popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/ 
91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 ■ odločba US, 87/97, 73/98, 31/ 
2000, 33/2000 - odločba US in 24/2001) prav tako pravico do 
sejnin. Funkcija in pristojnosti Državnotožilskega sveta so 
podobne funkciji in pristojnostim Sodnega sveta in Sveta sodnikov 
za prekrške, zato je smiselno tudi za udeležbo njegovih članov 
na sejah uvesti sejnine. Delno primerljiva ureditev se nahaja v IV. 
točki Odloka o nadomestilih in nagradi za delo predsednika in 
članov Državnotožilskega sveta Republike Hrvaške ("Narodne 
novine", št. 10/2002), ki sicer določa pavšalne mesečne nagrade 
za člane In predsednika Državnotožilskega sveta. 

K 16. členu 

Besedilo veljavnega šestega odstavka 23. člena se črta iz 
razlogov redakcijske narave. Besedilo je namreč prenešeno v 
predlog 12. člena zakona. 

K 17. členu 

V veljavnem drugem odstavku 27. člena je manjkala še ena 
možnost nezdružljivosti funkcije ■ sprejem zaposlitve, kije bila pa 
že omenjena v prvem odstavku veljavnega 27. člena. S predlagano 
spremembo se besedilo drugega odstavka veljavnega 27. člena 
uskladi s prvim odstavkom. 

K 18. členu 

Zaradi ukinitve višjih državnih tožilstev se črtajo možnosti dodelitve 
višjih državnih tožilcev in vrhovnih državnih tožilcev na višja 
državna tožilstva. Ker bodo obstajali zunanji oddelki Vrhovnega 
državnega tožilstva, ki bodo delovali za območja enega ali več 
višjih sodišč, se bo lahko višje in vrhovne državne tožilce 
razporejalo znotraj Vrhovnega državnega tožilstva. 

K 19. členu 

V nekaterih primerih je zaradi izredno povečanega obsega dela 
ali potrebe po odpravi velikih zaostankov pri delu potrebno 
zagotoviti mobilnost državnih tožilcev tako, da so lahko dodeljeni 
na druga državna tožilstva ali v skupino državnih tožilcev za 
posebne zadeve tudi brez njihove privolitve. Navedene okoliščine 
iz predloga tega člena se razlikujejo od okoliščin iz prvega 
odstavka 36. člena zakona, kjer je se z institutom začasne 
premestitve preprečuje nastanek okoliščin, zaradi katerih bi bilo 
ogroženo ali onemogočeno pravočasno izvajanje funkcij 
državnega tožilstva. Opisane okoliščine iz predlaganega člena 
pa so bolj dolgotrajne narave in naj bi ob dodelitvi tudi že nastale. 
V takih primerih je nujno omogočiti, da se lahko državnega tožilca 
tudi brez njegove privolitve dodeli na drugo državno tožilstvo ali v 
navedeno skupino. S to dodelitvijo ni kršena nobena določba 
Ustave Republike Slovenije, kajti nepremakljivost je značilnost le 
funkcionarjev sodne veje oblasti - sodnikov, državni tožilci pa naj 
bi zaradi njihove pretežne funkcije vlaganja in zastopanja 
kazenskih obtožb že po njeni naravi lahko imeli tudi značilnost 
mobilnosti. Tudi pravno neobvezujoči mednarodni akt - Priporočilo 
Odbora ministrov Sveta Evrope "Rec(2000)19" o vlogi javnega 
tožilstva v kazenskem pravosodju v točki 5.c omenja, da naj 
bodo potrebe službe vodilo za mobilnost javnih (državnih) tožilcev 
glavno (the mobility of public prosecutors is governed also by the 
needs of the service). Poleg tega gre za nujen in zato dopusten 
poseg v krajevno določenost imenovanja državnega tožilca, 
podana pa je tudi sorazmernost ukrepa glede na časovno omejeno 
možnost dodelitve. 

O dodelitvi bo odločil Državnotožilski svet na utemeljen predlog 
generalnega državnega tožilca. Obstaja tudi možnost podaljšanja 
dodelitve brez privolitve še največ za eno leto, kadar navedene 
izredne okoliščine še obstajajo, kljub dodelitvi državnega tožilca 
ali državnih tožilcev. 

K 20. členu 

Predlagani novi 38.a člen je podoben 68. členu Zakona o sodniški 
službi, ki omogoča dodelitve okrajnih ali okrožnih sodnikov na 
delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, o dodelitvi pa odloča 
Sodni svet na predlog predsednika Vrhovnega sodišča in po pisni 
privolitvi sodnika. Zakon o državnem tožilstvu mora omogočati 
pritegnitev okrožnih državnih tožilcev in pomočnikov državnih 
tožilcev na delo na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije 
za opravljanje različnih pomembnih strokovnih del (npr. delo 
sekretarja Državnotožilskega sveta, dela v zvezi z informatizacijo, 
analitično delo, urejanje zbirk pravnih stališč državnega tožilstva 
in drugo), kar bi drugače zahtevalo nove zaposlitve oziroma 
imenovanja oseb, ki morda niti ne bi imele ustreznih strokovnih 
specialnih izkušenj. Na podlagi prvega odstavka 38. člena 
veljavnega Zakona o državnem tožilstvu je že možno dodeliti 
državne tožilce na Ministrstvo za pravosodje za opravljanje 
zahtevnejših strokovnih nalog za dobo šestih let, dodelitev 
državnih tožilcev na delo na Vrhovno državno tožilstvo Republike 
Slovenije, kjer bi bile njihove strokovne izkušnje prav tako potrebne, 
pa zaenkrat ni določena v zakonu. Po predlagani ureditvi jih je 
možno dodeliti za dobo treh let in z možnostjo ene ponovitve za 
dobo treh let. O dodelitvi odloči generalni državni tožilec Republike 
Slovenije po predhodni pridobitvi mnenja Državnotožilskega sveta. 

Predlagano besedilo novega, 38.b člena, ureja sodelovanje 
Ministrstva za pravosodje in državnih tožilstev pri uveljavljanju 
varovanja mednarodnega miru in varnosti ter spoštovanja 
mednarodnega prava človekovih pravic. Predlagano besedilo torej 
omogoča, da se na podlagi predloga tožilskega organa 

poročevalec, št. 55 88 3. junij 2002 



mednarodne civilne misije za opravljanje izvrši dodelitev (dejansko: 
napotitev) okrožnih, višjih in vrhovnih državnih tožilcev in 
pomočnikov državnih tožilcev za opravljanje določenih strokovnih 
nalog ali tožilske funkcije v mednarodnem tožilstvu ali v tožilski 
organ mednarodne civilne misije, za dobo največ treh let. Te osebe 
so seveda lahko dodeljene le na podlagi njihove pisne privolitve. 
Na predlog teh organov ter ob ponovni pisni privolitvi teh oseb je 
možno dodelitev ponoviti za največ tri leta. V času njihove dodelitve 
jim pravice in obveznosti iz tega zakona v Republiki Sloveniji 
mirujejo. S predlaganim določilom Republika Slovenija izpolnjuje 
svoje obveznosti po 1. členu Ustanovne listine Združenih narodov 
o varovanju mednarodnega miru in varnosti. V poštev za dodelitve 
pridejo v letu 2003 npr. področja pod upravo Združenih narodov 
(mednarodne civilne misije), kot sta to trenutno Kosovo in Vzhodni 
Timor. 

O sami dodelitvi državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev 
odloči generalni državni tožilec Republike Slovenije po 
predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta in s soglasjem 
ministra za pravosodje. 

V kolikor hočejo dodeljene osebe v času trajanja njihove dodelitve 
prevzeti funkcijo pretežno sodne ali policijske narave, lahko to 
državnemu tožilcu ali pomočniku državnega tožilca odobri le 
generalni državni tožilec Republike Slovenije, s soglasjem ministra 
za pravosodje. S tem določilom se preprečuje, da bi npr. državni 
tožilec v mednarodni civilni misiji poljubno "preskakoval" iz tožilske 
funkcije v sodno ali celo policijsko (kriminalistični preiskovalec 
sodne policije) in na takšen način eventualno utegnil 
"kompromitirati" samostojnost in ugled državnotožilske funkcije, 
ki jo ima v Republiki Sloveniji. Predlagani odstavek pa ni ovira za 
delo državnega tožilca in ni potrebna nobena odobritev 
Državnotožilskega sveta npr. za delo v okviru organa, pristojnega 
za pravosodje ali pravosodno upravo v mednarodni civilni misiji, 
za strokovno delo v pravni službi zakonodajnega organa v 
mednarodni civilni misiji ipd. 

Osebe, ki so dodeljene na delo v tožilski organ mednarodne 
civilne misije, morajo vsako leto pošiljati državnemu tožilstvu in 
Ministrstvu za pravosodje poročilo o njihovem delu in morebitno 
poročilo njihovega nadrejenega o njihovem delu, če to dopuščajo 
pravila organa, kateremu so bila dodeljena. Državna tožilstva in 
Ministrstvo za pravosodje so dolžna dodeljeni osebi nuditi potrebno 
strokovno pomoč zlasti z dostopom do pravno-informacijskih 
sistemov Republike Slovenije, pošiljanjem strokovne literature, 
izdane v Republiki Sloveniji in zakonodaje Republike Slovenije. 

Ministrstvo za zunanje zadeve ima sicer na podlagi 32. člena 
Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1, Uradni list RS, št. 45/2001), 
pristojnost zagotavljanja skupaj v sodelovanju z drugimi pristojnimi 
ministrstvi udeležbo v mednarodnih civilnih misijah, podrobneje 
pa naj bi jo uredilo s podzakonskimi akti (ki do dne 09. 05.2002 še 
niso bili Izdani). Zaradi specifičnosti državnotožilske funkcije in 
varovanja njenega ugleda same dodelitve na delo v mednarodno 
civilno misijo ni možno urediti le s podzakonskimi akti, temveč le 
z zakonom. Tako bo lahko Ministrstvo za zunanje zadeve lahko 
uredilo s podzakonskimi akti le druge primere sodelovanja z 
mednarodnimi civilnimi misijami. Tudi veljavnega Zakona o 
predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike 
mednarodnih sodišč (ZPKSMS, Uradni list RS, 64/2001) ni možno 
smiselno uporabljati, kajti po določilu 1. člena navedenega zakona 
se ga lahko uporablja le za kandidate za sodnike, ki v mednarodnih 
sodiščih sodelujejo kot predstavniki Republike Slovenije, za 
sodnike, kijih Republika Slovenija neposredno izvoli v mednarodna 
sodišča ter za izvolitev ali imenovanje predstavnikov Republike 
Slovenije v druge mednarodne sodne organe in za člane 
mednarodne arbitraže iz Republike Slovenije. 

K 21. členu 

V 41. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki 
določa, da v kolikor je vodji državnega tožilstva prenehala funkcija 
vodje iz razlogov v tem odstavku, ki pa ne vključujejo razlogov iz 
63. člena Zakona o sodiščih, po zakonu samem nastopi posledica, 
da ne sme biti za dobo treh let od dneva prenehanja funkcije 
vodje državnega tožilstva dodeljen na delo v drug državni organ, 
na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, v skupino 
državnih tožilcev za posebne zadeve ali imenovan za vodjo, 
namestnika vodje državnega tožilstva ali vodjo skupine državnih 
tožilcev za posebne zadeve. S takšnimi dodelitvami, ki so v bistvu 
dejansko napredovanje na hierarhično višje delovno mesto bi se 
namreč izigrala sankcija razrešitve z mesta vodje državnega 
tožilstva, ki se izreče iz razlogov, ki kažejo na veliko mero 
nevestnosti ali nesposobnosti nekdanjega vodje državnega 
tožilstva. Nekdanji vodja državnega tožilstva je namreč še zmeraj 
ostal državni tožilec. Podobno velja za možnost imenovanja na 
funkcijo vodje, namestnika vodje državnega tožilstva ali vodje 
skupine državnih tožilcev za posebne zadeve. Sankcija 
prenehanja funkcije vodje državnega tožilstva torej ne bi imela 
nobenega pomena, če bi jo bilo možno izigrati z možnostmi 
dodelitve ali ponovnega imenovanja. Ta posledica, ki je sicer 
nekakšna "stranska disciplinska sankcija" sicer ne bo mogla 
začeti veljati za osebe, ki jim je prenehala funkcija vodje državnega 
tožilstva pred uveljavitvijo tega zakona. 

K 22. členu 

V drugem odstavku 43. člena se terminološko beseda čas 
spremeni v doba, kot smiselna posledica disciplinske sankcije 
ustavitve napredovanja pa se uvede, podobno kot v zgornjem 
21. členu predloga zakona, da državni tožilec ne sme biti za dobo 
treh let od dneva izreka disciplinske sankcije ustavitve 
napredovanja dodeljen na delo v drug državni organ, na Vrhovno 
državno tožilstvo Republike Slovenije, v skupino državnih tožilcev 
za posebne zadeve ali imenovan za vodjo, namestnika vodje 
državnega tožilstva ali vodjo skupine državnih tožilcev za 
posebne zadeve. S takšnimi dodelitvami in imenovanji bi se prav 
tako lahko izigrala disciplinska sankcija ustavitve napredovanja, 
saj bi državni tožilec dejansko začasno napredoval ali bil celo npr. 
imenovan na funkcijo vodje državnega tožilstva (po določilu 
predloga 12. člena je sedaj razjasnjeno, da se na funkcijo vodje 
državnega tožilstva imenuje in ne napreduje) in tako disciplinska 
sankcija ne bi dosegla svojega namena. Ta posledica sicer ne bo 
mogla začeti veljati za osebe, ki jim je bila disciplinska sankcija 
ustavitve napredovanja izrečena pred uveljavitvijo tega zakona. 

K 23. členu 

Pri 44. členu je najprej disciplinska kršitev neizpolnjevanja 
službenih dolžnosti prestavljena iz prve točke v drugo točko 
navedenega člena, ker neizpolnjevanje službenih dolžnosti bolj 
spada k disciplinski kršitvi neupravičene odklonitve službene 
dolžnosti in k disciplinski kršitvi neizpolnjevanja navodil, kot pa k 
disciplinski kršitvi nevestnega, nepravočasnega ali malomarnega 
opravljanja službenih dolžnosti. Četrta točka 44. člena se glede 
na določila novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu iz leta 
1999 (ZVZD - Uradni list RS, št. 56/99, 22/2001 in 64/2001) 
spremeni in sicer tako, da se "varstvo pri delu" nadomesti z 
"varnostjo in zdravjem pri delu", beseda "varstvo" pa se vstavi 
pred besedno zvezo "pred požarom" in se nanaša tudi na 
eksplozijo. 

V 44. člen pa se doda tudi nova šesta točka o disciplinski kršitvi 
(kršitvi dolžnosti) za katero se lahko izreče disciplinska sankcija 
razrešitve funkcije državnega tožilca, namreč zloraba položaja 
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ali hujša prekoračitev uradnih pooblastil. Dosedanja določila 44. 
člena niso vsebovala elementov te kršitve. V predlog zakona je 
bila vključena po zgledu prve točke drugega odstavka 84. člena 
Zakona o državnem tožilstvu Republike Hrvaške iz junija 2001. 

K 24. členu 

V 51. členu je zaradi ukinitev višjih državnih tožilstev črtana 
omemba vseh štirih dosedanjih višjih državnih tožilstev, prav tako 
je izraz Državno tožilstvo Republike Slovenije spremenjen v 
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije. 

K 25. členu 

Minister za pravosodje lahko na predlog generalnega državnega 
tožilca Republike Slovenije ustanovi zunanje oddelke Vrhovnega 
državnega tožilstva Republike Slovenije, katerih pristojnost je 
učinkovito opravljanje nadzorstvene pristojnosti in drugih 
pristojnosti Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije. 
Zunanji oddelki se ustanovijo za območje enega ali več višjih 
sodišč splošne pristojnosti. Vodje zunanjih oddelkov imenuje Vodje 
zunanjih oddelkov imenuje generalni državni tožilec z letnim 
razporedom za dobo enega leta s soglasjem ministra za 
pravosodje, po predhodno pridobljenem mnenju kolegija Vrhovnega 
državnega tožilstva Republike Slovenije. Praviloma bodo v 
zunanjih oddelkih delali višji državni tožilci. Z uvedbo teh zunanjih 
oddelkov ne pride do decentralizacije Vrhovnega državnega 
tožilstva Republike Slovenije, temveč le do omejene 
dekoncentracije. Ti zunanji oddelki Vrhovnega državnega tožilstva 
Republike Slovenije niso posebne, hierarhično samostojne enote 
v organizaciji državnega tožilstva. V praksi to tudi pomeni, da v 
Ljubljani ne more biti ustanovljen zunanji oddelek, kajti pojmovno 
je nemogoče, da bi najvišji državnotožilski organ v Republiki 
Sloveniji na svojem sedežu ustanovil zunanji oddelek. 

K 26. členu 

S predlaganima določiloma 52.a in 52.b člena se v zakonu na 
pretežno načelni ravni urejajo oblike kolegijskega dela, ki so že 
dolgoletne oblike posvetovanja na državnih tožilstvih. Delno so 
oblike kolegijskega dela že primerno urejene v členih 8.-11. 
Pravilnika o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v 
Republiki Sloveniji, vendar jih je zaradi pomembnosti obravnavanih 
vprašanj (sprejemanje pravnih stališč o pravnih problemih, ki 
imajo potem vpliv na delovanje državnih tožilcev) vsaj na načelni 
ravni potrebno urediti v zakonu. Kolegij Vrhovnega državnega 
tožilstva Republike Slovenije je npr. po predlogu tega zakona 
pristojen za dajanje predhodnega mnenja o izločitvi generalnega 
državnega tožilca Republike Slovenije (29. člen predloga zakona). 

Za vse oblike kolegijev se uporablja splošen izraz kolegijsko 
delo, oblike pa so po drugem odstavku 8. člena navedenega 
Pravilnika: kolegiji, stalne delovne skupine, občasne delovne 
skupine in druge organizacijske oblike. O obravnavanju zadev 
na kolegijih odločajo vodje državnih tožilstev, oziroma zunanjih 
oddelkov okrožnih državnih tožilstev, razen če je v tem zakonu 
določeno obvezno obravnavanje kakšnih zadev (29. člen 
predloga zakona). 

Kolegij Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije 
sestavljajo vsi vrhovni državni tožilci, vodi ga generalni državni 
tožilec Republike Slovenije ali njegov namestnik, kadar generalni 
državni tožilec Republike Slovenije ni izvoljen ali kadar se odloča 
o dajanju predhodnega mnenja o izločitvi generalnega državnega 
tožilca (29. člen predloga zakona). Sklepčnost in postopek 
odločanja na kolegiju Vrhovnega državnega tožilstva Republike 
Slovenije sta torej urejena le v zvezi z enim primerom - v zvezi s 
predlogom za izločitev generalnega državnega tožilca Republike 
Slovenije in njegovega namestnika v predlogu 29. člena. Ostale 
primere odločanja v drugih oblikah kolegijskega dela in vprašanje 

udeležbe še drugih (npr. višjih) državnih tožilcev bo uredil generalni 
državni tožilec z Državnotožilskim redom. 

Pravna mnenja o posameznih pravnih problemih, ki so bila sprejeta 
na kolegijih se lahko objavijo v notranjem glasilu državnega tožilstva 
in na svetovnem spletu. Podrobneje se dolžnost in oblike objave 
uredijo z Državnotožilskim redom. 

Kolegijsko delo se podrobneje uredi z Državnotožilskim redom 
(predpis iz 7. čiena Zakopna o državnem tožilstvu), od tega npr. 
obvezno sestava, sklepčnost, udeležba, način priprave in 
sprejemanja stališč in pravnih mnenj, postopek predlaganja 
dnevnega reda, obveščanje in objava (vsebina in način) sprejetih 
stališč in pravnih mnenj ter tudi druga vprašanja kolegijskega 
dela. Sprejeta pravna mnenja so lahko npr. neobvezni pripomoček 
za razvoj državnotožilske prakse glede vlaganja zastopanja 
obtožbe, zato je smiselno, da se o tem obvešča tudi Ministrstvo 
za pravosodje, ki ima po predlogu 52.b člena možnost preko 
ministra za pravosodje dati na novo sejo kolegija državnega 
tožilstva na razpravo drugačno stališče kot reakcijo na prej 
sprejeto stališče o državnotožilski upravi ali njenem nadzoru (torej 
minister za pravosodje ne sme predlagati obravnavanja pravnih 
problemov, ki so se pojavili v konkretnih zadevah vlaganja ali 
zastopanja zadev na sodiščih). Ko je na kolegiju sprejeto stališče, 
ki je bilo obravnavano na predlog ministra za pravosodje, ga 
generalni državni tožilec Republike Slovenije takoj pošlje ministru 
za pravosodje. Stališča, ki so bila sprejeta na podlagi ministrove 
zahteve za obravnavanje, se lahko tudi objavijo v tožilskem 
notranjem glasilu in na svetovnem spletu. Prav tako ni nobene 
omejitve, da Ministrstvo za pravosodje ne bi moglo objaviti prejetih 
stališč kolegijev državnih tožilstev na spletni strani Ministrstva za 
pravosodje ali v kakšni drugi publikaciji Ministrstva za pravosodje. 

K 27. členu 

Za večjo učinkovitost delovanja in varovanje ugleda državnega 
tožilstva kot organa, ki samostojno in strokovno preganja kazniva 
dejanja, je potrebno tudi precizneje določiti vodenje državnega 
tožilstva v primerih, kadar nima imenovanega vodje, če je vodja 
državnega tožilstva dalj časa odsoten oziroma zadržan, 
suspendiran, ali iz drugih razlogov ne more opravljati svojih funkcij 
in nalog, imenuje generalni državni tožilec začasnega vodjo. Kriterij 
"dalj časa odsotnega" vodje državnega tožilstva bo izoblikovala 
praksa državnega tožilstva, zagotovo pa v ta primer ne spada 
odsotnost zaradi izrabe letnega dopusta. 

Po predlagani ureditvi bo v takem primeru državno tožilstvo vodil 
na podlagi odločbe generalnega državnega tožilca Republike 
Slovenije začasni vodja, ki bo izvrševal začasno vodenje 
okrožnega državnega tožilstva za dobo šestih mesecev. Začasni 
vodja bo lahko državni tožilec z istega ali drugega okrožnega 
državnega tožilstva, na to funkcijo je lahko imenovan tudi 
namestnik vodje državnega tožilstva, ki ima potem naziv "začasni 
vodja državnega tožilstva". Državni tožilec je na mesto začasnega 
vodje državnega tožilstva imenovan s strani generalnega 
državnega tožilca Republike Slovenije. V kolikor je zaradi 
učinkovitega delovanja okrožnega državnega tožilstva to 
potrebno, se na obrazložen predlog generalnega državnega 
tožilca začasno vodenje lahko podaljša za največ šest mesecev, 
po predhodnem soglasju Državnotožilskega sveta in ministra za 
pravosodje. Določeno je tudi, da zaradi začasnosti vodenja 
državnega tožilstva ne pride do spremembe položaja, plače in 
drugih pravic, ki jih je imel državni tožilec pred prevzemom 
začasnega vodenja, niti na slabše, niti na boljše. 

Podaljšanje začasnega vodenja za dobo šestih mesecev bo včasih 
izjemoma potrebno iz razloga dokončne stabilizacije stanja na 
državnem tožilstvu, temu obrazloženemu predlogu generalnega 
državnega tožilca pa bosta morala dati soglasje minister za 
pravosodje in Državnotožilski svet. 
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"Običajni" namestnik vodje državnega tožilstva lahko torej vodi 
državno tožilstvo le, če je vodja državnega tožilstva zadržan aH 
odsoten največ dva meseca, ozir. je ocenjeno, da bo odsoten ali 
zadržan največ dva meseca (npr. bolezen, letni dopust in strokovni 
dopust). 

Navedene določbe ne veljajo za namestnika generalnega 
državnega tožilca Republike Slovenije, ki kot začasni vodja 
opravlja funkcije in naloge iz pristojnosti generalnega državnega 
tožilca Republike Slovenije, če je generalni državni tožilec 
Republike Slovenije odsoten, zadržan, iz drugih razlogov ne more 
opravljati svojih funkcij in nalog ali ni nihče imenovan na mesto 
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije. Opravljanje 
funkcij in nalog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije 
je namreč izredno pomembna zadeva, glede na dejstvo, da je 
generalni državni tožilec Republike Slovenije "vrh državnotožilske 
piramide", da je predlagana izjema popolnoma upravičena in si je 
tudi težko predstavljati kakšno drugo začasno ureditev, ki ne bi 
bistveno posegala v pristojnosti Državnega zbora Republike 
Slovenije in Vlade Republike Slovenije pri imenovanju generalnega 
državnega tožilca Republike Slovenije (drugi odstavek 17. člena 
veljavnega zakona). 

K 28. členu 

Spremembe iz predlaganega člena predstavljajo le uskladitev 
besedila člena z ukinitvijo višjih državnih tožilstev in premestitvijo 
višjih državnih tožilcev na Vrhovno državno tožilstvo Republike 
Slovenije. 

K 29. členu 

V drugem odstavku 44. člena veljavnega Zakona o kazenskem 
postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 - popravek, 25/96 - 
odločba US, 5/98 - odločba US, 49/98 - ZPol, 72/98, 6/99 - 
popravek, 66/2000, 111/2001 in 32/2002 - odločba US) je dokaj 
nepopolno urejeno vprašanje izločitve generalnega državnega 
tožilca Republike Slovenije. Po določbi tega člena namreč 
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije izloči minis- 
ter za pravosodje, predhodni postopek pa ni predpisan. Ker 
vrhovni državni tožilci stalno delajo na kazenskih zadevah, bi bilo 
smiselno, da bi predhodno ocenili, ali obstajajo strokovno 
utemeljeni pogoji za izločitev generalnega državnega tožilca 
Republike Slovenije ali njegovega namestnika. Kolegij za odločanje 
v primeru izločitve generalnega državnega tožilca Republike 
Slovenije ali njegovega namestnika je sklepčen le, če sta na seji 
prisotni vsaj dve tretjini vrhovnih državnih tožilcev. Ko vrhovni 
državni tožilci z večino polovice in še enega vrhovnega državnega 
tožilca od vseh (imenovanih) vrhovnih državnih tožilcev na seji 
kolegija na tajnem glasovanju izglasujejo mnenje, ali naj se 
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije ali njegovega 
namestnika izloči, se to mnenje pošlje ministru za pravosodje, ki 
na podlagi pristojnosti iz drugega odstavka 44. člena Zakona o 
kazenskem postopku odloči, ali naj se generalnega državnega 
tožilca Republike Slovenije ali njegovega namestnika Izloči od 
odločanja. 

K 30. členu 

V predlogu zakona je prvič zapisano skupno poimenovanje za 
delavce državnega tožilstva, ki niso državni tožilci ali pomočniki 
državnih tožilcev - to je "tožilsko osebje". Tožilsko osebje opravlja 
pravna in druga dela, predpisana z zakoni in drugimi predpisi. 
Med tožilsko osebje spadajo generalni sekretar Vrhovnega 
državnega tožilstva Republike Slovenije, sekretar državnega 
tožilstva, strokovni sodelavci, administrativni delavci in drugi 
delavci. Omemba oseb, ki spadajo v tožilsko osebje je bila narejena 
na podlagi določila prvega odstavka 58. člena veljavnega Zakona 
o državnem tožilstvu in zadnje spremembe Pravilnika o notranji 
organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji 

(Uradni list RS, št. 101/2001), ki je v svojem 43. členu med drugim 
ustvarila tudi naziv generalni sekretar Državnega tožilstva 
Republike Slovenije. V predlaganem besedilu je sedaj izrecno 
omenjena možnost, da se lahko vodje okrožnih državnih tožilstev 
po lastni oceni odločijo, da uvedejo tudi delovno mesto sekretarja, 
ki opravlja zadeve državnotožilske uprave. 

Zaradi zagotovitve potrebne kadrovske obnove državnih tožilstev 
in razširitve možnosti za opravljanje pripravništva in pravniškega 
državnega izpita, je predlagana tudi dopolnitev 58. člena zakona 
tako, da je pri okrožnih državnih tožilstvih potrebno število 
pripravniških mest za univerzitetne diplomirane pravnike, ki se v 
skladu z zakonom, ki ureja pravniški državni izpit usposabljajo 
za delo pri državnih tožilstvih. Njihovo število se določi na enak 
način, kot velja za tožilsko osebje. 

K 31. členu 

Državno tožilstvo kot organ pregona potrebuje pri izvrševanju 
svojih pristojnosti vse več ažurnih in kakovostnih infomiacij ter 
njihovo hitro posredovanje in pridobivanje. Delovanje takšnega 
centra bi omogočilo: vzdrževanje in razvoj podatkovnih baz na 
državnih tožilstvih, razvoj programa "vi'sečnost zadev", pisarniško 
poslovanje, nadaljnji razvoj elektronske pošte, intranet in internet, 
podporo pri delovanju in spremljanju institutov poravnave in 
odloženega pregona, vodenje podatkov o strojni in programski 
opremi, izobraževanje, analize tožilskega dela, spremljanje 
računalniškega kriminala in ustrezno pomoč državnim tožilcem. 
Tudi delovanje centra kot tožilca za zvezo, stalno skrb za 
dopolnjevanje ustrezne strojne in programske opreme, 
sodelovanje z ostalimi podobnimi centri pri pravosodnih in državnih 
institucijah v Republiki Sloveniji in v tujini, zadolženimi za področje 
informatike, pri čemer je predvsem pomembno sodelovanje s 
sodišči, glede izgradnje sistema, ki bo omogočil pretok ustreznih 
podatkov v razmerju tožilstvo - sodišče, ter na sodišče - tožilstvo. 
Enako seveda tudi s policijo in z drugimi državnimi organi. Podobna 
centra obstajata že na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 
(Center za infonnatiko - prvi odstavek 70. člena Zakona o sodiščih) 
in na Ustavnem sodišču Republike Slovenije, kjer je do 20. 04. 
2002 obstajal Pravni informacijski center (na podlagi 3. in 63. 
člena Poslovnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Uradni 
list RS, št. 49/98) od takrat dalje pa je nekdanji Pravni informacijski 
center razdeljen na dva dela (1. 6., 9. in 10. člen sprememb in 
dopolnitev Poslovnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 
Uradni list RS, št. 30/2002) in to na Službo za analize in mednarodno 
sodelovanje ter na Službo za dokumentacijo in informatiko. V 
predlaganem členu Zakona o državnem tožilstvu je sprejeta 
odločitev za ustanovitev enotnega Pravno informacijskega cen- 
tra, saj je takšna ustanovitev le enega centra bolj ekonomična, 
učinkovita in tudi mednarodno bolj prepoznavna. 

Na podlagi 50. člena Pravilnika o notranji organizaciji in poslovanju 
državnih tožilstev v Republiki Sloveniji je generalni državni tožilec 
Republike Slovenije že ustanovil pri Državnem tožilstvu Republike 
Slovenije posebno delovno skupino za pripravo vsebinsko in 
strokovno utemeljenih predlogov za razvoj, enotnost in delovanje 
informacijske podpore poslovanja državnih tožilstev. Tej skupini 
je po določilu navedenega člena tudi določil potrebno število 
računalničarjev, državnih tožilcev in drugih delavcev, zato bo 
osebje te skupine najverjetneje del bodočega Pravno 
informacijskega centra Vrhovnega državnega tožilstva. 

Zakon o sodiščih v 74. členu določa, da v zadeve pravosodne 
uprave (za katere je pristojno Ministrstvo za pravosodje v zvezi 
s sodišči) sodi tudi izdajanje strokovne literature, Zakon o 
državnem tožilstvu pa ne omogoča podobnega izdajanja 
strokovne literature državnemu tožilstvu, nedvomno pa obstaja 
potreba tudi glede tega (npr. priročniki za delo državnih tožilcev, 
zbirke pravnih stališč državnega tožilstva, zbirke sodne prakse, 
notranje glasilo...). Na podlagi določbe 18. člena Pravilnika o notranji 
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organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 78/98, 83/98 - popr., 7/99, 33/2000 in 101/ 
2001) izdaja Državno tožilstvo Republike Slovenije občasno 
notranje glasilo Tožilska obvestila", katerega namen je predvsem 
v obveščanju državnih tožilstev o pomembnih kazenskih 
zadevah, navodilih in pravnih stališčih državnih tožilstev, 
objavljanje ostalih prispevkov, ki so pomembni za prakso državnih 
tožilstev ter sporočila in obvestila. Na podlagi določbe 18. člena 
Pravilnika o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v 
Republiki Sloveniji pa ni možno izdajanje strokovne literature, ki bi 
jo državno tožilstvo lahko izdajalo za potrebe njihovega dela. Iz 
navedenega razloga se s predlagano spremembo oblikuje 
ustrezna zakonska podlaga. 

Prav tako se s predlagano spremembo omogoči Vrhovnemu 
državnemu tožilstvu Republike Slovenije in okrožnim državnim 
tožilstvom podajanje informacij o delovanju državnih tožilstev, ki 
so pomembne za javnost in dajejo določene splošne pravne 
informacije, ki zanimajo javnost. Vrhovno državno tožilstvo 
Republike Slovenije in okrožna državna tožilstva bodo torej imela 
možnost urejanja lastnih spletnih strani. Predlagana določba je 
pomembna tudi iz razloga, da se v prmeru morebitnih sporov o 
pripadnosti domen ali zahtevah za pridobitev posamezne domene 
omogoči upravljavcu sekundarne domene v domenskem prostoru 
Slovenije (ki ima naslednjo končnico:.si), da zavrne registracijo 
ali odvzame že registrirano domeno, ki asociira, da kakšen 
posameznik opravlja funkcijo in naloge državnega tožilstva (npr. 
posameznik hoče registrirati ali celo uspe registrirati domene 
www.drzavnotozilstvo-doo.si,www.dtrs.si ali www.poravnalec.si). 

Pooblastilo za urejanje lastnih spletnih strani izda vodjem okrožnih 
državnih tožilstev generalni državni tožilec Republike Slovenije. 
Vodja okrožnega državnega tožilstva ima možnost samostojno 
določiti znotraj državnega tožilstva, ali bo on sam urednik spletne 
strani, ali bo to kakšen državni tožilec, ali pomočnik državnega 
tožilca. Urednika spletne strani Vrhovnega državnega tožilstva 
Republike Slovenije pa bo določil generalni državni tožilec 
Republike Slovenije. 

K 32. členu 

Obveščanje javnosti je nekoliko podrobneje urejeno v predlaganem 
členu. Splošno pravilo je, da lahko generalni državni tožilec 
Republike Slovenije ali po njegovem pisnem pooblastilu drug 
vrhovni državni tožilec, generalni sekretar Vrhovnega državnega 
tožilstva Republike Slovenije ali vodja državnega tožilstva v skladu 
z določili zakona, ki ureja medije (tretji odstavek 45. člena Zakona 
o medijih - ZMed, Uradni list RS, št. 35/2001), obvestijo javnost o 
stanju konkretne posamezne zadeve, katero obravnava kakšno 
državno tožilstvo, razen, če to škoduje interesom postopka, 
tajnosti postopka ali zasebnosti oseb. S tem novim določilom se 
nekoliko podrobneje uresničuje ustavna pravica iz prvega 
odstavka 39. člena Ustave Republike Slovenije o svobodi 
obveščanja in izražanja. V skladu z navedenim določilom Zakona 
o medijih bo moralo tudi vsako državno tožilstvo določiti odgovorno 
osebo, ki bo zagotavljala javnost dela. Podrobnejša pravila o 
obveščanju javnosti bo sprejel minister za pravosodje na predlog 
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije v 
Državnotožilskem redu (5. člen predloga tega zakona). 

K 33. členu 

Smiselno je določiti ureditev, kakšen je postopek v primeru 
prevzema posameznih zadev ali opravil s strani nadrejenega 
državnega tožilca ali državnega tožilca z višjim položajem, 
drugače bi lahko prihajalo do strokovno neutemeljenih prevzemov 
posameznih zadev ali opravil. Temeljno jamstvo strokovno 
utemeljenih prevzemov zadev ali opravil je že v tem, da bo 
potrebno izdati pisno, obrazloženo odredbo, dodatno jamstvo pa 
je v pošiljanju izvodov takšnih odredb generalnemu državnemu 

tožilcu Republike Slovenije. Prevzeto zadevo ali opravilo lahko 
nato nadrejeni ali po položaju višji državni tožilec reši sam ali pa jo 
dodeli v reševanje drugemu državnemu tožilcu in tudi v tem 
primeru pošlje izvod odredbe o dodelitvi zadeve ali opravila 
drugemu državnemu tožilcu generalnemu državnemu tožilcu 
Republike Slovenije. Tudi Priporočilo Odbora ministrov Sveta 
Evrope z dne 6. 10. 2000 "Rec(2000)19" o vlogi javnega tožilstva 
v kazenskem pravosodju priporoča v 9. točki, da naj dodeljevanje 
zadev in odvzem zadev javnim tožilcem ustreza zahtevam 
nepristranskosti in neodvisnosti ter naj čimbolj izkoristi pravilno 
opravljanje sistema kazenskega pravosodja, še posebej glede 
potrebne stopnje pravne kvalificiranosti in specializacije glede 
posamezne zhdeve. Uvedba pisne obrazložitve te odredbe o 
prevzemu zadeve, ki jo nato prejme še generalni državni tožilec 
Republike Slovenije (ki lahko tudi ukrepa, če se z njo ne strinja), 
je namenjen izpolnitvi navedenih priporočenih meril iz Priporočila 
Odbora ministrov. 

K 34. členu 

Z državnotožilsko upravo iz predloga novega 66.a člena se 
zagotavljajo pogoji za redno, pravilno, vestno in učinkovito delo in 
poslovanje državnih tožilstev. Do predloga tega zakona 
državnotožilska uprava ni bila urejena (opredeljena) z zakonom, 
obstajalo je le splošno določilo v prvem odstavku 56. člena 
veljavnega zakona, da imajo upravne in nadzorstvene pristojnosti 
v zvezi z delovanjem državnega tožilstva vodje državnih tožilstev, 
ni pa bilo opredeljeno, kaj to delovanje državnega tožilstva obsega. 
Državno tožilstvo Republike Slovenije si je samo zapisalo 
opredelitev tega delovanja v podzakonskem aktu • v 41. členu 
Pravilnika o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 78/98, 83/98 ■ popr., 7/99, 
33/2000 in 101/2001). Pod naslovom "Tožilska uprava" je bilo 
določeno v dveh odstavkih, kaj ta uprava obsega, s tem da je v 
42. členu Pravilnika sicer ista tožilska uprava poimenovana kot 
državnotožilska uprava. V zadeve državnotožiiske uprave v 
predlogu člena so pretežno uvrščene zadeve državnotožiiske 
uprave iz 41. člena Pravilnika, dodane pa so še naslednje zadeve: 
izpolnjevanje obveznih navodil, obravnavanje nadzorstvenih 
pritožb, poročanje o problematiki dela državnega tožilstva, nadzor 
nad izvajanjem predpisov o zaposlovanju ter varnosti in zdravju 
pri delu, izobraževanje državnih tožilcev, pomočnikov in 
tožilskega osebja ter spremljanje sodne prakse. V zvezi z varnostjo 
in zdravjem pri delu bo potrebno upoštevati Zakon o varnosti in 
zdravju pri delu (ZVZD - Uradni list RS, št. 56/99, 22/2001 in 64/ 
2001). 

Primerjalno gledano so zadeve državnotožiiske uprave podobno 
urejene tudi v 29. členu Zakona o državnem tožilstvu Republike 
Hrvaške. Sam izraz "državnotožilska" se, kot je že bilo omenjeno, 
nahaja tudi v 42. členu Pravilnika, uporabljan je bil pa tudi že leta 
1993 ob predlogu izvirnega besedila Zakona o državnem tožilstvu, 
kjer je bila ob opisu ureditve državnega tožilstva v Republiki Avstriji 
omenjena "državnotožilska oblast" (Poročevalec Državnega 
zbora RS, št. 39/93, str. 62), nahaja se pa tudi v sedmi točki 
prvega odstavka 39. člena veljavnega zakona ("državnotožilska 
služba"). 

Zadeve državnotožiiske uprave opravlja vodja državnega tožilstva 
ali državni tožilec, ki začasno vodi državno tožilstvo. Na podlagi 
pooblastila, ki ga izda vodja državnega tožilstva jih lahko pod 
njegovim nadzorom opravlja tudi sekretar državnega tožilstva, 
na podlagi pooblastila, ki ga izda generalni državni tožilec Republike 
Slovenije pa jih lahko pod njegovim nadzorom opravlja tudi 
generalni sekretar Vrhovnega državnega tožilstva Republike 
Slovenije. Tudi v 43. členu Pravilnika je namreč od 13. 12. 2001 
(Uradni list RS, št. 101/2001) določena možnost, da lahko tudi 
tajniki (v predlogu zakona preimenovani v sekretarje) državnih 
tožilstev in generalni sekretar Vrhovnega državnega tožilstva 
Republike Slovenije opravljajo zadeve tožilske uprave. 
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V predlogu novega, 66.b člena je nekdanji drugi odstavek 7. člena 
veljavnega zakona sedaj nekoliko podrobneje razdelan. Nadzor 
nad upravnim poslovanjem državnih tožilstev je poimenovan za 
upravni nadzor. Upravni nadzor nad opravljanjem zadev 
državnotožilske uprave izvaja generalni državni tožilec Republike 
Slovenije. Generalni državni tožilec Republike Slovenije lahko 
pisno pooblasti vrhovnega ali višjega državnega tožilca ali 
generalnega sekretarja Vrhovnega državnega tožilstva za 
opravljanje upravnega nadzora. 

Novost predloga določila 66.c člena je najprej, da zadeve 
pravosodne uprave v zvezi z državnimi tožilstvi opravlja 
Ministrstvo za pravosodje, pri čemer so te zadeve dokaj podobne 
zadevam pravosodne uprave, ki jih na podlagi 74. in 74.a člena 
Zakona o sodiščih v zvezi s sodišči opravlja Ministrstvo za 
pravosodje. V zvezi s pristojnostjo za izobraževanje je v 74.a 
členu Zakona o sodiščih opredeljen Center za izobraževanje v 
pravosodju, ki v okvirju izobraževanja kadrov v pravosodju že 
izobražuje državne tožilce, pomočnike državnih tožilcev in tožilsko 
osebje. Center je bil ustanovljen 23.10. 1998, na podlagi dogovora 
med Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Ministrstvom za 
pravosodje, Državnim tožilstvom Republike Slovenije, Senatom 
za prekrške Republike Slovenije in Državnim pravobranilstvom 
Republike Slovenije, dne 24. 12. 1998 pa se je dogovoru pridružilo 
še Ustavno sodišče Republike Slovenije. 

Edini pomembnejši razliki sta omemba obravnavanja 
nadzorstvenih pritožb in nadzor nad opravljanjem zadev 
državnotožilske uprave, kot so določene v predlaganem 66.a 
členu - pravosodni nadzor. Sam (pravosodni) nadzor Ministrstva 
za pravosodje nad opravljanjem zadev državnotožilske uprave 
po izrecnem določilu zakona ne sme obsegati nadzora v zvezi z 
zakonitostjo in strokovno pravilnostjo dela državnega tožilstva v 
posameznih zadevah v zvezi s predkazenskim postopkom, s 
sodnimi postopki in upravnimi postopki pred drugimi državnimi 
organi (strokovni nadzor). 

V veljavnem Zakonu o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (ZODPM, Uradni list RS, št. 71/94, 47/97, 60/99 in 30/ 
2001) je v 12. členu med drugim določeno, da Ministrstvo za 
pravosodje opravlja tudi zadeve nadzora nad poslovanjem 
državnih tožilstev. V bodočem zakonu, ki bo urejal državno upravo, 
je o razmerju med Ministrstvom za pravosodje in državnimi tožilstvi 
določeno (36. člen predloga Zakona o državni upravi ZDU-1, 
druga obravnava, št.: EVA: 2001-1711-0007, objava: Poročevalec 
Državnega zbora RS, št. 5/2002), da je med nalogami 
(pristojnostmi) Ministrstvo za pravosodje opravljanje nalog na 
področjih organizacije in statusa državnega tožilstva ter tudi 
naloge pravosodne uprave. 

Po predlaganih rešitvah izvaja Ministrstvo za pravosodje 
pravosodni nadzor nad opravljanjem zadev državnotožilske 
uprave praviloma (predlagani novi 66.c člen) po hierarhični poti 
preko vodij državnih tožilstev, v zvezi z Vrhovnim državnim 
tožilstvom Republike Slovenije pa preko generalnega državnega 
tožilca Republike Slovenije. Minister za pravosodje mora izdati 
pravilnik o opravljanju pravosodnega nadzora nad 
državnotožilsko upravo, s katerim bo določil način in oblike 
opravljanja nadzora ter npr. tudi določil, kakšnemu rangu uradnikov 
Ministrstva za pravosodje se lahko podelijo pooblastila za 
opravljanje nadzora in kakšna je njihova oblika. V navedenem 
pravilniku se lahko tudi predpišejo druge zadeve, ki omogočajo 
učinkovit nadzor. 

Državni tožilec ali vodja državnega tožilstva lahko zavrne izvajanje 
pravosodnega nadzora po predlaganem členu, če meni, da gre 
za poseg v samostojnost državnega tožilca, kot je opredeljena v 
drugem odstavku 1. člena in drugje (65. člen) v Zakonu o državnem 
tožilstvu ali v primeru, če oceni, da se npr. dejansko izvaja strokovni 
nadzor, ki ga Ministrstvo za pravosodje po opredelitvi iz tretjega 

odstavka predlaganega člena ne sme izvajati. Vodja državnega 
tožilstva aH državni tožilec, ki zavrne opravljanje pravosodnega 
nadzora, je to torej dolžan storiti, če po svojem strokovnem 
prepričanju meni, da gre za poseg v samostojnost državnega 
tožilca. O tem mora takoj (smiselno istega dne) obvestiti 
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije in Vlado 
Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije dokončno odloči 
po predhodno pridobljenem mnenju generalnega državnega tožilca 
Republike Slovenije, ali naj Ministrstvo za pravosodje izvrši 
pravosodni nadzor. Odločitev Vlade Republike Slovenije ali naj se 
opravi upravni nadzor ali ne, je obvezujoča za državno tožilstvo. 

Podrobneje se bo nadzor nad opravljanjem zadev državnotožilske 
uprave uredil s pravilnikom, ki ga bo izdal minister za pravosodje. 
Z njim bo npr. določil, kakšen profil uslužbencev (po izobrazbi, 
oddelčni razporeditvi...) lahko izvršuje nadzor, kako se o njem 
obvešča državna tožilstva... 

V predlogu besedila novega 66.č člena se nahaja delno 
spremenjeno besedilo dosedanjega 69. člena veljavnega zakona. 
Uradniki Ministrstva za pravosodje bodo lahko za namen 
opravljanja pravosodnega nadzora vpogledali v spise, vpisnike 
in drugo dokumentacijo državnega tožilstva, vendar le pod 
neposrednim nadzorom vodje državnega tožilstva oziroma vodje 
skupine državnih tožilcev za posebne zadeve oziroma državnega 
tožilca z državnega tožilstva, kjer se izvršuje vpogled. Tako 
pridobljene podatke in ugotovitve na njihovi podlagi bodo lahko 
uradniki Ministrstva za pravosodje posredovali le Ministrstvu za 
pravosodje ali drugim državnim organom, ki imajo z zakonom 
določeno pristojnost za njihovo uporabo. Minister za pravosodje 
bo izdal pisna pooblastila uradnikom Ministrstva za pravosodje 
za opravljanje teh vpogledov in pregledov. S predlagano ureditvijo 
se torej ukinja dosedanja ureditev, da so lahko vpogled izvrševali 
le uradniki Ministrstva za pravosodje, ki so bili kot državni tožilci 
dodeljeni na Ministrstvo za pravosodje in se nadomešča z 
ureditvijo, da to lahko izvršujejo tudi drugi uradniki Ministrstva za 
pravosodje, vendar pod nadzorom vodje državnega tožilstva, 
kjer izvršujejo ta vpogled, ali državnega tožilca, ki ga je ta vodja 
izrecno pooblastil za opravljanje tega nadzora. S tem opravljanjem 
pravosodnega nadzora se torej sekundarno izvršuje tudi 
neposredni nadzor nad opravljanjem zadev državnotožilske 
uprave, ki se po prejšnjem členu primarno izvršuje po posredni 
poti preko vodij državnih tožilstev. Tudi ta nadzor se bo delno 
uredil s pravilnikom, omenjenim v predlaganem novem 66.c členu 
tega zakona. 

Z novim četrtim odstavkom, ki ga v izvirnem besedilu dosedanjega 
69. člena ni bilo, se odpravlja pravna praznina v zakonu, ki brez 
utemeljenega razloga ni urejal pravice. do vpogleda strank, ki 
imajo zakonit interes za pregled spisov, vpisnikov oz. 
dokumentacije državnega tožilstva (npr. oškodovanci za 
ugotovitev ali je podana ovadba ali vložen obtožni predlog). Ureditev 
delno ustreza tisti, ki je določena za pregled sodnih spisov, npr. 
po 128. členu Zakona o kazenskem postopku. Na enak način je 
določeno tudi pooblastilo za pregled spisov. 

Državno tožilstvo pa ima po predlogu novega 66.d člena še eno 
pomembno novo obveznost glede pošiljanja podatkov o delovanju 
državnih tožilstev. Ministrstvo za pravosodje lahko namreč 
zahteva od državnih tožilstev podatke in poročila o stanju (statusu) 
reševanja posamezne zadeve ali vrstah zadev, ki jih potrebuje, 
vendar le za taksativno naštete namene: obveščanje javnosti ali 
za odgovore na vprašanja poslancev ali delovnih teles Državnega 
zbora Republike Slovenije, delovnih teles Državnega sveta 
Republike Slovenije ali teles Vlade Republike Slovenije, ter služb 
Predsednika Republike Slovenije in Državnega zbora Republike 
Slovenije, ki se ukvarjajo z reševanjem vlog ali pritožb 
posameznikov v zvezi z delom državnega tožilstva. Ministrstvo 
za pravosodje pošlje zahtevo z navedbo namena državnemu 
tožilstvu, ki mora poslati Ministrstvu za pravosodje pojasnilo o 
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razlogih za delovanje ali nedelovanje državnega tožilstva v 
posamezni zadevi ali vrstah zadev. Vodja državnega tožilstva ne 
more, kot pri pravosodnem nadzoru, zavrniti pošiljanja podatkov 
ali pojasnil, vendar je v njih dolžan le pojasniti, v kakšni fazi je 
reševanje zadeve ter kateri so bili morebitni razlogi za nedelovanje 
ali delovanje državnega tožilstva, ni pa dolžan sporočiti drugih, 
podrobnejših podatkov, ki bi lahko škodovali interesom postopka. 
Podatke in pojasnila je dolžan poslati najpozneje v osmih dneh. 

Glede ustavne skladnosti pravosodnega nadzora Ministrstva za 
pravosodje nad opravljanjem zadev državnotožilske uprave je 
potrebno najprej opozoriti, da Ministrstvo za pravosodje izvaja le 
omejen nadzor - ne sme npr. razveljavljati aktov državnega 
tožilstva s področja državnotožilske uprave. Nadzor Ministrstva 
za pravosodje, kot je predlagan v 34. členu predloga, ne krši 
ustavnega načela delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in 
sodno vejo oblasti, kot je določeno v drugem stavku drugega 
odstavka 3. člena Ustave Republike Slovenije, niti položaja državnih 
tožilstev in državnih tožilcev iz 135. člena Ustave. Državno tožilstvo 
namreč ni del sodne veje oblasti, temveč je del "pravosodja v 
širšem smislu". Dr. Zvonko Fišer je v uvodnih pojasnilih k Zakonu 
o državnem tožilstvu leta 1994 (Breznik Janez et. al., Predpisi o 
sodstvu in državnem tožilstvu, Uradni list Republike Slovenije, 
Ljubljana, 1994, str. 192-193) opozoril, da sta zakonodajalec (v 
zvezi z Zakonom o državnem tožilstvu) in pravna teorija v Republiki 
Sloveniji uvrstila državno tožilstvo v izvršilno oblast. Po njegovem 
mnenju pa je državno tožilstvo bolj organ sui generis in se nahaja 
med sodno in izvršilno vejo oblasti. Dr. Ivan Bele je leta 1992 
opredelil državno tožilstvo kot samostojen organ znotraj izvršilne 
veje oblasti in dodal, da za državno tožilstvo ne velja nobeno od 
načel Ustave Republike Slovenije za ureditev in delovanje sodstva, 
tudi državni tožilci nimajo po Ustavi nobenih enakovrednih jamstev, 
kot jo imajo sodniki glede njihove neodvisnosti (Bele Ivan et. al., 
Nova ustavna ureditev Slovenije - Zbornik razprav, ČZ Uradni list 
Republike Slovenije, Ljubljana, 1992, str. 215). Dr. Igor Kaučič in 
dr. Franc Grad sta leta 2001 opredelila tožilstvo kot del pravosodja 
v širšem pomenu, ki pa niti funkcionalno, niti organizacijsko ne 
sodijo v okvir sodne veje oblasti, ter samo državno tožilstvo še 
opredelila kot del izvršilne veje oblasti. Po njunem mnenju Ustava 
izrecno ne opredeljuje položaja državnega tožilstva, državna 
tožilstva pa so sicer samostojni državni organi, vendar so v 
določeni meri vezani na Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo 
za pravosodje (Kaučič Igor, Grad Franc, Ustavna ureditev 
Slovenije, druga izdaja, GV Založba, Ljubljana, 2001, str. 285- 
286). 

Sodna veja oblasti in Ustavno sodišče Republike Slovenije sta se 
že nekajkrat opredelila, da državno tožilstvo ni del sodne veje 
oblasti, oziroma da je del pravosodja v širšem smislu ter da 
Ministrstvo za pravosodje ne posega v samostojnost državnega 
tožilstva. Tako se je Ustavno sodišče Republike Slovenije leta 
1998 (odločba US, št. U-l-307/94, 14. 5. 1998, točka 16, objava: 
OdlUS VII, 84) opredelilo do trditev, da je državno tožilstvo del 
sodne veje oblasti in opozorilo, da je:"... ustavodajalec izhajal iz 
pri nas tradicionalnega pogleda na tožilstvo kot del pravosodja v 
širšem smislu, znotraj katerega imajo sodno oblast seveda samo 
sodišča, državno tožilstvo ima svojo specifično funkcijo..." 
V isti odločbi (točka 17) se je tudi opredelilo, da je nadzor 
Ministrstva za pravosodje nad državnim tožilstvom ustavno 
nesporen: "... Če hoče Minister izvrševati svoje pristojnosti (na 
primer priprava predpisov), mora imeti potrebne informacije o 
stanju na področju, ki ga predpis zadeva. Če gre za kazensko 
zakonodajo ali drugo zakonodajo, ki je povezana s pristojnostmi 
državnih tožilcev, te informacije lahko pridobi le od državnih 
tožilstev. Ta zaradi tega niso v podrejenem položaju do Ministra 
za pravosodje. V isti funkciji sta tudi določili 62. člena in tretjega 
odstavka 67. člena ZDT. Z njimi povezano pa je tudi vprašanje 
znanstveno-raziskovalnega dela na področju, na katerem v okviru 

svojih pristojnosti deluje državno tožilstvo. Izpodbijana ureditev 
zato ni v nasprotju s 135. členom Ustave". 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je leta 2C00 o statusu 
državnega tožilstva najprej sprejelo naslednje stališče:"Državno 
tožilstvo je sicer del pravosodja, ne spada pa v sodno vejo 
oblasti..."(sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, upravni 
oddelek, opr. št. U 40/99, 14. 06.2000), istega leta pa še odločilo, 
da postopek predlaganja in imenovanja vodij okrožnih in višjih 
državnih tožilstev "omogoča določen vpliv izvršilne veje oblasti 
na kadrovanje najvišjih nosilcev funkcij v državnih tožilstvih, 
vendar s tem ne gre za poseganje v vsebino strokovnega dela." 
(sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, upravni oddelek, 
Št. II Up 2/2000, 19. 10. 2000). 

Sodnik Ustavnega sodišča dr. Lojze Ude pa je leta 1998 v 
pritrdilnem ločenem mnenju (odločba US, U-l-123/95, 5. 3. 1998, 
objava: OdlUS VII, 36) opozoril, da je državni tožilec po njegovem 
mnenju v tesni zvezi z izvršilno oblastjo: "Državni tožilec je državni 
organ, ki je v tesni zvezi z izvršilno oblastjo (po 17. členu Zakona 
o državnem tožilstvu imenuje državne tožilce Vlada Republike 
Slovenije na predlog ministra za pravosodje). Pooblastilo iz 109. 
člena ZOR daje torej izvršilni oblasti pravico nadzorovati svobodno 
oblikovanje obligacijskih razmerij." 

Predlagani omejeni nadzor - nadzor nad opravljanjem zadev 
državnotožilske uprave s strani Ministrstva za pravosodje torej 
ni v neskladju z ustavnim načelom o delitvi oblasti in je v predlogu 
tudi pretežno usklajen z ureditvijo nadzora pravosodne uprave 
nad izvajanjem zadev sodne uprave s strani sodišč po Zakonu o 
sodiščih (členi 60.-73. Zakona o sodiščih). 

K 35. členu ' 

Za namen izvajanja strokovnega nadzora izvaja Vrhovno državno 
tožilstvo Republike Slovenije nadzorstveni pregled poslovanja 
okrožnih državnih tožilstev s pregledovanjem spisov, ki jih zahteva 
na vpogled, s pregledom vpisnikov in druge dokumentacije, in na 
drug primeren način, ki ne otežuje delovanja državnega tožilstva. 
Najmanj enkrat na tri leta pa izvaja Vrhovno državno tožilstvo 
Republike Slovenije splošni nadzorstveni pregled poslovanja 
okrožnih državnih tožilstev z neposrednim pregledom spisov, 
vpisnikov in druge dokumentacije pri okrožnem državnem 
tožilstvu. V spise lahko vpogledajo ali jih pregledujejo le vrhovni ali 
višji državni tožilci, ki lahko pregledujejo tudi vpisnike in drugo 
dokumentacijo, tožilsko osebje z Vrhovnega državnega tožilstva 
Republike Slovenije pa lahko pregleduje le vpisnike in drugo 
dokumentacijo, če ima za to pisno pooblastilo generalnega 
državnega tožilca Republike Slovenije. Poročila o splošnih 
nadzorstvenih pregledih se predajo generalnemu državnemu 
tožilcu Republike Slovenije, ki jih nato pošlje ministru za pravosodje 
na vpogled. Z ugotovitvami pregleda morajo biti še pred izdajo 
končnega poročila seznanjeni državni tožilci in tožilsko osebje pri 
okrožnem državnem tožilstvu, katerega poslovanje je bilo 
pregledano. Namen te seznanitve je, da lahko podajo morebitne 
pripombe ali pojasnila Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike 
Slovenije in dosežejo zapis drugačnih ugotovitev v končnem 
poročilu. S to spremembo je bila uvedena tudi dolžnost seznanitve 
tožilskega osebja in pomočnikov državnih tožilcev z ugotovitvami 
pregleda, tako da imajo tudi tožilsko osebje in pomočniki državnih 
tožilcev možnost podajanja pripomb, ki so jih dosedaj imeli le 
državni tožilci. 

K 36. členu 

V novem besedilu 68. člena je opredeljena nadzorstvena pritožba 
v zvezi z delovanjem državnih tožilcev. Po veljavni ureditvi ni 
jasno, zoper kaj konkretno sme stranka vložiti nadzorstveno 
pritožbo • na splošno je omenjeno le delo okrožnega državnega 
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tožilca. V praksi je bilo navedeno določilo dosedanjega 68. člena 
možno razlagati s pomočjo opredelitve nadzorstvene pritožbe iz 
72. člena Zakona o sodiščih, ki pa jo je možno vložiti le zaradi 
trajanja (sodnega) postopka. Po novi ureditvi lahko nadzorstveno 
pritožbo iz razloga neutemeljenega dolgega trajanja reševanja 
zadeve, ki je dodeljena v reševanje državnemu tožilcu, vloži le 
stranka, ki s potrebnimi podatki izkaže pravni interes v zvezi z 
zadevo, ki jo rešuje državni tožilec. Pravni interes je v tem primeru 
kot institut mišljen dokaj široko - ne samo stranke v konkretni 
zadevi, temveč tudi druge fizične in pravne osebe, v katerih pravni 
položaj ali pravice posega (ne)delovanje državnega tožilca v 
konkretni zadevi, lahko vložijo nadzorstveno pritožbo. 

Če je nadzorstvena pritožba očitno neutemeljena (npr. na 
državnem tožilstvu sploh ne obstaja omenjena zadeva, zadeva 
je bila hitro rešena, pritožuje se obdolženec, ki očitno zavlačuje 
postopek...) pristojni vodja državnega tožilstva ali generalni državni 
tožilec Republike Slovenije stranki pisno odgovori, da je njena 
nadzorstvena pritožba očitno neutemeljena in zakaj. V kolikor ni 
očitno neutemeljena, mora vodja državnega tožilstva ali generalni 
državni tožilec Republike Slovenije z njeno vsebino seznaniti 
državnega tožilca, na katerega se pritožba nanaša, in zahtevati 
od njega pojasnilo oziroma poročilo o zadevi in možnih ukrepih za 
njeno hitrejše reševanje. Pojasnilo oziroma poročilo državnega 
tožilca pošlje vodja državnega tožilstva ali generalni državni tožilec 
Republike Slovenije stranki, v kolikor pa oceni, da se v poročilu ali 
pojasnilu državnega tožilca nahajajo podatki, ki jih državni tožilec 
stranki zaradi zakonskih zahtev ali iz razlogov smotrnosti ne 
sme sporočiti - npr. varovanja ugleda državnega tožilstva (npr. 
državni tožilec v poročilu poda točne podatke iz katerih izhaja 
izrecen zaključek, da stranka podaja neresnico v njeni vlogi, 
varstvo tajnosti podatkov, varstvo tajnosti osebnih podatkov...), 
lahko izda lastno poročilo ali pojasnilo, ki je v bistvu delni, primerni 
povzetek poročila ali pojasnila državnega tožilca. Izvod tega 
poročila ali pojasnila se pošlje tudi državnemu tožilcu. Vodja 
državnega tožilstva ali generalni državni tožilec Republike 
Slovenije lahko kot izjemni ukrep, s katerim preprečita nadaljnje 
zavlačevanje reševanja posamezne zadeve, na podlagi 66. člena 
prevzameta posamezno zadevo in jo rešita sama ali predata v 
reševanje drugemu državnemu tožilcu. 

Če je nadzorstvena pritožba vložena pri ministrstvu za pravosodje, 
jo minister odstopi vodji pristojnega državnega tožilstva ali 
generalnemu državnemu tožilcu Republike Slovenije in zahteva 
od njega, da naj jo obravnava kot nadzorstveno pritožbo, ter da 
se poleg stranke obvesti tudi Ministrstvo za pravosodje o 
ugotovitvah ter ukrepih v zvezi z nadzorstveno pritožbo. Minister 
za pravosodje torej ne more pooblastiti drugega uslužbenca 
Ministrstva za pravosodje, ki bi lahko namesto njega odstopil 
nadzorstveno pritožbo državnemu tožilstvu in zahteval, da se jo 
obravnava kot nadzorstveno pritožbo. 

K 37. členu 

Posebna določba v prvem odstavku predloga člena ureja primere, 
ko državna tožilstva v vpisnikih, imenikih in evidencah vodijo tudi 
osebne podatke in podatke, ki so po Zakonu o kazenskem 
postopku, po Zakonu o prekrških in po Zakonu o državnem 
tožilstvu potrebni za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj in 
prekrškov in vodijo osebne in druge podatke po drugih zakonih, 
ki jim dajejo položaj strank v sodnih in upravnih postopkih (npr. 
tožba za razveljavitev zakonske zveze po drugem odstavku 36. 
člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Uradni 
listSRS, 15/76, 30/86, 1/89 in 14/89 - prečiščeno besedilo, Uradni 
list RS, 13/94, 82/94, 29/95, 26/99, 60/99 - odločba US in 70/ 
2000). S takšno formulacijo je opredeljen krog podatkov, ki bo 
voden v vpisnikih, imenikih in evidencah ter dana pristojnost za 
njihovo obdelavo. 

Osebe na katere se nanašajo osebni podatki, bodo dostop do 
njih pridobile šele po zastaranju kazenskega pregona ali po 
pravnomočnosti kazenske sodbe. Gre za omejitev v skladu s 
prvim odstavkom 23. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 59/99, 57/2001 in 59/2001-popravek). Interesi 
preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih 
dejanj in varstva pravic in svoboščin drugih so tako močni, da 
začasno preprečujejo (omejujejo) oziroma pretehtajo nad 
dostopom do teh osebnih podatkov. 

Vpisniki, imeniki in evidence se bodo trajno hranili na državnih 
tožilstvih, kar je podobno kot v drugem odstavku 82. člena Zakona 
o sodiščih. Razlog je v pravni varnosti, potrebno je podatke (tudi 
osebne) varovati v organu kjer so nastali, kajti lahko pride do 
primerov, ko bi po poteku let lahko kdo poskušal obnoviti kazenski 
postopek, pa ga ne bi bilo npr. mogoče obnoviti drugače kot na 
podlagi podatkov iz tožilskega vpisnika. 

Podrobnejšo obliko in vsebino posameznih vpisnikov, imenikov in 
evidenc bo predpisal minister za pravosodje na predlog 
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije v 
Državnotožilskem redu. 

K 38. čenu 

V prvi prehodni določbi se pojasni, kaj se zgodi s pristojnostmi 
višjih državnih tožilstev, ko se v sistemu kazenskega pregona 
dosedanja tristopenjska organizacija državnega tožilstva 
spremeni v dvostopenjsko - z ukinitvijo višjih državnih tožilstev. 
Vsa štiri višja državna tožilstva v Ljubljani, Celju, Mariboru in 
Kopru prenehajo delovati s 1. januarjem 2003. Vse pristojnosti, ki 
so jih imela na podlagi tega zakona, drugih zakonov (npr. smiselno 
po tretjem odstavku 140. člena, šestem odstavku 178. člena, 
četrtem odstavku 184. člena, drugem odstavku 276. člena, prvem 
odstavku 306. člena in 377. členu Zakona o kazenskem postopku) 
ali podzakonskih aktov (npr. Navodilo o poravnavanju v kazenskih 
zadevah, Uradni list RS, št. 59/99) višja državna tožilstva, bo 
prevzelo Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije na podlagi 
navodila, ki je omenjeno v naslednjem členu. 1. januar 2003 je 
primeren za začetek delovanja nove organizacije državnega 
tožilstva zato, ker je potreben čas za pripravo vseh podzakonskih 
aktov in drugih ukrepov za učinkovit prehod na novo organizacijo 
državnega tožilstva. 

Vsi višji državni tožilci so s 1. januarjem 2003 premeščeni na delo 
na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije. Na dan 11. 12. 
2001 je bilo v Republiki Sloveniji na višjih državnih tožilstvih 
osemnajst višjih državnih tožilcev. V predlogu 25. člena je tudi 
določena možnost ustanovitve zunanjih oddelkov Vrhovnega 
državnega tožilstva Republike Slovenije za območje enega ali 
več višjih sodišč, v katerih lahko višji državni tožilci izvajajo del 
pristojnosti Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije. 

K 39. členu 

V drugi prehodni določbi je v zvezi s prvim odstavkom 
predlaganega člena generalnemu državnemu tožilcu Republike 
Slovenije določen trimesečni rok, v katerem je dolžan izdati 
navodilo o prevzemu zadev in arhivov višjih državnih tožilstev, ki 
jih bo prevzelo Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije. 
Trimesečni rok je smiseln, ker je potrebno vnaprej (še pred ukinitvijo 
višjih državnih tožilstev s 1. januarjem 2003) zagotoviti bodoče 
neovirano delovanje Vrhovnega državnega tožilstva Republike 
Slovenije, ki bo prevzelo pristojnosti dotedanjih višjih državnih 
tožilstev. Prav tako mora po drugem odstavku predlaganega člena 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona izdati navodilo o 
ustanovitvi Pravno informacijskega centra Vrhovnega državnega 
tožilstva iz 31. člena predloga zakona. 
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V zvezi s tretjim odstavkom predlaganega člena bo minister za 
pravosodje moral v novem Državnotožilskem redu (7. člen 
zakona)' predpisati več novih določb, npr. v zvezi z varovanjem 
oseb, obveščanjem javnosti, hišnim redom, s Pravnim 
informacijskim centrom, izdajanjem strokovne literature... Do 
njegove izdaje se bo uporabljal veljavni Pravilnik o notranji 
organizaciji in poslovanju državnih tožilstev. Rok za izdajo 
Državnotožilskega reda je zaradi obsežnosti materije primeren. 

Ostali podzakonski akti, ki jih mora generalni državni tožilec 
Republike Slovenije po četrtem odstavku predlaganega člena na 
novo sprejeti ali spremeniti, so npr. Navodilo o poravnavanju v 
kazenskih zadevah (Uradni list RS, št. 59/99), ki daje vodjem 
višjih državnih tožilstev pristojnost za imenovanje poravnalcev v 
kazenskih zadevah in druge pristojnosti v zvezi s poravnavo v 
kazenskih zadevah. Potrebno bo npr. določiti ali je imenovanje 
poravnalcev pristojnost okrožnih državnih tožilstev, Vrhovnega 
državnega tožilstva Republike Slovenije ali njegovih zunanjih 
oddelkov. Za urejanje teh področij ima generalni državni tožilec 
tudi tri mesece časa. 

K 40. členu 

V tretji prehodni določbi je določeno, da mora minister za 
pravosodje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona izdati 
podzakonski predpis (pravilnik) o Opravljanju pravosodnega 
nadzora, kot je to določeno v predlogu 34. člena tega zakona. Z 
izdajo pravilnika se naj bi podrobneje uredil način opravljanja tega 
omejenega nadzora. 

K 41. členu 

V četrti prehodni določbi je urejena postopnost spremembe 
sestave Državnotožilskega sveta, kajti zaradi predlagane ukinitve 
višjih državnih tožilstev ne ostaja enaka sestava, vendar bo do 
uskladitve članstva Državnotožilskega sveta z določilom iz 15. 
člena predloga tega zakona prišlo šele ob izteku mandata 
Izvoljenih članov in imenovanega člana sedanje personalne 
komisije državnega tožilstva. Zaradi stabilnega, nepretrganega 
delovanja Državnotožilskega sveta se njegova sestava do izteka 
mandata članov torej ne spremeni. 

K 42. členu 

V peti prehodni določbi je določen prevzem tožilskega osebja 
višjih državnih tožilstev, kajti dosedanja višja državna tožilstva 
bodo ukinjena, zato dotedanje tožilsko osebje višjih državnih 
tožilstev prevzeti v delovno razmerje Vrhovno državno tožilstvo 
Republike Slovenije ali okrožna državna tožilstva. Navodilo o 
prevzemu tožilskega osebja bo izdal generalni državni tožilec 
Republike Slovenije. 

K 43. členu 

V šesti prehodni določbi se ureja prevzem prostorov, 
premoženjskih pravic in premoženjskih obveznosti višjih državnih 
tožilstev. S 1. januarjem 2003 jih bo prevzelo Vrhovno državno 
tožilstvo Republike Slovenije, na podlagi navodila, ki ga bo moral 
v treh mesecih po objavi tega zakona izdati generalni državni 
tožilec. 

K 44. členu 

V sedmi prehodni določbi se ureja preimenovanje dosedanjega 
Državnega tožilstva Republike Slovenije v drugih zakonih in 
podzakonskih aktih. Dosedanje Državno tožilstvo Republike 
Slovenije se že s 1. členom predloga tega zakona preimenuje v 
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, s čemer je dodatno 
poudarjeno, da je to najvišje državno tožilstvo v hierarhiji državnih 
tožilstev v Republiki Sloveniji, pripomore pa se tudi k njegovi boljši 
mednarodni prepoznavnosti. V predlaganem 44. členu ni možno 
našteti in izrecno spremeniti vseh predpisov, kjer se nahaja 
omemba Državnega tožilstva Republike Slovenije v kakršnikoli 
obliki, zato je bila v predlogu člena uporabljena formulacija, da 
Državno tožilstvo Republike Slovenije in državno tožilstvo 
pomenita od dneva začetka veljave tega zakona besedno zvezo 
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije v vseh zakonih ali 
podzakonskih aktih, kjer se nahajata. Podobni problemi so se 
pojavili leta 1991 v zvezi s preimenovanjem takratnega 
jugoslovanskega dinarja v slovenski tolar v vseh zakonih in 
podzakonskih aktih, zato je bilo v 8. členu Zakona o uporabi 
denarne enote Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91-1) 
predpisano: "Za zneske, navedene v predpisih in splošnih aktih, 
sodnih in upravnih aktih, na obveznicah in drugih vrednostnih 
papirjih, menicah, v pogodbah in drugih listinah in obvestilih, v 
obračunih in evidencah, izdanih oziroma nastalih do uveljavitve 
tega zakona, se šteje, da so navedeni v denarni enoti Republike 
Slovenije." S tem se je za zneske v dinarjih, predpisanih v zakonih 
in podzakonskih aktih "štelo", da so od 8. 10. 1991 navedeni v 
slovenskih tolarjih. Podobno je bilo v 4. členu Ustavnega zakona 
za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91- 
I) predpisano, da dotedanji Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije nadaljuje delo kot Vlada Republike Slovenije. 

K 45. členu 

V končni določbi je določen običajni petnajstdnevni rok za začetek 
veljave zakona. 
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IV. DOLOČBE ZAKONA, KI SE 

SPREMINJAJO OZIROMA 
DOPOLNJUJEJO: 

1. člen 

Pregon storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, za 
katere je tako določeno z zakonom, izvajajo državni tožilci. 

Državni tožilec opravlja svoje naloge na podlagi ustave in zakona. 

2. člen 

Državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe ter opravlja 
druga procesna dejanja tožilca v kazenskem postopku, kolikor 
zakon ne določa drugače. 

Državni tožilec vlaga predloge za pregon in pravna sredstva v 
zadevah prekrškov, če tako določa zakon. 

Državni tožilec vlaga procesne akte v civilnih in drugih sodnih 
postopkih ter v upravnih postopkih, če tako določa zakon. 

5. člen 

Organizacijo in splošne pristojnosti državnih tožilstev ureja ta 
zakon. 

Državna tožilstva so samostojni državni organi; njihov položaj in 
medsebojna razmerja ureja ta zakon. 

Sredstva in druge pogoje za delo državnih tožilstev zagotavlja 
Republika Slovenija. 

7. člen 

Predpise za notranje poslovanje državnih tožilstev izda generalni 
državni tožilec v soglasju z ministrom za pravosodje. 

Nadzor nad upravnim poslovanjem državnih tožilstev izvajata 
generalni državni tožilec in ministrstvo za pravosodje. 

10. člen 

Za pregon storilcev kaznivih dejanj s področja organiziranega kriminala 
se pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije ustanovi skupina 
državnih tožilcev za posebne zadeve (v nadaljevanju: skupina). 

Za organiziran kriminal se po tem zakonu štejejo uradno 
pregonljiva kazniva dejana, storjena v okviru organizirane 
kriminalne združbe z notranjimi pravili ravnanja, ki deluje na 
podjetniški način in pri tem praviloma uporablja nasilje oziroma 
korupcijo ter z namenom pridobivanja protipravne premoženjske 
koristi ali družbene moči. Zlasti so to dejanja s področja pranja 
denarja, korupcije, proizvodnje in prometa z mamili in orožjem, 
trgovine z belim blagom, zvodništva in prostitucije, hudodelskega 
združevanja in kazniva dejanja z mednarodnim elementom. 

Skupina izvaja pregon iz prejšnjega odstavka do konca postopka 
na prvi stopnji na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Pri 
izvrševanju svojih nalog sodeluje z državnim tožilstvom, ki bi bilo 
pristojno za obravnavanje zadeve po splošnih predpisih o krajevni 
pristojnosti. Krajevno pristojna državna tožilstva so dolžna 
obveščati generalnega državnega tožilca Republike Slovenije o 

zadevah iz prejšnjega odstavka takoj, ko izvedo zanje. Po dodelitvi 
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije, zadevo 
prevzame v obravnavanje skupina. 

Vodja skupine o prevzemu zadeve obvesti policijo. 

10.b člen 

Potrebno število mest državnih tožilcev v skupini določi na predlog 
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije minister, 
pristojen za pravosodje. 

Vodja skupine se imenuje po postopku, ki velja za imenovanje 
vodij višjih ali okrožnih državnih tožilstev. 

11. člen 

Če državni tožilec ugotovi, da je zaradi kršitve ustave, zakona ali 
mednarodne pogodbe dana podlaga, da uporabi zoper izvršljivo 
sodno odločbo ali odločbo, izdano v upravnem ali kakšnem drugem 
postopku, pravno sredstvo, lahko zahteva, naj se izvršitev takšne 
odločbe odloži ali prekine, če bi z njeno izvršitvijo utegnile nastati 
nepopravljive škodljive posledice. 

Zahtevo za odložitev oziroma prekinitev izvršitve odločbe iz 
prejšnjega odstavka vloži državni tožilec, ki je upravičen uporabiti 
pravno sredstvo zoper takšno odločbo, pri sodišču oziroma 
drugem organu, ki je pristojen za dovolitev izvršbe, če le-ta že 
teče, pa pri organu, ki jo opravlja. 

Organ, pristojen za dovolitev izvršbe ali za izvršitev odločbe, 
odloži dovolitev izvršbe oziroma prekine izvršbo do odločitve o 
pravnem sredstvu državnega tožilca. 

Odločba o odložitvi oziroma prekinitvi izvršbe neha veljati, če 
državni tožilec v tridesetih dneh od prejema odločbe ne vloži 
pravnega sredstva. 

12. člen 

Državna tožilstva si pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti 
dajejo medsebojno pravno pomoč. 

Državno tožilstvo ima pravico zahtevati od državnih organov ter 
organov lokalne in druge samouprave in organizacij z javnimi 
pooblastili, naj mu pošljejo listine, spise, predmete ali obvestila, ki 
jih potrebuje za dejanja iz svoje pristojnosti. 

Državno tožilstvo ima pri izvajanju svojih pristojnosti pravico 
zahtevati podatke iz drugega odstavka tega člena tudi od drugih 
pravnih oseb in posameznikov, za katere meni, da z njimi 
razpolagajo. 

13. člen 

Pred sodišči s položajem okrajnih in okrožnih sodišč lahko 
nastopajo državni tožilci, ki imajo najmanj položaj okrožnega 
državnega tožilca. 

Pred sodišči s položajem višjih sodišč lahko nastopajo državni 
tožilci, ki imajo najmanj položaj višjega državnega tožilca. 

Državne tožilce iz prejšnjih odstavkov lahko nadomeščajo 
pomočniki državnega tožilca na delu v okrožnem oziroma višjem 
državnem tožilstvu v okviru pooblastil, ki jim jih določi državni 
tožilec. 
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Pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije lahko nastopajo 
samo vrhovni državni tožilci. 

Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, veljajo za pomočnike 
državnih tožilcev določbe tega zakona, ki veljajo za državne 
tožilce. 

14. člen 

V državnem tožilstvu opravlja funkcijo državnega tožilca eden ali 
več državnih tožilcev. 

Število mest državnih tožilcev pri posameznih državnih tožilstvih 
določi na predlog generalnega državnega tožilca Republike 
Slovenije minister za pravosodje v soglasju z Vlado Republike 
Slovenije. 

V aktu o določitvi mest se posebej določi število mest pomočnikov 
državnega tožilca. 

15. člen 

Za okrožnega državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki 
izpolnjuje pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo na položaj 
okrožnega sodnika ali je najmanj pet let opravljala funkcijo 
pomočnika državnega tožilca. 

Za višjega državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki 
izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in je najmanj pet let 
uspešno opravljala funkcijo okrožnega državnega tožilca. 

Za vrhovnega državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki 
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena in je najmanj pet 
let uspešno opravljala funkcijo višjega državnega tožilca ali 
najmanj deset let uspešno opravljala funkcijo okrožnega 
državnega tožilca. 

Za pomočnika državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki 
izpolnjuje pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo na položaj 
okrajnega sodnika. 

17. člen 

Državne tožilce imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog 
ministra za pravosodje. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka imenuje generalnega 
državnega tožilca Republike Slovenije državni zbor na predlog 
vlade, in sicer za dobo šestih let z možnostjo ponovnega 
imenovanja. 

Akt o imenovanju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

18. člen 

Minister za pravosodje poda predlog iz prvega odstavka 
prejšnjega člena potem, ko prejme mnenje personalne komisije 
državnega tožilstva (v nadaljnjem besedilu: personalna komisija). 

19. člen 

Prosto mesto državnega tožilca razpiše ministrstvo za pravosodje 
na predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije, 
prosto mesto le-tega pa po uradni dolžnosti. Razpis se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijave ne more biti 
krajši kot petnajst dni. 

Razpisni postopek vodi ministrstvo za pravosodje. 

V postopku iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja določba 
15. člena zakona o sodniški službi. 

20. člen 

Ko prejme razpisno gradivo od ministrstva za pravosodje, 
personalna komisija povabi na razgovor prijavljene kandidate, ki 
prvič kandidirajo na prosto mesto državnega tožilca. Vodjo 
državnega tožilstva, v katerem je prosto mesto državnega tožilca, 
pa pozove, da se izjasni o kandidatih za to mesto. 

Na podlagi ugotovitev, ki temeljijo na razpisnem gradivu, in na 
podlagi neposrednega vtisa, ki so ga kandidati napravili na 
razgovoru, oblikuje razpisna komisija mnenje glede predlogov za 
imenovanje. V mnenju razvrsti personalna komisija kandidate 
glede na svojo oceno o primernosti za imenovanje ter utemelji 
razloge za sprejeto razvrstitev. 

Mnenje iz prejšnjega odstavka pošlje personalna komisija ministru 
za pravosodje v tridesetih dneh od dneva, ko prejme razpisno 
gradivo. 

Če je v mnenju personalne komisije za zasedbo prostega mesta 
državnega tožilca najvišje uvrščen kandidat, ki je že imenovan 
za državnega tožilca in se je prijavil na razpis zaradi napredovanja, 
je minister za pravosodje tega kandidata dolžan predlagati v 
imenovanje, kolikor zakon ne določa drugače. 

Če minister za pravosodje ne sprejme mnenja personalne 
komisije, mora v roku desetih dni zahtevati, da personalna komisija 
ponovno prouči svoje mnenje v roku petnajstih dni; če je bilo novo 
mnenje sprejeto z večino dveh tretjin vseh članov komisije, je 
tako mnenje za ministrstvo obvezno. 

21. člen 

Personalno komisijo sestavlja sedem članov. Generalni državni 
tožilec Republike Slovenije in njegov namestnik sta člana komisije 
po položaju. Enega člana komisije imenuje minister za pravosodje 
izmed vodij višjih ali okrožnih državnih tožilstev. Štiri člane komisije 
izvolijo izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, 
državni tožilci po postopku, ki ga določa zakon za volitve članov 
personalnih svetov sodišč, od tega dva člana izmed okrožnih 
državnih tožilcev in dva člana izmed višjih državnih tožilcev. 

Volitve članov personalne komisije razpiše generalni državni 
tožilec. 

Mandat imenovanega ter izvoljenih članov personalne komisije 
traja pet let in po poteku mandata ne morejo biti takoj ponovno 
izvoljeni oziroma imenovani. 

Delo personalne komisije vodi generalni državni tožilec Republike 
Slovenije, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. 

Personalna komisija oblikuje mnenja z večino glasov vseh članov. 

22. člen 

Državni tožilec nastopi funkcijo z dnem, ko pred predsednikom 
vlade, generalni državni tožilec pa pred predsednikom državnega 
zbora izreče naslednjo prisego: "Prisegam, da bom varoval-a 
pravni red Republike Slovenije in svoje delo opravljal-a vestno, 
po ustavi in zakonih." 
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Po pooblastilu predsednika vlade lahko izrečejo državni tožilci 
prisego pred ministrom za pravosodje. 

* 

23. člen 

Z imenovanjem na funkcijo pridobi državni tožilec pravico do 
napredovanja. 

Napredovanje zajema napredovanje v plačilnih razredih, 
napredovanje na višje mesto in napredovanje na položaj svetnika. 

Kolikor ta zakon ne določa drugače, se za napredovanje državnih 
tožilcev, za določitev kriterijev za izbiro in napredovanje in v 
postopku za ocenjevanje dela državnih tožilcev smiselno 
uporabljajo določbe zakona o sodniški službi. 

Za izdelavo ocene dela za državnega tožilca je pristojna 
personalna komisija. 

O napredovanju v plačilnih razredih in na položaj svetnika odloča 
personalna komisija, o napredovanju na višje mesto pa organ, ki 
je pristojen za imenovanje državnega tožilca v skladu z določbami 
tega zakona. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka in četrtega odstavka 
20. člena tega zakona odloči o imenovanju oziroma napredovanju 
na mesto vodje višjega ali okrožnega državnega tožilstva Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje in po 
poprejšnjem mnenju personalne komisije in generalnega tožilca 
Republike Slovenije, kolikor ta zakon ne določa drugače. 

27. člen 

Državni tožilec ne sme opravljati funkcij, ki so po določbi ustave 
nezdružljive s funkcijo državnega tožilca, niti ne dejavnosti ali 
sprejeti zaposlitve ali dela, ki jih po določbi ustave in zakona ne 
sme opravljati oziroma sprejeti sodnik. 

O nezdružljivosti funkcije, dejavnosti ali dela s funkcijo državnega 
tožilca odloči personalna komisija. O odločitvi komisije obvesti 
generalni državni tožilec ministra za pravosodje. 

28. člen 

Plača državnega tožilca se določi po enakih osnovah, z enakimi 
dodatki ter na enak način kot plača sodnika ustreznega položaja. 

Plača pomočnika državnega tožilca se določi enako kot plača 
okrajnega sodnika. 

O uvrstitvi v plačilni razred odloči personalna komisija. 

31. člen 

Državni tožilec ima pravico do letnega dopusta v trajanju do 
štirideset delovnih dni, vendar ne manj kot trideset delovnih dni. 

Državni tožilec ima pravico do izrednega plačanega dopusta do 
sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi 
osebnih razlogov. 

Če državni tožilec kandidira za poslanca ali predsednika republike, 
ima od dneva potrditve kandidature pravico do izrednega 
plačanega dopusta za pripravo na volitve v trajanju trideset 
delovnih dni. 

V drugih izjemnih primerih se lahko državnemu tožilcu odobri 
izredni neplačani dopust do trideset dni v koledarskem letu. 

Primere in pogoje iz prejšnjih odstavkov določi personalna komisija. 

32. člen 

Za izobraževanje državnih tožilcev se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o sodniški službi. 

Personalna komisija odloči, katerim najboljšim kandidatom se glede 
na letna razpoložljiva sredstva za štipendije državnih tožilcev 
dodelijo štipendije. 

33. člen 

Državni tožilec nastopa pred sodiščem v službenem oblačilu, 
katerega obliko in način nošenja predpiše minister za pravosodje. 

36. člen 

Če to narekujejo okoliščine, v katerih bi bilo sicer ogroženo ali 
onemogočeno pravočasno izvajanje funkcij državnega tožilstva, 
sme generalni državni tožilec Republike Slovenije odrediti, da se 
državni tožilec za čas največ šestih mesecev v koledarskem 
letu premesti na opravljanje funkcije v drugo državno tožilstvo (v 
nadaljnjem besedilu: začasna premestitev) in sicer: okrožni državni 
tožilec k drugemu okrožnemu državnemu tožilstvu, višji državni 
tožilec k drugemu višjemu državnemu tožilstvu ali k okrožnemu 
državnemu tožilstvu, vrhovni državni tožilec k višjemu državnemu 
tožilstvu. 

Začasno premestitev lahko pod pogoji iz prejšnjega odstavka 
podaljša na predlog generalnega državnega tožilca personalna 
komisija, vendar največ za čas šestih mesecev. 

37.a člen 

Državni tožilec se lahko dodeli v skupino iz 10. člena tega zakona. 
V skupino se dodelijo državni tožilci, ki so ustrezno usposobljeni 
in imajo potrebne izkušnje pri pregonu storilcev kaznivih dejanj iz 
drugega odstavka 10. člena tega zakona. 

O dodelitvi iz prejšnjega odstavka odloča personalna komisija na 
predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije in po 
predhodnem mnenju vodje državnega tožilstva v katerem državni 
tožilec, ki je predlagan za dodelitev, opravlja svojo funkcijo ter po 
pisni privolitvi državnega tožilca, ki je predlagan za dodelitev. 

Državni tožilec se dodeli v skupino za največ šest let z možnostjo 
ponovne dodelitve. 

Dodelitev v skupino ne posega v položaj državnega tožilca, 
' pripada pa mu plača okrožnega državnega tožilca - svetnika. 

38. člen 

Državni tožilec je lahko dodeljen za opravljanje zahtevnejših 
strokovnih nalog ministrstvu za pravosodje največ za šest let. 

Državni tožilec iz prejšnjega odstavka obdrži pravico uporabljati 
naziv državni tožilec, vendar hkrati ne more opravljati funkcije 
državnega tožilca in mu vse druge pravice in dolžnosti iz 
službenega razmerja mirujejo. 

Državnemu tožilcu iz prvega odstavka tega člena pripada najmanj 
takšna plača, kot bi jo prejemal, če bi opravljal službo državnega 
tožilca, varovane pa so tudi vse njegove pravice do napredovanja 
po izteku dela v ministrstvu. 
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O dodelitvi odloči minister za pravosodje po predhodnem mnenju 
personalne komisije in po pisni privolitvi državnega tožilca. 

39. člen 

Državnemu tožilcu preneha funkcija: 
1. z upokojitvijo, vendar najkasneje, ko dopolni 70 let starosti; 
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije; 
3. če izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost za 

opravljanje službe; 
4. če se odpove službi državnega tožilca; 
5. če se odpravi državno tožilstvo in državnemu tožilcu ni 

mogoče zagotoviti, da nadaljuje z delom v drugem državnem 
tožilstvu; 

6. če državni tožilec sprejme funkcijo, začne opravljati dejavnost 
ali sklene delovno razmerje oziroma kljub prepovedi opravlja 
dejavnost ali delo, ki ni združljivo s funkcijo državnega tožilca; 

7. če iz ocene njegove službe dvakrat zaporedoma izhaja, da 
ne ustreza državnotožilski službi. 

Šteje se, da je razlog iz 1. točke prejšnjega odstavka nastopil z 
iztekom leta, v katerem je sodnik dosegel starostno mejo za 
upokojitev, razlog iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka z dnem 
pravnomočnosti odločbe pristojnega organa, razlog iz 5. točke 
prejšnjega odstavka z dnem prenehanja dela državnega tožilstva, 
razlog iz 7. točke pa z dnem, ko personalna komisija sprejme 
drugo negativno oceno. 

40. člen 

Državni tožilec se razreši, če je obsojen za kaznivo dejanje, 
storjeno z zlorabo svoje funkcije, ali za drugo kaznivo dejanje na 
zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, ali na krajšo zaporno 
ali neprostostno kazen, če gre za kaznivo dejanje, zaradi katerega 
je osebnostno neprimeren za opravljanje funkcije državnega 
tožilca. 

Sodišče mora v primerih iz prejšnjega odstavka poslati 
pravnomočno sodbo ministru za pravosodje in generalnemu 
državnemu tožilcu. 

O razrešitvi državnega tožilca v primerih iz prvega odstavka 
tega člena odloči vlada na predlog ministra za pravosodje, o 
razrešitvi generalnega državnega tožilca pa državni zbor na 
predlog vlade. 

41. člen 

Vodji državnega tožilstva preneha funkcija smiselno iz razlogov 
iz 63. člena zakona o sodiščih ali če svoje funkcije ne opravlja po 
predpisih in pravočasno ali če s svojim ukrepanjem in ravnanjem 
izkaže, da ni sposoben ali primeren za opravljanje vodstvene 
funkcije. 

Za postopek razrešitve se smiselno uporabljajo določbe zakona 
o sodiščih, o razrešitvi pa odloča organ, ki je pristojen za 
imenovanje vodje državnega tožilstva. 

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo 
tudi za generalnega državnega tožilca Republike Slovenije. 

42. člen 

Državni tožilec disciplinsko odgovarja, če je kršil dolžnosti 
državnega tožilca ali ugled in dostojanstvo funkcije državnega 
tožilca. 

Državnega tožilca ni mogoče klicati na disciplinsko odgovornost 
za mnenja, ki jih je dal pri delu v zadevi, ki jo je obravnaval. 

Uvedbo disciplinskega postopka zoper državnega, tožilca ima 
pravico zahtevati generalni državni tožilec in minister za 
pravosodje. 

Na podlagi pismeno vložene zahteve iz prejšnjega odstavka je 
disciplinski tožilec dolžan zahtevati uvedbo disciplinskega 
postopka. 

Določbe tega zakona o disciplinski odgovornosti se ne uporabljajo 
za generalnega državnega tožilca. 

43. člen 

Disciplinske sankcije po tem zakonu so: 
1. razrešitev funkcije državnega tožilca; 
2. ustavitev napredovanja; 
3. zmanjšanje plače. 

Ustavitev napredovanja se izreče za čas treh let. 

Zmanjšanje plače se izreče do višine 20 % za čas do enega leta. 

44. člen 

Disciplinska sankcija iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena 
se lahko izreče samo za naslednje kršitve dolžnosti: 
1. neizpolnjevanje ali nevestno, nepravočasno ali malomarno 

opravljanje službenih dolžnosti; 
2. neupravičena odklonitev službene dolžnosti oziroma 

neizpolnjevanje navodil, ki so dana po določbah tega zakona; 
3. kršitev predpisov o varovanju državne in uradne tajnosti; 
4. hujša kršitev predpisov o varstvu pri delu, pred požarom ali 

eksplozijo; 
5. nedostojno in žaljivo obnašanje do posameznikov, državnih 

organov ter pravnih oseb v zvezi z opravljanjem funkcije 
državnega tožilca in zunaj nje. 

46. člen 

V disciplinskem postopku odloča na prvi stopnji disciplinsko 
sodišče, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana prvostopnega 
disciplinskega sodišča za sodnike ter državni tožilci, člani 
personalne komisije, izvoljeni izmed državnih tožilcev, na drugi 
stopnji pa disciplinsko sodišče, ki ga sestavljajo štirje sodniki, 
člani drugostopnega disciplinskega sodišča za sodnike, in trije 
vrhovni državni tožilci, določeni z letnim razporedom dela 
vrhovnega državnega tožilstva za dobo dveh let. 

Funkcijo disciplinskega tožilca v postopku proti državnemu tožilcu 
opravlja z letnim razporedom dela določeni vrhovni državni tožilec. 

49. člen 

Če je zoper državnega tožilca uveden kazenski postopek zaradi 
kaznivega dejanja iz prvega odstavka 40. člena tega zakona, 
generalni državni tožilec Republike Slovenije odloči, da se državni 
tožilec začasno odstrani z. opravljanja funkcije (suspenz). 

O suspenzu generalnega državnega tožilca Republike Slovenije 
odloči Vlada na predlog ministra za pravosodje. 

Če je zoper državnega tožilca uveden disciplinski postopek zaradi 
disciplinske kršitve iz 44. člena tega zakona, lahko generalni 
državni tožilec zoper državnega tožilca odredi suspenz. 
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Zoper odločbo o suspenzu ni pritožbe. 

V ostalem se glede suspenza državnega tožilca smiselno 
uporabljajo določbe 4. oddelka VII. poglavja zakona o sodniški 
službi. 

51. člen 

V Republiki Sloveniji so: 

1) Državno tožilstvo Republike Slovenije 

2.a) Višje državno tožilstvo v Celju 

b. Višje državno tožilstvo v Kopru 

c. Višje državno tožilstvo v Ljubljani 

č. Višje državno tožilstvo v Mariboru 

3.a) Okrožno državno tožilstvo v Celju 

b. Okrožno državno tožilstvo v Kopru 

c. Okrožno državno tožilstvo v Kranju 

č. Okrožno državno tožilstvo v Krškem 

d. Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 

e. Okrožno državno tožilstvo v Mariboru 

f. Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti 

g. Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici 

h. Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu 

i. Okrožno državno tožilstvo na Ptuju 

j. Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu. 

Sedež državnega tožilstva Republike Slovenije je v Ljubljani. 

52. člen 

Državno tožilstvo Republike Slovenije in skupina iz 10. člena tega 
zakona delujeta za območje Republike Slovenije. 

Višje državno tožilstvo deluje za območje višjega sodišča s 
splošno pristojnostjo. 

Okrožno državno tožilstvo deluje za območje okrožnega sodišča 
s splošno pristojnostjo in okrajnih sodišč z območja tega 
okrožnega sodišča. 

Svoje funkcije pred okrajnimi sodišči izvaja državno tožilstvo s 
sedeža državnega tožilstva ali z zunanjega oddelka. 

53. člen 

Zunanji oddelek iz zadnjega odstavka prejšnjega člena je 
organizacijska enota državnega tožilstva, ki opravlja funkcije 
okrožnega državnega tožilstva pred enim ali več okrajnimi sodišči. 

Zunanji oddelek ustanovi ali ukine minister za pravosodje na 
predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije. 

V upravnem in nadzornem pogledu je zunanji oddelek neposredno 
podrejen vodji okrožnega državnega tožilstva. 

56. člen 

Upravne in nadzorstvene pristojnosti v zvezi z delovanjem 
državnega tožilstva ima vodja državnega tožilstva. 

Za vodjo državnega tožilstva Republike Slovenije je lahko 
postavljen državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za vrhovnega 
državnega tožilca. Za vodjo višjega državnega tožilstva je lahko 
postavljen državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za višjega državnega 
tožilca, za vodjo okrožnega državnega tožilstva pa državni tožilec, 
ki izpolnjuje pogoje za okrožnega državnega tožilca. 

Vodja državnega tožilstva ima poleg pristojnosti, določenih s tem 
ali drugim zakonom, tudi druge pristojnosti, ki gredo predstojniku 
državnega organa po splošnih predpisih. 

Vodja državnega tožilstva ima namestnika, ki ga na predlog 
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije imenuje min- 
ister za pravosodje. 

Namestnik vodje državnega tožilstva opravlja funkcije in naloge 
iz pristojnosti vodje državnega tožilstva, če je ta odsoten ali 
zadržan. 

Vodje in namestniki okrožnih in višjih državnih tožilstev se imenujejo 
za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja. 

57. člen 

Vodja državnega tožilstva Republike Slovenije je generalni državni 
tožilec Republike Slovenije. 

Državni tožilci, imenovani pri državnem tožilstvu Republike 
Slovenije, imajo naziv vrhovni državni tožilec. 

Državni tožilci, imenovani pri višjem državnem tožilstvu, imajo 
naziv višji državni tožilec. 

Državni tožilci, imenovani pri okrožnem državnem tožilstvu, imajo 
naziv okrožni državni tožilec. 

58. člen 

Pri vsakem državnem tožilstvu je potrebno število strokovnih 
sodelavcev za opravljanje pravnih del in potrebno število 
administrativnih in drugih delavcev. 

Število in vrste delovnih mest delavcev iz prejšnjega odstavka 
določi minister za pravosodje na predlog personalne komisije, 
potrdi pa Vlada Republike Slovenije. 

59. člen 

Ministrstvo za pravosodje skrbi za razvoj, enotnost in delovanje 
informacijske podpore poslovanja državnih tožilstev. 

61. člen 

O kazenskih zadevah, ki so širšega javnega pomena ali v katerih 
niso jasna temeljna pravna vprašanja kazenskega pregona, so 
dolžna okrožna javna tožilstva nemudoma obvestiti državno 
tožilstvo Republike Slovenije. 
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Minister za pravosodje lahko v zvezi z izvrševanjem svojih 
pristojnosti zahteva, da mu državna tožilstva poročajo o zadevah, 
ki jih obravnavajo. 

62, člen 

Državna tožilstva pošiljajo letna poročila o delu državnim tožilstvom 
višjih stopenj in ministrstvu za pravosodje, državno tožilstvo 
Republike Slovenije pošlje skupno letno poročilo o delu državnih 
tožilstev tudi državnemu zboru. 

63. člen 

Generalni državni tožilec ali po njegovem pooblastilu drug državni 
tožilec posreduje obvestila o delu državnih tožilcev sredstvom 
javnega obveščanja s pošiljanjem pismenih sporočil ali 
sklicevanjem tiskovnih konferenc oziroma na drug primeren način, 
ki ga določi generalni državni tožilec. 

64. člen 

Generalni državni tožilec Republike Slovenije daje splošna navodila 
za ravnanje državnih tožilcev, ki se nanašajo na enotno uporabo 
zakona pri državnih tožilstvih in na izenačevanje politike pregona. 

Vodja okrožnega ali višjega državnega tožilstva lahko v zadevah 
iz svoje pristojnosti dajeta obvezna splošna navodila za ravnanje 
državnih tožilcev in državnih tožilstev. 

Preden izda državni tožilec navodilo iz prvega ali drugega 
odstavka tega člena, je treba predlog navodila obravnavati na 
sestanku z okrožnimi in višjimi državnimi tožilci. 

Navodila iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti 
dana v pisni obliki. 

66. člen 

Nadrejeni in višji državni tožilec sme prevzeti posamezno zadevo 
ali opravilo, za katero je sicer pristojen nižji državni tožilec. 

67. člen 

Nadzorstveni pregled poslovanja okrožnih državnih tožilstev z 
njegovega območja izvaja višje državno tožilstvo s pregledovanjem 

spisov, ki jih zahteva na vpogled, in na drug primeren način, 
najmanj enkrat na tri leta pa z neposrednim pregledom 
dokumentacije in vpisnikov pri okrožnem državnem tožilstvu. 

Na način, določen v prejšnjem odstavku, izvaja nadzorstveno 
pravico nad državnimi tožilstvi nižje stopnje tudi državno tožilstvo 
Republike Slovenije, s tem da mora neposredni pregled poslovanja 
višjih državnih tožilstev opraviti najmanj enkrat na tri leta, 
poslovanja okrožnih državnih tožilstev pa najmanj enkrat na štiri 
leta. 

Poročila o splošnih nadzorstvenih pregledih iz prvega odstavka 
tega člena se pošljejo generalnemu državnemu tožilcu Republike 
Slovenije in ministru za pravosodje. Temu se pošljejo tudi poročila 
o splošnih nadzorstvenih pregledih iz prejšnjega odstavka. Z 
ugotovitvami pregleda morajo biti seznanjeni državni tožilci pri 
organu, katerega poslovanje je bilo pregledano. 

68. člen 

Nadzorstvene pritožbe v zvezi z delom okrožnega državnega 
tožilca se pošljejo pristojnemu vodji višjega državnega tožilstva, 
nadzorstvene pritožbe v zvezi z delom drugih državnih tožilcev 
pa generalnemu državnemu tožilcu. Če nadzorstvena pritožba ni 
očitno neutemeljena, pristojni vodja državnega tožilstva z njeno 
vsebino seznani državnega tožilca, na katerega delo se pritožba 
nanaša, in zahteva od njega pojasnila oziroma poročilo o 
okoliščinah ali dejstvih, ki jih navaja pritožnik. 

69. člen 

Kolikor zakon ne določa drugače, je vpogled v spise, vpisnike in 
drugo dokumentacijo državnega tožilstva dovoljen samo državnim 
tožilcem in državnim uradnikom ministrstva za pravosodje, ki so 
kot državni tožilci dodeljeni ministrstvu. 

Sodišče oziroma državni zbor lahko zahteva listine iz prejšnjega 
odstavka na vpogled, kolikor se nanašajo na predmet kazenskega 
postopka oziroma na parlamentarno preiskavo. 

Minister za pravosodje lahko dovoli vpogled vpisnikov in spisov 
državnega tožilstva osebi, ki izkaže, da so ji podatki iz vpisnikov 
potrebni za znanstvenoraziskovalno delo. Dovoljenje se lahko 
nanaša le na vpisnike in spise, ki so arhivirani. 

poročevalec, št. 55 
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