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Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji
in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
(ZVISJV-1)
Razglašam Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in
jedrski varnosti (ZVISJV-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. decembra 2017.
Št. 003-02-11/2017-5
Ljubljana, dne 20. decembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI
IN JEDRSKI VARNOSTI (ZVISJV-1)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji, da
se kar najbolj zmanjšata škoda za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem in radioaktivna kontaminacija
življenjskega okolja ter da se hkrati omogočijo razvoj, proizvodnja in uporaba virov sevanj in izvajanje sevalnih dejavnosti. Za
vir sevanja, ki je namenjen pridobivanju jedrske energije, zakon
ureja izvajanje ukrepov jedrske in sevalne varnosti, če gre za
uporabo jedrskega blaga, pa tudi posebnih ukrepov varovanja.
(2) Ta zakon določa pristojnosti organa, pristojnega za
jedrsko varnost, organa, pristojnega za varstvo pred sevanji,
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in inšpektorata,
pristojnega za notranje zadeve, za izvajanje določb in nadzor
po tem zakonu, vključno s pristojnostmi inšpektorjev za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona.
(3) S tem zakonom se v pravni red prenašajo Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevar-
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nostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1),
zadnjič popravljena s Popravkom Direktive Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih
standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega
sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom
(UL L 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69), (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2013/59/Euratom), Direktiva Sveta 2009/71/Euratom
z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko
varnost jedrskih objektov (UL L št. 172 z dne 2. 7. 2009, str. 18),
zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2014/87/Euratom z dne
8. julija 2014 o spremembi Direktive 2009/71/Euratom o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov
(UL L št. 219 z dne 25. 7. 2014, str. 42; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2014/87/Euratom), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2009/71/Eurartom), Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne
19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in
varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki
(UL L št. 199 z dne 2. 8. 2011, str. 48; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2011/70/Euratom) ter Direktiva Sveta 2006/117/Euratom z dne 20. novembra 2006 o nadzorovanju in kontroli pošiljk
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva (UL L
št. 337 z dne 5. 12. 2006, str. 21; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2006/117/Euratom).
2. člen
(izključitev uporabe)
(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na vsebnost
radioaktivnih snovi, se ne uporabljajo za živila in njihove sestavine, za katere vsebnost določajo predpisi o zdravstveni
ustreznosti živil.
(2) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za vnos iz
držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), iznos
vanje, uvoz in izvoz zdravil, za katera je to urejeno s predpisi,
ki urejajo ravnanje z zdravili in medicinskimi pripomočki.
(3) Določbe tega zakona se glede varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji ne uporabljajo za izpostavljenost:
– naravnemu sevanju, kot so obsevanost zaradi radionuklidov, ki jih vsebuje človeško telo, in izpostavljenost kozmičnemu sevanju na površini zemeljske skorje;
– posameznikov iz prebivalstva ali delavcev kozmičnemu
sevanju med letom ali v vesolju, razen če gre za izpostavljenost
letalske ali vesoljske posadke;
– na površju tal kot posledici prisotnosti radionuklidov, ki
so v nedotaknjeni zemeljski skorji.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo ta pomen:
1. Aktivnost je aktivnost danega števila radionuklidov v
izbranem energijskem stanju ob določenem času in je določena
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kot količnik A = dN/dt, pri čemer je dN pričakovano število spontanih jedrskih prehodov iz tega energijskega stanja v časovnem
intervalu dt. Enota za aktivnost je bekerel.
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. Diagnostične referenčne ravni so vrednosti dozimetričnih količin ionizirajočih sevanj ali aktivnosti odmerkov radiofarmakov pri standardnih diagnostičnih ali intervencijskih
radioloških posegih za skupine pacientov standardnih velikosti
ali standardne fantome in ob uporabi posameznih skupin radiološke opreme.
5. Dovoljenje je odločba, s katero pristojni organ v skladu
z zahtevami tega zakona dovoli in določi pogoje za izvajanje
sevalne dejavnosti, uporabo vira sevanja, obratovanje ali razgradnjo jedrskih ali sevalnih objektov, kakršno koli ravnanje
z izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi odpadki, zaprtje odlagališč po tem zakonu ali druge dejavnosti, določene s tem
zakonom.
6. Doza je merilo za absorbirano energijo na enoto mase
ali škodo za zdravje. Doze so absorbirane, ekvivalentne ali
efektivne. Absorbirana doza izraža absorbirano energijo na
enoto mase. Ekvivalentna doza izraža različne učinke, ki jih
ima posamezna vrsta ionizirajočih sevanj na posamezno tkivo
ali organ, efektivna doza pa stopnjo škode za zdravje ljudi, ki
nastane zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem in se
izračuna kot vsota vseh ekvivalentnih doz, uteženih glede na
posamezno tkivo ali organ.
7. Dozna ograda je najvišja še sprejemljiva vnaprej določena doza sevanja, ki jo prejme posameznik zaradi določenega
vira sevanja v okviru izvajanja načrtovane sevalne dejavnosti,
pod katero je treba optimizirati izpostavljenost.
8. Fizično nadzorovano območje je območje ali objekt pod
stalnim fizičnim in tehničnim nadzorom. Obdano je z mehansko oviro in ima omejeno število vhodov, ki so pod ustreznim
nadzorom.
9. Fizično varovanje so ukrepi fizičnega in tehničnega varovanja v objektu ali na napravi z jedrsko ali radioaktivno snovjo
in prevozov jedrskih snovi, s katerimi se preprečujejo kazniva
ravnanja, ter načrt ukrepov ob takih ravnanjih.
10. Gradbeni material je vsak gradbeni proizvod, ki je
namenjen trajni vgradnji v gradbeni objekt ali njegove dele in
od katerega lastnosti je odvisno, kakšna bo izpostavljenost posameznika ionizirajočemu sevanju v tem gradbenem objektu.
11. Ionizirajoče sevanje (v nadaljnjem besedilu: sevanje) je prenos energije v obliki delcev ali elektromagnetnih
valov z valovno dolžino 100 nanometrov ali manj ali frekvenco
3 x 1015 Hz ali več, ki lahko neposredno ali posredno povzroči
tvorbo ionov.
12. Izpostavljeni delavec ali izpostavljena delavka (v nadaljnjem besedilu: izpostavljeni delavec) je oseba, ki pri delodajalcu ali kot samozaposleni opravlja delo v okviru sevalne
dejavnosti, pri katerem je lahko izpostavljena ionizirajočim sevanjem in lahko prejme dozo, ki presega katero koli predpisano
mejno dozo za prebivalce. Izpostavljeni delavec opravlja dela
na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na kakršni koli drugi podlagi.
13. Izpostavljenost ionizirajočim sevanjem (v nadaljnjem
besedilu: izpostavljenost) pomeni biti obsevan z ionizirajočim
sevanjem. Izpostavljenost je lahko zunanja, če je vir sevanja
zunaj telesa, ali notranja, če je vir sevanja v telesu.
14. Izpostavljenost izvajalcev zaščitnih ukrepov je izpostavljenost izvajalca zaščitnih ukrepov ob izrednem dogodku
zaradi njegovega dela.
15. Izpostavljenost ob izrednem dogodku je izpostavljenost zaradi izrednega dogodka. Ta izpostavljenost ne vključuje
izpostavljenosti izvajalcev zaščitnih ukrepov.
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16. Izpostavljenost pri delu je izpostavljenost ionizirajočim
sevanjem delavcev, praktikantov in študentov med opravljanjem njihovega dela.
17. Izpostavljenost prebivalcev je izpostavljenost posameznikov, ki ne vključuje poklicne izpostavljenosti ne izpostavljenosti v zdravstvene namene.
18. Izpostavljenost radonu pomeni izpostavljenost radonovim potomcem.
19. Izpostavljenost v zdravstvene namene je izpostavljenost pacientov ali asimptomatičnih posameznikov kot del
njihove diagnostike ali zdravljenja, ki naj bi koristilo njihovemu
zdravju, kot tudi izpostavljenost negovalcev ter prostovoljcev
pri medicinskih in biomedicinskih raziskavah.
20. Izpostavljenost zaradi slikanja v nemedicinske namene je vsaka namerna izpostavljenost ljudi pri slikanju, katere
osnovni namen ni zdravstvena korist izpostavljenega posameznika.
21. Izrabljeno gorivo je jedrsko gorivo, ki je bilo obsevano
v reaktorski sredici in je iz nje trajno odstranjeno. Izrabljeno
gorivo se lahko obravnava kot koristna snov, ki jo je mogoče
predelati, ali kot radioaktivni odpadek, ki ga je treba odložiti.
22. Izredni dogodek je okoliščina ali dogodek, ki ni običajen in pri katerem se zmanjša sevalna ali jedrska varnost
ali je zmanjšana raven varstva pred sevanji. Zaradi stanja, ki
je posledica izrednega dogodka, je treba začeti takojšnje priprave ali izvajanje ukrepov za preprečitev ali odpravo posledic
za zdravje in varnost ljudi ter kakovost njihovega življenja, za
preprečitev posledic na premoženje in okolje ali za odpravo
tveganj, ki vodijo do takih resnih posledic.
23. Izvajalec ali izvajalka zaščitnih ukrepov (v nadaljnjem
besedilu: izvajalec zaščitnih ukrepov) je oseba, ki ob izrednem
dogodku ukrepa v skladu s svojo določeno vlogo ob takem dogodku in je pri tem lahko izpostavljena ionizirajočim sevanjem.
24. Izvajalec ali izvajalka radiološkega posega (v nadaljnjem besedilu: izvajalec radiološkega posega) je oseba, ki
pri radiološkem posegu upravlja radiološko opremo. Razen v
izjemnih primerih, določenih s tem zakonom ali v podzakonskih
predpisih, izdanih na njegovi podlagi, je izvajalec radiološkega
posega radiološki inženir ali zdravnik.
25. Izvajalec ali izvajalka sevalne dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: izvajalec sevalne dejavnosti) je fizična ali pravna
oseba, ki je po določbah tega zakona registrirala svojo sevalno
dejavnost ali zanjo pridobila dovoljenje za izvajanje.
26. Izvoz je vsak iznos radioaktivnih ali jedrskih snovi iz
carinskega območja EU v skladu s carinskimi predpisi.
27. Jedrska varnost so tehnični in organizacijski ukrepi, s
katerimi se doseže varno obratovanje jedrskega objekta, preprečujejo izredni dogodki ali ublažijo posledice teh dogodkov
ter prispeva k varstvu izpostavljenih delavcev, prebivalstva in
okolja pred ionizirajočimi sevanji.
28. Jedrske snovi so rude, snovi vira ali posebne cepljive
snovi, opredeljene v 197. členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL C št. 84 z dne 30. 3.
2010, str. 1).
29. 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, objekt za skladiščenje, predelavo, obdelavo ali odlaganje jedrskega goriva ali visokoradioaktivnih odpadkov in
objekt za skladiščenje, obdelavo ali odlaganje nizko- ali srednjeradioaktivnih odpadkov. Jedrski objekt lahko sestoji tudi
iz več jedrskih objektov, če so funkcionalno povezani na istem
geografsko zaokroženem območju in jih upravlja ena oseba.
30. Jedrsko blago so jedrske snovi ter oprema in tehnologije, ki so načrtovane in izdelane za proizvodnjo ali uporabo
jedrskih snovi.
31. Jedrsko varovanje so ukrepi, ki obsegajo preprečevanje, zaznavanje in ukrepanje v primeru kraje, sabotaže,
nepooblaščenega dostopa, nedovoljenega prenosa ali drugih
zlonamernih dejanj, ki vključujejo jedrske ali radioaktivne snovi
in objekte ali dejavnosti, povezane z njimi.
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32. Klinična odgovornost za radiološki poseg 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
ali dokumentacije o radioloških posegih napotnim ali drugim
zdravnikom, ustrezno poučitev pacienta in drugih prizadetih posameznikov o tveganjih zaradi posegov ali ionizirajočih sevanj.
33. Klinična presoja je sistematični pregled izvedbe in
rezultatov radioloških posegov s ciljem dvigniti kakovost in
rezultate oskrbe pacienta. Temelji na primerjavi postopkov in
rezultatov posegov z dogovorjenimi standardi dobre radiološke
prakse ter vodi do sprememb postopkov oziroma uskladitev s
sodobnimi standardi, kjer je to potrebno in primerno.
34. Kontrolirano območje je območje na zunanjem robu
varovanega območja. Kontroliran je lahko tudi prostor znotraj
objekta ali objekt, ki je pod občasnim fizičnim in stalnim tehničnim nadzorom.
35. Kultura varovanja sestoji iz značilnosti, naravnanosti
in vedenja pri posameznikih v organizacijah ali ustanovah,
katerih cilj so podpora, izboljšanje in trajnostni pristop do jedrskega varovanja.
36. Manj pomemben sevalni objekt je objekt, v katerem se
uporabljajo viri sevanja, ki bi brez vnaprej ustrezno načrtovane
zaščite objekta lahko povzročili izpostavljenost ionizirajočim
sevanjem delavcev ali drugih oseb v objektu nad predpisanimi
mejnimi dozami.
37. Mejna doza je največja vrednost efektivne doze (če je
to primerno, predvidene efektivne doze) ali največja vrednost
ekvivalentne doze v določenem časovnem intervalu, ki je doza
posameznika ne sme preseči.
38. Mejne vrednosti radioaktivne kontaminacije so vrednosti specifičnih aktivnosti, ki so izvedene na podlagi modelov
letnega vnosa radionuklidov v človeški organizem z zaužitjem
ali vdihavanjem, na podlagi modelov zunanje izpostavljenosti
ionizirajočim sevanjem in na podlagi pretvorbenih količnikov,
t. i. doznih faktorjev. Določijo se za posamezne radionuklide
ali vrste radionuklidov na površinah, v snoveh in za referenčne
osebe.
39. Monitoring radioaktivnosti v okolju so meritve hitrosti
doz zaradi radioaktivnih snovi v okolju ali meritve koncentracije
radionuklidov v okolju.
40. Načrt zaščite in reševanja organizacije je dokument,
ki ga pripravi upravljavec jedrskega ali sevalnega objekta po
predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in v
skladu z določili tega zakona. Opisuje ukrepe, s katerimi se načrtuje ustrezen odziv pri izpostavljenosti ob izrednem dogodku.
Tak odziv temelji na pričakovanih dogodkih in scenarijih.
41. Načrtovana izpostavljenost je izpostavljenost zaradi
načrtovane uporabe vira sevanja ali načrtovane človekove
dejavnosti, ki spremeni prenosne poti, povezane z izpostavljenostjo. Načrtovana izpostavljenost povzroči ali bi lahko povzročila izpostavljenost ljudi in okolja. Zajema lahko pričakovane in
potencialne izpostavljenosti.
42. Nadzorovano območje je območje, za katero veljajo
posebna pravila, s katerimi se zagotovi ustrezno varstvo pred
ionizirajočim sevanjem ali prepreči širjenje radioaktivne kontaminacije, in do katerega je dostop nadzorovan.
43. Napotni zdravnik ali napotna zdravnica (v nadaljnjem
besedilu: napotni zdravnik) je zdravnik ali zobozdravnik, ki
napoti posameznika na radiološki poseg.
44. Naravni vir sevanja je vir ionizirajočega sevanja naravnega, zemeljskega ali kozmičnega izvora.
45. Navodilo za ukrepanje v primeru izrednega dogodka
je dokument, ki ga pripravi izvajalec sevalne dejavnosti, ki
ne potrebuje načrta zaščite in reševanja. Opisuje ukrepe, s
katerimi se načrtuje ustrezen odziv pri izpostavljenosti ob izrednem dogodku. Tak odziv temelji na pričakovanih dogodkih
in scenarijih.
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46. Nenamerna izpostavljenost je izpostavljenost v zdravstvene namene, ki se pomembno razlikuje od nameravane
izpostavljenosti za izbrani namen.
47. Območja z več radona so območja, na katerih je zaradi sestave in geološke sestave tal mogoče pričakovati, da letno
povprečje koncentracije radona v zaprtih prostorih presega
referenčno raven.
48. Območje materialne bilance je območje znotraj jedrskega objekta ali zunaj njega, v katerem je kadar koli mogoče
opraviti popis jedrskih snovi in določiti količino teh snovi, ki se
vnašajo v to območje ali iznašajo iz njega.
49. Obratovalna doba objekta je čas, v katerem se objekt
uporablja v predvidene namene. Če gre za odlagališče, se
ta čas začne s prvo odložitvijo odpadkov v objekt in konča z
zaprtjem odlagališča.
50. Obstoječa izpostavljenost je izpostavljenost, ki že
obstaja, ko je treba sprejeti odločitev o njenem nadzoru. Zaradi
obstoječe izpostavljenosti ni treba ali ni več treba izvajati nujnih
ukrepov.
51. Preverjanje kakovosti so vsi postopki (načrtovanje,
usklajevanje in uvajanje), s katerimi se zagotavlja ali izboljšuje
kakovost. Vključuje nadzor, vrednotenje in vzdrževanje zahtevanih ravni vseh tistih lastnosti delovanja opreme, ki se lahko
določijo, merijo in nadzorujejo.
52. Ocena varstva pred sevanji je dokument, s katerim se
oceni naravo in velikost sevalnega tveganja ter izpostavljenost
delavcev in prebivalstva zaradi izvajanja sevalne dejavnosti
in opredelijo ukrepi varstva pred sevanji ter način optimizacije
varstva pred ionizirajočimi sevanji v okoliščinah in delovnih
pogojih, ki so pomembni z vidika varstva pred sevanji.
53. Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji je posameznik, ki ima ustrezno znanje, usposobljenost in izkušnje iz
varstva pred sevanji s področja določene vrste sevalne dejavnosti, da lahko nadzoruje ali izvaja ukrepe varstva pred sevanji.
54. Odlaganje radioaktivnih odpadkov je namestitev radioaktivnih odpadkov na odlagališče ali na določeno mesto brez
namena, da bi jih ponovno prevzeli. Za odlaganje radioaktivnih
odpadkov se šteje tudi, če pristojni organ odobri izpuščanje
odpadnih radioaktivnih snovi v okolje, ki se pozneje razredčijo.
55. Odprti vir sevanja je vir sevanja, katerega oblika in
zgradba ne ustrezata zahtevam varstva pred sevanji, ki veljajo
za zaprti vir sevanja, tako da je mogoča razpršitev radioaktivnih
snovi v okolje.
56. Opazovano območje je območje, ki je ustrezno nadzorovano zaradi varstva pred sevanji.
57. Pooblaščeni izvedenec ali izvedenka medicinske fizike (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvedenec medicinske
fizike) je fizična oseba, ki jo je pooblastil pristojni organ ter ima
zahtevano izobrazbo, znanje, usposobljenost in izkušnje za
optimizacijo radioloških posegov, merjenje in ocenjevanje izpostavljenosti pacientov, zagotavljanje in preverjanje kakovosti radioloških posegov ter svetovanje na področju medicinske fizike.
58. Pooblaščeni izvedenec ali izvedenka varstva pred
sevanji (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvedenec varstva
pred sevanji) je pravna ali fizična oseba, ki je pridobila pooblastilo pristojnega organa ter ima zahtevano znanje, usposobljenost, izkušnje in opremo, da svetuje o ukrepih varstva
pred sevanji, izvaja preverjanje delovnih pogojev in sevalnih
razmer na nadzorovanih in opazovanih območjih, preglede
virov sevanj in osebne varovalne opreme ter usposabljanja iz
varstva pred sevanji.
59. Pooblaščeni izvedenec ali izvedenka za sevalno in
jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvedenec
za sevalno in jedrsko varnost) je pravna oseba, ki jo je pooblastil pristojni organ, ima zahtevano znanje ter je usposobljena
za ocenjevanje sevalne in jedrske varnosti.
60. Pooblaščeni izvajalec ali izvajalka dozimetrije (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalec dozimetrije) je pravna
oseba, ki jo je pooblastil pristojni organ ter ima ustrezne merilne metode in zaposlene usposobljene strokovnjake za oceno
osebnih doz, vključno z umerjanjem, odčitavanjem in razlago
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odčitkov z instrumentov za merjenje osebnih doz ali merjenje
radioaktivnosti v človekovem telesu ali bioloških vzorcih.
61. Pooblaščeni izvajalci ali izvajalke medicine dela (v
nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci medicine dela) so
zdravniki, ki so pooblaščeni za izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov.
62. Posameznik ali posameznica iz prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: posameznik iz prebivalstva) je posameznik,
ki je lahko kot prebivalec izpostavljen ionizirajočemu sevanju.
63. Pospeševalnik delcev je oprema ali naprava, ki zaradi
pospeševanja delcev oddaja ionizirajoče sevanje z energijo,
večjo kot 1 MeV.
64. Potencialna izpostavljenost je izpostavljenost, ki je ni
mogoče pričakovati z gotovostjo, ampak je posledica morebitnega dogodka ali niza dogodkov, vključujoč odpovedi opreme
in napake pri obratovanju.
65. Povzročitelj ali povzročiteljica radioaktivnih odpadkov
ali izrabljenega goriva (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva) je fizična ali pravna
oseba, ki pri izvajanju svoje dejavnosti, svojem delovanju ali izvajanju storitev drugim stalno ali občasno povzroča nastajanje
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva, in vsaka oseba,
ki radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo obdeluje tako, da
se spreminjajo njihove lastnosti in sestava.
66. Praktikant ali praktikantka (v nadaljnjem besedilu:
praktikant) je oseba, ki se usposablja ali uči za opravljanje posebnih strokovnih opravil pri pravni ali fizični osebi, ki v okviru
svoje dejavnosti izvaja sevalno dejavnost.
67. Predelava pomeni kemično ali fizično obdelavo radioaktivnega materiala, vključno z izkopavanjem, pretvorbo,
obogatitvijo cepljivega ali oplodnega jedrskega materiala ter
ponovno predelavo izrabljenega goriva.
68. Predmet splošne rabe je naprava ali predmet, v katerega so namenoma vgradili radionuklid ali več radionuklidov
ali so ti nastali z aktivacijo, ali naprava ali predmet, ki oddaja
ionizirajoče sevanje. Tak predmet je v prosti prodaji ali dostopen posameznikom iz prebivalstva brez posebnega nadzora
pristojnega organa med prodajo in po njej.
69. Pričakovana izpostavljenost je izpostavljenost ljudi, ki
je posledica izvajanja sevalne dejavnosti (vključno z vzdrževanjem, nadzorom in razgradnjo) v običajnih, vnaprej predvidenih
okoliščinah, in vključuje tudi manjše obvladljive nezgode.
70. Priglasitev namere je predložitev informacije pristojnemu organu o nameri za izvajanje sevalne dejavnosti.
71. Program radioloških posegov je program načrtovanja,
napotitve, odobritve in izvajanja radioloških posegov.
72. Projektne osnove objekta opredeljujejo njegovo potrebno zmogljivost za obvladovanje določenega obsega stanj
ob spoštovanju predpisanih zahtev sevalne in jedrske varnosti.
Projektne osnove so prvi pogoj za zagotovitev preprečitve posledic pričakovanega obratovalnega ali projektnega dogodka,
ali ublažitev teh posledic, če preprečitev ni mogoča.
73. Radioaktivna kontaminacija je onesnaženost zraka,
vode, tal, snovi, izdelkov, površin bivalnega ali delovnega okolja
ali posameznika z radionuklidi in se izraža kot specifične aktivnosti na enoto prostornine, mase ali površine. Radioaktivna
kontaminacija človekovega telesa je zunanja radioaktivna kontaminacija kože in notranja radioaktivna kontaminacija organov
zaradi vnosa radioaktivnih snovi.
74. Radioaktivni material je material, ki vsebuje radioaktivne snovi.
75. Radioaktivni odpadki so radioaktivni materiali v plinasti, tekoči ali trdni obliki, za katere ni predvidena ali načrtovana
nadaljnja uporaba in ki so pod nadzorom pristojnega organa
po tem zakonu.
76. Radioaktivni vir je vir sevanja, ki vsebuje radioaktivni
material zaradi izrabe njegove radioaktivnosti.
77. Radioaktivna snov je vsaka snov, ki vsebuje radionuklid ali več radionuklidov, katerih aktivnosti ali specifične
aktivnosti ne moremo zanemariti glede na merila varstva pred
sevanji.
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78. Radiološki inženir ali inženirka (v nadaljnjem besedilu:
radiološki inženir) je zdravstveni delavec z izobrazbo s področja radiološke tehnologije.
79. Radiološka oprema so naprave in viri sevanja, ki se
uporabljajo za izvedbo radiološkega posega.
80. Radiološki poseg je vsak poseg, ki vključuje izpostavljenost pacientov ali drugih oseb ionizirajočim sevanjem
v zdravstvene namene. Radiološki se uporablja za oznako
radiodiagnostičnih, radioterapevtskih in intervencijskih posegov
ali drugačno uporabo ionizirajočega sevanja za načrtovanje,
vodenje in spremljanje zdravljenja.
81. Radon je radionuklid Rn-222, in kjer je to primerno,
njegovi potomci.
82. Ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom so vse organizacijske in fizične dejavnosti, ki se izvajajo
pri shranjevanju, premeščanju, predelavi, skladiščenju ali odlaganju radioaktivnih odpadkov.
83. Ravni izvzetja so aktivnosti ali specifične aktivnosti, ki
jih določi pristojni organ ali so določene s predpisi in pri katerih
ali pod katerimi vira sevanja ni treba priglasiti niti zanj dobiti
dovoljenja za uporabo po tem zakonu.
84. Ravni opustitve so aktivnosti, pri katerih ali pod katerimi se radioaktivne snovi ali materiali, izhajajoči iz izvajanja
sevalne dejavnosti, ne obravnavajo več po tem zakonu.
85. Razgradnja objekta so vsi ukrepi za prenehanje nadzora po določbah tega zakona nad jedrskim ali sevalnim objektom. Taka razgradnja vključuje postopke dekontaminacije in
odstranitev objekta ali postopke demontaže ter odstranitev
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz objekta.
86. Razširjene projektne osnove objekta opredeljujejo
njegovo zmogljivost za preprečevanje nesprejemljivih radioloških posledic zaradi nesreč, težjih od tistih dogodkov, ki so
podlaga za projektne osnove, ali vključujejo več odpovedi,
kakor so predvidene pri projektnih osnovah. Razširjene projektne osnove je treba pripraviti na podlagi inženirske ocene ter z
determinističnimi in verjetnostnimi metodami, da se ugotovijo
dodatni scenariji nesreč in načrtujejo praktične rešitve za njihovo preprečitev ali blaženje njihovih posledic.
87. Referenčna oseba je posameznik, ki prejme dozo,
značilno za bolj izpostavljene posameznike iz prebivalstva, pri
čemer niso upoštevane osebe s skrajnimi in redkimi navadami.
88. Referenčna raven je raven efektivne doze ali ekvivalentne doze ali specifične aktivnosti, ki se uporablja v primeru
izpostavljenosti ob izrednem dogodku ali v primeru obstoječe
izpostavljenosti. Referenčne ravni ne veljajo kot omejitev, ki
se ne sme preseči. Kljub temu se lahko le v posebnih primerih
dovolijo efektivne in ekvivalentne doze ter specifične aktivnosti,
ki so nad referenčnimi ravnmi.
89. Registracija je poenostavljen postopek, s katerim
pristojni organ dovoli izvajanje sevalne dejavnosti ali uporabo
vira sevanja v skladu s predpisanimi pogoji.
90. Sanacija kontaminiranega območja je odstranjevanje
virov sevanja ali zmanjšanje njihove aktivnosti ali količine ali
prekinitev poti izpostavljenosti ali zmanjšanje njihovega vpliva,
da bi se izognili dozam, ki bi jih sicer lahko prejeli zaradi obstoječe izpostavljenosti, ali da bi te doze zmanjšali.
91. Sevalna dejavnost je vsaka človekova dejavnost,
ki lahko poveča izpostavljenost posameznikov ionizirajočemu
sevanju zaradi vira sevanja, in se ta izpostavljenost obravnava
kot načrtovana izpostavljenost. Za sevalno dejavnost se ne
šteje izvajanje zaščitnih ukrepov in dejavnost, pri kateri so
posamezniki izpostavljeni radonu v bivalnih prostorih.
92. Sevalna varnost so ukrepi, s katerimi se doseže varna uporaba vira sevanja ali obratovanje objekta, preprečujejo
izredni dogodki ali ublažijo posledice teh dogodkov ter s tem
prispeva k zagotavljanju varstva okolja in varstva pred sevanji.
93. Sevalni objekt je:
– objekt z virom sevanja ali več viri sevanja, ki so namenjeni obsevanju z ionizirajočimi sevanji in je zanje verjetno,
da bi povzročili čezmerno izpostavljenost posameznikov iz
prebivalstva;
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– objekt z odprtim virom sevanja ali več odprtimi viri
sevanja, za katere je verjetno, da bi bila zaradi sproščanja
radioaktivnih snovi v okolje izpostavljenost posameznikov iz
prebivalstva čezmerna;
– objekt, namenjen pridobivanju in predelavi jedrskih mineralnih surovin, in
– odlagališče z rudarsko jalovino ali hidrometalurško jalovino, ki nastaja pri pridobivanju jedrskih surovin.
Sevalni objekt lahko sestoji tudi iz več sevalnih objektov, če
so funkcionalno povezani na istem geografsko zaokroženem
območju in jih upravlja ena oseba.
94. Sievert (Sv) je naziv za enoto ekvivalentne ali efektivne doze. En sievert je enak enemu joulu na kilogram:
1 Sv = 1 J/kg.
95. Sistem vodenja sestoji iz medsebojno povezanih in
prepletenih dejavnikov, ki omogočajo nemoteno in učinkovito
delovanje organizacije. Vzpostavljajo politiko in cilje ter omogočajo, da so cilji učinkovito in uspešno doseženi. Sistem vodenja
združuje vse zahteve glede varnosti, zdravja, okolja, fizičnega
varovanja, kakovosti in gospodarnosti.
96. Skupinska doza je vsota doz, ki so jih ali bi jih lahko
prejeli posamezniki določene skupine ljudi zaradi izpostavljenosti viru sevanja. Enota za skupinsko dozo je človek sievert.
97. Specialist ali specialistka medicinske fizike v nadaljnjem besedilu: specialist medicinske fizike) je magister medicinske fizike, ki je opravil specializacijo in specialistični izpit na
enem od področij medicinske fizike.
98. Stopnja nevarnosti je stopnja izrednega dogodka glede na stanje sevalnega ali jedrskega objekta. Stanje pomeni
obratovalno sposobnost sistemov, stopnjo preseganja obratovalnih parametrov ipd. Vsaka razglasitev stopnje nevarnosti
sproži ukrepe, ki jih je upravljavec objekta predhodno načrtoval.
99. Škoda za zdravje ljudi so klinično ugotovljivi škodljivi
učinki ionizirajočih sevanj s tveganjem za zdravje ljudi ali njihovih potomcev in skrajšanjem njihovih življenj ali znižanjem
kakovosti teh, ki se lahko pojavijo takoj ali z zakasnitvijo. Pri
učinkih, ki se pojavijo z zakasnitvijo, škodo izrazimo z verjetnostjo za pojav teh učinkov in ne z gotovostjo njihove pojavnosti.
100. Študent ali študentka (v nadaljnjem besedilu: študent) je oseba, ki ne opravlja dela, vendar je v izobraževalni
ustanovi ali pri drugem izvajalcu sevalne dejavnosti izpostavljena ionizirajočim sevanjem v okviru izobraževalnega procesa.
101. Toron je radionuklid Rn-220, in kjer je to primerno,
njegovi potomci.
102. Tranzit je vsak prenos radioaktivnih snovi ali jedrskih
snovi preko območja Republike Slovenije.
103. Upravljavec ali upravljavka (v nadaljnjem besedilu:
upravljavec) je oseba, ki upravlja objekt in mora imeti odločbo
o poskusnem obratovanju ali dovoljenje za obratovanje objekta.
Če gre za rudarska dela, mora upravljavec imeti tudi rudarsko
pravico po predpisih o rudarstvu.
104. Uvoz je vsak vnos iz tretjih držav na carinsko območje EU, razen tranzita.
105. Varnostna analiza je analiza varnosti jedrskega ali
sevalnega objekta, izvedena na podlagi determinističnih ali
verjetnostnih metod. Namen varnostne analize je preveriti projektne zasnove in spremembe jedrskega ali sevalnega objekta
glede jedrske in sevalne varnosti in ugotoviti, ali je jedrski ali
sevalni 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 stanju jedrskega ali sevalnega objekta.
106. Varnostna kultura so značilnosti in vedenje v organizaciji ali pri posameznikih, ki namenjajo varstvu in varnosti
največjo pozornost in jima dajejo prednost, ustrezno njuni
pomembnosti. Za sevalno ali jedrsko področje se varnostna
kultura nanaša na osebno zavzetost in odgovornost vseh vpletenih v katero koli dejavnost, ki vpliva na delovanje in varnost
sevalnega ali jedrskega objekta. Ključni za varnostno kulturo so
odprta izmenjava informacij, ki vključuje neomejeno obravnavo
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varnostnih in drugih z njimi povezanih vprašanj, preprečevanje
samozadostnosti, predanost popolnosti, osebna in skupinska
odgovornost in dvig ravni sevalne ali jedrske varnosti.
107. Varnostni zadržek je ugotovitev varnostnega preverjanja, ki izraža dvome o zanesljivosti in lojalnosti osebe, ki
naj bi dobila dovoljenje za vstop v kontroliran objekt ali prostor,
fizično nadzorovano ali vitalno območje in fizično nadzorovan
ali vitalni prostor.
108. Varnostno preverjanje osebe je poizvedba, ki jo
pred izdajo dovoljenja za vstop v kontroliran objekt ali prostor,
fizično nadzorovano ali vitalno območje in fizično nadzorovan
ali vitalni prostor opravi delodajalec in upravljavec jedrskega
objekta in katere namen je zbrati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih.
109. Varovano območje lahko obsega kontrolirano območje, kontroliran objekt, kontroliran prostor, fizično nadzorovano
območje, fizično nadzorovan objekt, vitalno območje in vitalni
objekt.
110. Varstvo pred sevanji so ukrepi, s katerimi se zagotavljata varstvo ljudi pred vplivi izpostavljenosti ionizirajočim
sevanjem.
111. Vesoljsko plovilo je plovilo, ki ima na krovu enega ali
več posameznikov in je namenjeno delovanju na nadmorski
višini 100 km in več.
112. Vir sevanja je vir, ki lahko povzroči izpostavljenost z
oddajanjem ionizirajočih sevanj ali sproščanjem radioaktivnih
materialov.
113. Vir sevanja neznanega izvora je radioaktivni vir sevanja, ki ni izvzet iz nadzora in ni pod nadzorom pristojnega
organa, ker nikoli ni bil pod takim nadzorom ali je bil zapuščen,
izgubljen, založen, ukraden ali kako drugače prenesen novemu
imetniku brez ustreznega dovoljenja.
114. Visokoaktivni vir sevanja je zaprti vir sevanja, ki
vsebuje radionuklid, katerega aktivnost je enaka ali večja kot
aktivnost, določena v predpisu iz četrtega odstavka 21. člena
tega zakona.
115. Vitalno območje in vitalni objekt sta znotraj fizično nadzorovanega območja pod stalnim fizičnim in tehničnim
nadzorom.
116. Zagotavljanje kakovosti so vse načrtovane in sistematično izvajane dejavnosti, s katerimi se zagotavlja sprejemljiva stopnja zaupanja, da so sestava, sistem, komponenta,
postopek ali organizacija ukrepa varstva pred ionizirajočimi
sevanji ali jedrske varnosti ali kateri koli njihov sestavni del
izvedeni zadovoljivo in v skladu z dogovorjenimi standardi.
Zagotavljanje kakovosti je eden od delov sistema vodenja in
mora vsebovati tudi postopke preverjanja kakovosti.
117. Zaprti vir sevanja je radioaktivni vir sevanja, pri katerem je radioaktivni material stalno zaprt v posodi ali je vgrajen
v trdni obliki, da se pri predvidenih pogojih uporabe prepreči
razpršitev radioaktivnih snovi.
118. Zaprtje odlagališča je dokončanje vseh ukrepov, ki jih
je treba izvesti za zagotovitev dolgoročne varnosti odlagališča.
119. Zaprto odlagališče je zaprto odlagališče radioaktivnih
odpadkov, rudarske jalovine ali hidrometalurške jalovine, za katero morata biti zagotovljena dolgoročni nadzor in vzdrževanje
po tem zakonu.
120. Zaščitni ukrepi so ukrepi, ki se izvedejo za preprečevanje ali zmanjševanje doz, ki bi bile sicer prisotne ob izrednem
dogodku ali obstoječi izpostavljenosti. Med izrednimi dogodki
ima pojem zaščitni ukrep enak pomen kot v zakonu, ki ureja
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zaščitni ukrepi ne
vključujejo sanacije kontaminiranih območij.
121. Zunanji delavec ali zunanja delavka (v nadaljnjem
besedilu: zunanji delavec) je vsak izpostavljen delavec, ki
ni zaposlen pri izvajalcu sevalne dejavnosti, odgovornem za
opazovana ali nadzorovana območja, vendar opravlja dejavnosti na teh območjih. Zunanji delavec je lahko tudi praktikant
ali študent.
122. Zunanji izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki ima
v skladu s tem zakonom obveznosti do zunanjega delavca.
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Zunanji izvajalec je lahko delodajalec zunanjega delavca, v
primeru študentov pa izobraževalna ustanova. Zunanji delavci,
ki so samozaposlene osebe, morajo sami izpolniti zahteve tega
zakona, ki se nanašajo na zunanjega izvajalca.
4. člen
(načela zakona)
(1) Pri sprejemanju predpisov, izdajanju soglasij in dovoljenj ter pri odločanju v drugih upravnih zadevah, izvajanju
nadzora in drugih nalog iz svoje pristojnosti, je treba zagotoviti
vse mogoče primerne in razumne ukrepe za preprečitev škode za zdravje ljudi in radioaktivne kontaminacije življenjskega
okolja (načelo celovitosti).
(2) Odločitev o uvedbi sevalne dejavnosti je upravičena, če je korist za posameznika ali družbo zaradi te sevalne
dejavnosti večja kot škoda za zdravje, ki bi jo prinesla uvedba. Odločitev o uvedbi ali spremembi poti izpostavljenosti za
obstoječo izpostavljenost ali izpostavljenost ob izrednem dogodku je upravičena, če prinaša več koristi kot škode (načelo
upravičenosti).
(3) Pri izpostavljenosti prebivalstva in poklicni izpostavljenosti je treba varstvo posameznikov optimizirati tako, da
so velikost osebnih doz, verjetnost, da pride do izpostavljenosti, in število izpostavljenih ljudi tako nizki, kot je mogoče
razumno doseči ob upoštevanju sedanjega tehničnega znanja
ter upoštevanju gospodarskih in družbenih dejavnikov. Pri varstvu posameznikov pri medicinski izpostavljenosti se optimizira
velikost doz posameznikov, pri čemer mora biti optimizacija
skladna z medicinskim namenom izpostavljenosti. To načelo se
ne uporablja le za efektivne doze, temveč tudi za ekvivalentne
doze, kadar je to ustrezno, in sicer kot previdnostni ukrep, da
se tako zagotovi upoštevanje negotovosti, ki obstaja v zvezi s
škodo za zdravje pod pragom, nad katerim so sicer znani učinki na tkivo (načelo optimizacije varstva pred sevanji). Načelo
optimizacije varstva pred sevanji velja tudi za načrtovanje zaščitnih ukrepov tako, da se primerja izpostavljenost pri izvedbi
zaščitnega ukrepa s koristmi tega ukrepa, to je z zmanjšanjem
škode, povzročene z izrednim dogodkom.
(4) Pri načrtovanih izpostavljenostih mora biti vsota vseh
prejetih doz, ki jih prejme posameznik, manjša ali enaka mejni
dozi, predpisani za delavce ali prebivalce. Za medicinsko izpostavljenost mejne doze ne veljajo (načelo mejnih doz).
(5) Sevalne in jedrske objekte je treba projektirati, umestiti
v prostor, graditi, preizkusiti, z njimi obratovati in jih razgraditi
tako, da se preprečijo nesreče in da so, če do njih vendarle
pride, ublažene njihove posledice tako, da so preprečeni zgodnji izpusti radioaktivnosti, ki bi zahtevali hitre zaščitne ukrepe
v okolici, ter veliki izpusti radioaktivnosti, ki bi prizadeli velika
območja in trajali dolgo (načelo preprečevanja nesreč).
(6) Jedrsko blago je treba uporabljati tako, da so izpolnjene obveznosti mednarodnih sporazumov o preprečevanju
širjenja jedrskega orožja in da se prepreči nepooblaščeno
razpolaganje z jedrskim blagom, vključno z izrabljenim gorivom
(načelo miroljubne uporabe).
(7) Izvajalec sevalne dejavnosti, vključno z upravljavcem
sevalnega ali jedrskega objekta, je odgovoren za varstvo pred
sevanji in sevalno varnost, upravljavec jedrskega objekta pa
tudi za jedrsko varnost. Svoje odgovornosti ne more prenesti
na drugo osebo. Odgovoren je tudi za vse dejavnosti pogodbenih izvajalcev in podizvajalcev, katerih dejavnosti bi lahko
vplivale na jedrsko ali sevalno varnost (načelo primarne odgovornosti).
(8) Izvajalec sevalne dejavnosti krije stroške ukrepov za
zagotavljanje varstva pred sevanji po tem zakonu, vzdrževanja
pripravljenosti na izredne dogodke in zaščitnih ukrepov ter
stroške odprave posledic izrednega dogodka (načelo povzročitelj plača).
(9) Upravljavec sevalnega objekta ali upravljavec jedrskega objekta morata biti pripravljena za izvedbo zaščitnih ukrepov
v primeru izrednih dogodkov (načelo pripravljenosti).
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(10) 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).
(11) Podatki o radioaktivnosti v okolju, o izpostavljenosti
posameznikov iz prebivalstva ter o postopkih in dejavnostih
državnih organov, izvajalcev obveznih državnih gospodarskih
javnih služb in nosilcev pooblastil, ki se nanašajo na varstvo
pred sevanji in jedrsko varnost, so javni (načelo javnosti).
(12) Pri obravnavanju jedrske in sevalne varnosti se priglasitve, izdaje dovoljenj, inšpekcije in druge upravne zadeve
obravnavajo primerno njihovemu pomenu za varnost in morebitno izpostavljenost zaradi izvajanja sevalne dejavnosti, in sicer
tako, da se pomembnejšim zadevam namenja več pozornosti
kakor manj pomembnim (načelo stopenjskega pristopa).
(13) Upravljavci sevalnih ali jedrskih objektov in izvajalci
sevalnih dejavnosti morajo nenehno iskati in uvajati možnosti
za izboljšanje sevalne ali jedrske varnosti (načelo stalnega
izboljševanja).
5. člen
(mednarodno sodelovanje)
(1) Pristojni organi iz drugega odstavka 1. člena tega zakona so kontaktne točke za komunikacijo z Evropsko komisijo
in podobnimi organi v drugih državah, vsak s svojega področja
pristojnosti.
(2) Pristojni organi iz prejšnjega odstavka zaradi izpolnjevanja obveznosti Republike Slovenije po mednarodnih pogodbah s področja miroljubne uporabe jedrske energije in zaradi
spodbujanja sodelovanja lahko skladno z zakonom, ki ureja
zunanje zadeve, sklepajo dogovore za izmenjavo informacij
s sosednjimi državami, drugimi zainteresiranimi državami in
mednarodnimi organizacijami s tega področja.
(3) Organ, pristojen za jedrsko varnost, zagotovi izvedbo
mednarodnih misij zaradi izpolnjevanja obveznosti Republike
Slovenije po mednarodnih pogodbah s področja miroljubne
uporabe jedrske energije. Če je obseg misije pregled jedrskega
ali sevalnega objekta, mora upravljavec takega objekta omogočiti tak pregled.
(4) V skladu z Direktivo 2009/71/Euratom, Direktivo
2014/87/Euratom in Direktivo 2011/70/Euratom pristojni organi iz
prejšnjega odstavka najmanj vsakih deset let izvedejo samoocenjevanje, ki zajema usklajenost lastne organiziranosti in domače
zakonodaje z mednarodno uveljavljenimi standardi na področju,
ki ga urejajo ta zakon in predpisi, izdani na njegovi podlagi, ter
drugi predpisi s področja miroljubne uporabe jedrske energije.
(5) Na podlagi opravljenega samoocenjevanja Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) omogoči mednarodni strokovni pregled ustreznih delov področja varstva pred
sevanji in jedrske varnosti, ravnanja z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom in drugih področij miroljubne uporabe
jedrske energije ter organov iz prvega odstavka tega člena, da
se omogoči ter zagotovi trajno in nenehno izboljševanje jedrske
in sevalne varnosti.
(6) Organ, pristojen za jedrsko varnost:
– zagotovi, da se v dogovoru z drugimi državami članicami EU najmanj vsakih šest let izvede ocenjevanje posameznih
pomembnih vprašanj, povezanih z jedrsko varnostjo jedrskih
objektov na ozemlju Republike Slovenije;
– omogoči državam članicam EU in Evropski komisiji
kot opazovalki mednarodni strokovni pregled ocenjevanja iz
prejšnje alineje;
– zagotovi izvajanje ustreznih nadaljnjih ukrepov, ki izhajajo iz ugotovitev mednarodnega strokovnega pregleda iz
prejšnje alineje.
(7) Upravljavec jedrskega objekta mora:
– izdelati oceno s področja jedrske varnosti iz prve alineje
prejšnjega odstavka za svoj objekt ter pridobiti mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o njej;
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– poročati organu, pristojnem za jedrsko varnost, o rezultatih ocenjevanja;
– izvesti ukrepe, ki jih predpiše organ, pristojen za jedrsko
varnost, in izhajajo iz ugotovitev mednarodnega strokovnega
pregleda iz druge alineje prejšnjega odstavka.
(8) Pri nesreči, v kateri bi bilo treba izvesti zaščitne ukrepe
zunaj območja jedrskega objekta ali zaščitne ukrepe za prebivalstvo, vlada zagotovi, da se nemudoma omogoči mednarodni
strokovni pregled.
(9) Organ, pristojen za jedrsko varnost, zagotovi, da se
poročila in najpomembnejši rezultati vsakega strokovnega pregleda iz tega člena sporočijo državam članicam EU in Evropski
komisiji.
6. člen
(strokovna sveta)
(1) Minister, pristojen za zdravje, in minister, pristojen za
okolje, imenujeta 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,
varovanja jedrskih snovi, stanja radioaktivnosti okolja, varstva
okolja pred sevanji, zaščitnega ukrepanja, sanacije posledic izrednih dogodkov in uporabe virov sevanja, ki se ne uporabljajo
v zdravstvu in veterinarstvu;
– strokovni svet za vprašanja varstva ljudi pred sevanji,
radioloških posegov ter uporabe virov sevanja v zdravstvu in
veterinarstvu.
(2) Vsakega od strokovnih svetov iz prejšnjega odstavka
sestavlja pet članov, strokovnjakov za posamezna področja iz
prejšnjega odstavka.
(3) Dvema članoma strokovnega sveta traja začetni mandat dve leti, trem pa štiri leta, v nadaljevanju pa na vsakih šest
let izmenično poteče mandat članov strokovnega sveta.
7. člen
(naloge strokovnih svetov)
(1) Naloge strokovnih svetov iz prejšnjega člena so:
– dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov po tem
zakonu ter smernic po 104. členu tega zakona;
– dajanje mnenja k predlogu letnega poročila o varstvu
pred sevanji in jedrski varnosti iz 168. člena tega zakona;
– 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, za katera so zadolženi, za katere jih zaprosijo organi,
pristojni za upravno in inšpekcijsko odločanje po tem zakonu.
(2) Strokovna sveta o svojem delu izdelata letni poročili
za preteklo leto in ju do 28. februarja tekočega leta pošljeta
organu, pristojnemu za jedrsko varnost, in organu, pristojnemu
za varstvo pred sevanji.
(3) Organ, pristojen za jedrsko varnost, poročili iz prejšnjega odstavka vključi v poročilo iz 168. člena tega zakona.
(4) Kritje materialnih stroškov in strokovno administrativna
dela za strokovna sveta zagotavljata organ, pristojen za jedrsko
varnost, in organ, pristojen za varstvo pred sevanji.
(5) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za
zdravje, predpišeta način delovanja strokovnih svetov, pogostnost sestajanja, roke za izdelavo mnenj in druge zadeve, pomembne za poslovanje strokovnih svetov, vključno z načinom
zagotavljanja neodvisnosti članov strokovnega sveta.
8. člen
(javnost podatkov)
(1) Podatki o upravičenosti, izvajanju in vrstah sevalnih
dejavnostih, uporabi virov sevanja, ukrepih varstva pred sevanji, podatki, povezani z jedrsko in sevalno varnostjo jedrskih
in sevalnih objektov, podatki o ravnanju z izrabljenim gorivom
in radioaktivnimi odpadki ter podatki o rezultatih monitoringa
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radioaktivnosti so javni in morajo biti dostopni izvajalcem sevalnih dejavnosti, delavcem, pacientom ali drugim osebam, ki
so obsevane v zdravstvene namene, in splošni javnosti, razen
če ni drugače določeno s tem zakonom zaradi varovanja jedrskih snovi, fizičnega varovanja in varovanja virov sevanja
in z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
(2) Podatki, povezani z jedrsko in sevalno varnostjo
objektov iz prejšnjega odstavka, obsegajo podatke o pogojih
ob običajnem obratovanju objekta in takojšnje informacije o
izrednih dogodkih v objektu. Podatki in informacije morajo biti
na voljo delavcem v objektu in splošni javnosti, zlasti še lokalnim skupnostim, prebivalcem in drugim deležnikom v okolici
jedrskega ali sevalnega objekta.
(3) Podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo zagotavljati pristojni organi iz drugega odstavka
1. člena tega zakona, vsak s področja svojih pristojnosti,
podatke iz prejšnjega odstavka pa tudi upravljavec jedrskega
ali sevalnega objekta.
(4) Za dostop do informacij iz tega člena se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. V primeru izrednih dogodkov se za informiranje javnosti
uporabljajo določbe 134. in 135. člena tega zakona.
9. člen
(varstvo in hramba dokumentarnega gradiva)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti mora shranjevati dokumentarno gradivo in voditi evidence o svoji sevalni dejavnosti.
(2) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora v
skladu s svojim sistemom vodenja varovati, hraniti in zagotavljati dostopnost do dokumentarnega gradiva o jedrskem
ali sevalnem objektu, pomembnega za jedrsko in sevalno
varnost.
(3) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta, ki zapre
odlagališče radioaktivnih odpadkov, rudarske ali hidrometalurške jalovine, za katero morata biti zagotovljena dolgoročni
nadzor in vzdrževanje po tem zakonu, mora z dnem dokončnosti odločbe iz prvega odstavka 123. člena tega zakona
izročiti dokumentarno gradivo, pomembno za zagotavljanje
dolgoročnega nadzora in vzdrževanja po tem zakonu, izvajalcu obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z
radioaktivnimi odpadki.
(4) Podrobnosti glede vrste in obsega dokumentacije ter
načina in trajanja varstva in hrambe dokumentarnega gradiva
iz prvega odstavka tega člena določita minister, pristojen za
okolje, in minister, pristojen za zdravje, tiste iz drugega in
tretjega odstavka tega člena pa minister, pristojen za okolje.
10. člen
(izvajanje sevalne dejavnosti ali uporaba virov sevanja
brez dovoljenja ali registracije)
(1) Prepovedano je izvajanje sevalne dejavnosti ali uporaba vira sevanja brez dovoljenja ali registracije po tem zakonu.
(2) Prepovedano je ravnanje z virom sevanja, radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom v nasprotju z določbami
tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ali opustitev predpisanih ravnanj.
(3) Upravljanje jedrskega ali sevalnega objekta ali uporaba vira sevanja brez ustreznega dovoljenja ali registracije po
tem zakonu ne odveže fizične ali pravne osebe njene primarne odgovornosti za varstvo pred sevanji ter jedrsko in sevalno
varnost ter izvajanja vseh predpisanih ukrepov varstva pred
sevanji in jedrske in sevalne varnosti.
(4) Če se ugotovi, da je prišlo do izvajanja sevalne dejavnosti ali uporabe vira sevanja brez dovoljenja ali registracije
oziroma do neizvajanja ali opustitve predpisanih ravnanj z
virom sevanja ali z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom, morajo organi, pristojni po tem zakonu, z vsemi ukrepi
zagotoviti takojšnjo zaustavitev kršitev določb tega zakona in
preprečiti možnost nenadzorovane izpostavljenosti.
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11. člen
(stavka)

(1) Pravica do stavke delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja tehnološkega procesa v jedrskem ali sevalnem
objektu in nadzor nad tem upravljanjem ter katerih dela in
naloge so podrobneje določeni v predpisu, izdanem na podlagi
92. člena tega zakona, je omejena.
(2) Omejitve stavke iz prejšnjega odstavka zavezujejo tudi
delavce, ki izvajajo prevažanje jedrskih snovi, in delavce, ki izvajajo fizično varovanje jedrskih in radioaktivnih snovi in jedrskih
ali sevalnih objektov, ter katerih dela in naloge so podrobneje
določeni v predpisu, izdanem na podlagi 146. člena tega zakona.
(3) Delavci iz prvega in drugega odstavka tega člena
morajo v času stavke zagotoviti nemoteno in varno obratovanje
ali stanje sevalnega ali jedrskega objekta ali nemoten in varen
prevoz jedrskih snovi v skladu z določbami tega zakona in
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter standardi in priporočili
s področja jedrske in sevalne varnosti.
12. člen
(posebni delovni pogoji)
(1) Za delovna razmerja in plače javnih uslužbencev
organa, pristojnega za jedrsko varnost, organa, pristojnega za
varstvo pred sevanji, in inšpektorata, pristojnega za notranje
zadeve, veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja in plače
javnih uslužbencev, če s tem zakonom ni urejeno drugače.
(2) Zaradi stalnega zagotavljanja jedrske varnosti in varstva pred sevanji v državi se lahko javnemu uslužbencu določi
pripravljenost na domu.
(3) Javni uslužbenci, ki jih določi predstojnik in so v pripravljenosti na domu, morajo nositi s seboj tehnične naprave,
prek katerih so lahko obveščeni o nevarnostih ali dogodkih iz
petega odstavka tega člena. Nošenje tehničnih naprav v času
pripravljenosti na domu je obvezno.
(4) Pripravljenost na domu se ne všteva v tedensko ali
mesečno delovno obveznost. Če mora javni uslužbenec v času
pripravljenosti dejansko delati, se te ure vštevajo v število ur tedenske ali mesečne delovne obveznosti ali kot delo, opravljeno
preko polnega delovnega časa.
(5) Delo preko polnega delovnega časa se poleg primerov, določenih s splošnimi predpisi, odredi tudi zaradi:
– neposredne nevarnosti izrednega dogodka po tem zakonu;
– izrednega dogodka po tem zakonu;
– jedrske ali radiološke nesreče v drugih državah;
– vaje za primere iz prejšnjih alinej tega odstavka.
(6) Delo iz prejšnjega odstavka se odredi pisno. Če zaradi
nujnosti opravljanja nalog to ni mogoče, se odredi ustno. V tem
primeru se pisna potrditev vroči javnemu uslužbencu do konca
naslednjega tedna, ko je bilo delo odrejeno.
(7) Javni uslužbenec mora na podlagi odločitve predstojnika nadaljevati delo, če je med rednim delovnim časom prišlo
do nevarnosti ali dogodka iz petega odstavka tega člena, vendar po izteku rednega delovnega časa izvajanje zaščitnih ali
drugih ukrepov ni končano, pri čemer se upoštevajo časovne
omejitve, določene s splošnimi predpisi.
(8) Tako opravljene ure se štejejo kot ure, opravljene preko polnega delovnega časa. Javni uslužbenci so za delo preko
polnega časa in za stalno pripravljenost na domu upravičeni
do dodatka.
(9) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
zaposlene pri izvajalcu obvezne državne gospodarske javne
službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, če zanje veljajo
predpisi, ki urejajo delovna razmerja in plače javnih uslužbencev.
13. člen
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s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum, lahko v
Republiki Sloveniji opravljajo regulirane poklice iz 29., 43., 46.,
51., 53., 54., 71., 78., 89. in 92. člena tega zakona pod enakimi
pogoji, kot so s tem zakonom določeni za osebe v Republiki
Sloveniji, razen če ni s tem zakonom določeno drugače.
(2) Naloge pristojnega organa v skladu z zakonom, ki
ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom
držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev ali
dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Zakon
o priznavanju poklicnih kvalifikacij), izvaja pristojni organ iz
18. člena tega zakona.
(3) Pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka ima pristojni
organ iz 18. člena tega zakona vse pravice in obveznosti, ki jih
določa Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij za pristojni organ.
Če s tem zakonom ni določeno drugače, se za izvajanje teh nalog
uporabljajo določbe Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij.
14. člen
(stalno opravljanje reguliranih poklicev
za državljane držav pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo stalno opravljati
regulirani poklic po tem zakonu, morajo pri pristojnem organu
iz 18. člena tega zakona pridobiti odločbo o priznanju poklicne
kvalifikacije.
(2) Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije se vloži v
skladu z Zakonom o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Poleg
dokazil, ki jih za prijavo določa Zakon o priznavanju poklicnih
kvalifikacij, mora vloga za priznanje poklicne kvalifikacije po
tem zakonu vsebovati tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev,
ki so primerljivi s pogoji iz 30., 43., 46., 51., 53., 54., 71., 78.,
89. in 92. člena tega zakona.
(3) Zoper odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo
izda pristojni organ iz 18. člena tega zakona, ni pritožbe, mogoč
pa je upravni spor.
15. člen
(občasno opravljanje reguliranih poklicev za državljane
držav pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo občasno opravljati regulirani poklic po tem zakonu, morajo pri pristojnem
organu iz 18. člena tega zakona vložiti pisno prijavo. Poleg
dokazil, ki jih za prijavo določa Zakon o priznavanju poklicnih
kvalifikacij, mora prijava za občasno opravljanje reguliranih
poklicev po tem zakonu vsebovati tudi dokazila o izpolnjevanju
pogojev, ki so primerljivi s pogoji iz 30., 43., 46., 51., 53., 54.,
71., 78., 89. in 92. člena tega zakona.
(2) Pri reguliranih poklicih pristojni organ iz 18. člena tega
zakona pred prvim opravljanjem storitev preveri poklicno kvalifikacijo ponudnika po določbah Zakona o priznavanju poklicnih
kvalifikacij.
(3) V postopkih v zvezi z občasnim opravljanjem reguliranih
poklicev se ne uporablja določba o pravni domnevi iz Zakona o
priznavanju poklicnih kvalifikacij, da posameznik zaradi molka
organa lahko opravlja regulirani poklic v Republiki Sloveniji.
(4) Posameznik, ki storitev opravlja več kot leto dni, svojo prijavo enkrat v koledarskem letu podaljša pri pristojnem
organu iz 18. člena tega zakona in v njej obvesti o morebitni
spremembi podatkov.
2. IZVAJANJE SEVALNIH DEJAVNOSTI
2.1. Priglasitev namere o izvajanju sevalne dejavnosti
in uporabi vira sevanja
16. člen

(pristojnost za izvajanje nalog v zvezi z opravljanjem
reguliranih poklicev za državljane držav pogodbenic)

(priglasitev namere)

(1) Tuje fizične osebe iz držav članic EU, Evropskega
gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali države,

(1) Fizična ali pravna oseba mora priglasiti svojo namero
(v nadaljnjem besedilu: priglasitev namere), če namerava:
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1. Izdelovati, proizvajati, predelovati, odlagati, uporabljati, skladiščiti, posedovati, prevažati, vnašati iz držav članic EU
ali iznašati vanje, uvažati ali izvažati radioaktivne snovi ali
kakor koli drugače ravnati z radioaktivnimi snovmi.
2. Izdelovati ali uporabljati električno opremo, ki oddaja
sevanje in vsebuje sestavine, ki delujejo pri električni napetosti, večji kot 5 kV.
3. Opravljati dejavnosti, v katere so vključeni naravni
viri sevanja in med katerimi lahko pride do pomembnega
povečanja izpostavljenosti delavcev ali posameznikov iz prebivalstva, kot so:
– upravljanje zračnih in vesoljskih plovil, upoštevajoč
izpostavljenost posadk;
– predelava materialov, ki vsebujejo naravno prisotne
radionuklide.
(2) Oseba iz prvega odstavka tega člena lahko začne
izvajati svojo sevalno dejavnost po tem, ko od pristojnega
organa iz 18. člena tega zakona dobi izpisek o registraciji ali
dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti.
(3) Dejavnost, ki že obstaja, je treba priglasiti kot sevalno dejavnost takoj po tem, ko so izpolnjeni pogoji iz prvega
odstavka tega člena za tako priglasitev.
(4) Priglasiti je treba tudi namero za izvajanje dejavnosti,
ki je bila med sistematičnim pregledovanjem delovnega in bivalnega okolja iz 62. in 65. člena tega zakona prepoznana kot
dejavnost, nad katero je treba uvesti nadzor po tem zakonu.
(5) Namero je treba priglasiti pristojnemu organu iz
18. člena tega zakona.
(6) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena ni
treba priglasiti namere, če oseba, ki namerava izvajati sevalno dejavnost, poda vlogo za registracijo sevalne dejavnosti
iz 19. člena tega zakona ali vlogo za pridobitev dovoljenja za
izvajanje sevalne dejavnosti iz 20. člena tega zakona.
(7) Ne glede na določbe prvega do četrtega odstavka
tega člena ni treba priglasiti namere, če gre za:
1. uporabo naprav, ki vsebujejo zaprte vire sevanj, ki so
tipsko odobreni, pri katerih pri normalnem obratovanju hitrost
doze 10 cm od katere koli dostopne površine ne presega
1 µSv/h in za katere so izpolnjene zahteve za predelavo ali
odlaganje po koncu uporabe;
2. električno napravo:
– ki je katodna cev, namenjena prikazovanju slik, ali
druga električna naprava, ki deluje pri napetosti največ 30 kV
ali je tipsko odobrena, in
– pri kateri pri normalnem obratovanju hitrost doze 10 cm
od katere koli dostopne površine naprave ne presega 1 µSv/h;
3. izvajanje dejavnosti z radioaktivno kontaminiranimi
materiali, med katerimi prihaja do dovoljenih izpustov odpadnih radioaktivnih snovi v okolje ali opustitve nadzora nad
njimi;
4. uporabo radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo
radioaktivne snovi pod ravnmi izvzetja;
5. uporabo radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo
radioaktivne snovi, nad katerimi je bil opuščen nadzor.
(8) Vlada podrobneje določi vire sevanja in sevalne dejavnosti iz prejšnjega odstavka, za katere namere iz prvega
odstavka tega člena ni treba priglasiti, ter z njimi povezane
majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke specifične aktivnosti, za katere niso presežene ravni izvzetja, pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati katodne cevi iz 2. točke sedmega odstavka tega člena, in način ravnanja z izvzetimi viri sevanja.
(9) Pri določitvi virov in sevalnih dejavnosti iz prejšnjega
odstavka se upoštevajo raven aktivnosti vira sevanja, lastnosti
vira sevanja glede varstva pred sevanji, verjetnost, da pride
do nenadzorovane izpostavljenosti pri izvajanju sevalne dejavnosti, ter zahteve in pogoji glede nadzora zaradi varstva
pred sevanji ali varovanja vira sevanja.
(10) Vlada določi tudi podrobnejša merila za opustitev
nadzora, na podlagi katerih se pristojni organ iz petega odstavka tega člena odloči, da se radioaktivne snovi ne obravnavajo več po tem zakonu.
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(11) Šteje se, da ravni izvzetja iz osmega odstavka tega
člena in merila za opustitev nadzora iz prejšnjega odstavka
izpolnjujejo vse te pogoje:
1. tveganje za posameznike zaradi izpostavljenosti sevanjem je tako majhno, da ni potrebe po nadzoru pristojnega
organa;
2. dejavnost je prepoznana kot upravičena in
3. dejavnost je sama po sebi varna.
(12) Pristojni organ lahko na vlogo stranke ali po uradni
dolžnosti določi ravni izvzetja tudi za radionuklide, ki niso
vsebovani v predpisu iz osmega odstavka tega člena, pri
čemer za njihove ravni izvzetja prevzame ravni izvzetja tistih
radionuklidov iz predpisa iz osmega odstavka tega člena, ki
so po radiotoksičnosti najbolj podobne tem radionuklidom, in
upošteva pogoje iz prejšnjega odstavka. Pristojni organ objavi
tako izvzete radioaktivne snovi na svoji spletni strani.
(13) Pristojni organ lahko odloči, da kljub preseganju
ravni izvzetja iz osmega odstavka tega člena, dejavnosti ali
vira sevanja ni treba registrirati ali zanj pridobiti dovoljenja,
če so hkrati izpolnjeni vsi pogoji iz enajstega odstavka tega
člena. Pristojni organ lahko v takem primeru od vlagatelja
zahteva, da priloži strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji, iz katerega izhaja izpolnjevanje
teh pogojev.
(14) Naprave iz 1. in 2. točke sedmega odstavka tega
člena tipsko odobri pristojni organ iz petega odstavka tega
člena.
(15) Tipsko odobrene naprave iz 1. in 2. točke sedmega
odstavka tega člena se lahko uporabljajo v Republiki Sloveniji, če so tipsko odobrene v državi članici EU in če organ iz
petega odstavka tega člena izda potrdilo o priznanju take tuje
tipske odobritve.
(16) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za
zdravje, določita tehnične zahteve za tipsko odobritev naprav,
ki vsebujejo zaprte vire sevanja, in električnih naprav, pogoje
za njihovo uporabo in način priznavanja tujih tipskih odobritev.
17. člen
(vsebina priglasitve namere)
(1) Priglasitev namere vsebuje najmanj te podatke:
– ime in sedež gospodarske družbe, zavoda ali druge
organizacije ali samostojnega podjetnika posameznika, ki
namerava izvajati sevalno dejavnost;
– osebno ime 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 ali času vnosa iz držav članic EU, uvoza, nabave,
odprodaje, iznosa iz države članice EU, o izvozu, opustitvi
nadzora, odstranitvi ali razgradnji vira sevanja.
(2) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za
zdravje, predpišeta podrobnejšo vsebino priglasitve namere.
(3) Za priglasitev namere se šteje tudi:
– vloga za izdajo dovoljenja ali soglasja za vnos iz držav
članic EU, iznos v države članice EU, uvoz, izvoz in tranzit
jedrskih snovi, radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva
ter tranzit virov sevanja s pomembno aktivnostjo;
– vloga za izdajo dovoljenja za uvoz in izvoz radioaktivnih snovi;
– vloga za uporabo vira sevanja, če gre za vir sevanja,
ki je glede namena rabe in značilnosti sevanja enak viru
sevanja, za katerega je zavezanec že pridobil dovoljenje za
uporabo;
– vloga za izdajo dovoljenja za opustitev nadzora nad
radioaktivno snovjo.
(4) Pristojni organ, ki prejme priglasitev namere, če ne
gre za vlogo iz prejšnjega odstavka, obvesti priglasitelja o
nadaljnjih obveznostih, ki jih mora izpolniti v zvezi z namero,
če pa so izpolnjeni vsi pogoji, izda izpisek iz registra sevalnih
dejavnosti v skladu z 18. členom tega zakona.
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2.2 Izvajanje sevalne dejavnosti
18. člen
(registracija ali izdaja dovoljenja za izvajanje
sevalne dejavnosti)
(1) Organ, pristojen za jedrsko varnosti, izda dovoljenje
za izvajanje sevalne dejavnosti za:
1. upravljanje in razgradnjo sevalnega ali jedrskega objekta;
2. namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji in
izdelovanju predmetov splošne rabe ter uvoz takega predmeta
v skladu s 33. členom tega zakona;
3. uporabo virov sevanja, rentgenskih naprav in pospeševalnikov delcev, razen elektronskih mikroskopov, če ne gre za
uporabo v zdravstvu ali veterinarstvu;
4. 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, zanje pa se organ, pristojen za jedrsko varnost, ni
odločil, da se ne obravnavajo več po tem zakonu;
5. dejavnosti, pri katerih prihaja do znatnih plinskih ali
tekočinskih izpustov radioaktivnih snovi v okolje;
6. mešanje radioaktivnih in neradioaktivnih snovi za njihovo ponovno uporabo ali predelavo;
7. opravljanje tehničnih pregledov virov sevanja, ki se
uporabljajo pri izvajanju sevalne dejavnosti, če ne gre za uporabo v zdravstvu ali veterinarstvu;
8. dejavnost prevažanja jedrskih snovi;
9. prevažanje radioaktivnih snovi, če ne gre za uporabo v
zdravstvu ali veterinarstvu;
10. vzdrževanje, proizvodnjo, umerjanje ali druga podobna dela, ki se izvajajo na virih sevanja, če ta niso vključena v
izvajanje dejavnosti iz prejšnjih točk tega odstavka.
(2) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti za:
1. namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji in
izdelovanju zdravil ter za uvoz ali izvoz takega zdravila;
2. namerno dajanje radioaktivnih snovi osebam v zdravstvene namene;
3. namerno dajanje radioaktivnih snovi živalim za namen
veterinarskega pregleda, zdravljenja ali raziskav, če to vpliva
na izpostavljenost;
4. uporabo rentgenskih naprav, virov sevanja in pospeševalnikov delcev v zdravstvu ali veterinarstvu, razen elektronskih
mikroskopov;
5. opravljanje tehničnih pregledov virov sevanja, ki se
uporabljajo pri izvajanju sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu;
6. dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu, pri katerih prihaja do znatnih plinskih ali tekočinskih izpustov radioaktivnih
snovi v okolje;
7. dejavnost prevažanja radioaktivnih snovi v zdravstvu
ali veterinarstvu;
8. vzdrževanje, umerjanje ali druga podobna dela, ki se
izvajajo na virih sevanja, če ta niso vključena v izvajanje dejavnosti iz prejšnjih točk tega odstavka;
9. upravljanje zračnih in vesoljskih plovil, upoštevajoč
izpostavljenost posadk.
(3) Organa iz prejšnjih dveh odstavkov izdata tudi dovoljenje za opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo.
(4) Vlada določi vrsto in obseg dejavnosti, za katere ni
potrebno pridobiti dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti,
pač pa je zanje potrebna samo registracija ter podrobnejša
merila in pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člena za
uvrstitev sevalnih dejavnosti med tiste, za katere je potrebna
samo registracija, in tiste, za katere je potrebno dovoljenje za
izvajanje sevalne dejavnosti.
(5) Pri določitvi meril in pogojev iz prejšnjega odstavka se
upoštevajo verjetnost, da pride do nenadzorovane izpostavljenosti sevanjem, velikost pričakovanih ali potencialnih doznih
obremenitev, zapletenost sevalne dejavnosti, pogostnost iz-
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vajanja določene vrste sevalne dejavnosti in podroben obseg
predpisanih omejitev.
(6) Če je za izvajanje sevalne dejavnosti treba upravljati
ali razgraditi sevalni ali jedrski objekt, je dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti soglasje iz 108. člena tega zakona ali
dovoljenje iz 109. člena tega zakona, razen če gre za sevalni
objekt, v katerem se viri sevanja uporabljajo za izvajanje sevalne dejavnosti v zdravstvu ali veterinarstvu.
(7) Izvajalec sevalne dejavnosti, ki je tuja pravna oseba,
lahko to dejavnost izvaja na območju Republike Slovenije, če je
pridobil dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti po tem zakonu ali je v svoji državi ali državi članici EU pridobil dovoljenje za
izvajanje sevalne dejavnosti ali je zanjo registriran pod pogoji
in po postopkih, ki so enakovredni pogojem in postopkom za
pridobitev dovoljenja ali postopkom registracije za izvajanje
sevalne dejavnosti iz tega zakona.
(8) Izvajalcu sevalne dejavnosti z odločbo potrdi izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka organ, pristojen za
jedrsko varnost, izvajalcu sevalne dejavnosti v zdravstvu in
veterini pa organ, pristojen za varstvo pred sevanji.
19. člen
(vloga za registracijo sevalne dejavnosti)
(1) Vlogi za registracijo sevalne dejavnosti morajo biti
priloženi podatki o sevalni dejavnosti, iz katerih mora biti razvidno, da so izpolnjeni pogoji za registracijo sevalne dejavnosti
in da ni treba izdati dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.
(2) Če so izpolnjeni vsi pogoji, pristojni organ vlagatelju izda
izpisek iz registra sevalne dejavnosti. Če pogoji niso izpolnjeni,
registracijo sevalne dejavnosti zavrne in o tem izda odločbo.
(3) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za
zdravje, podrobneje določita vsebino vloge za registracijo sevalne dejavnosti ter obseg in vsebino dokumentacije iz prvega
odstavka tega člena.
20. člen
(vloga za pridobitev dovoljenja za izvajanje
sevalne dejavnosti)
(1) Vlogi za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne
dejavnosti je treba priložiti podatke o sevalni dejavnosti in virih
sevanja v navedeni dejavnosti ter druge podatke in dokumentacijo, s katero se izkazuje varno izvajanje sevalne dejavnosti.
(2) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za
zdravje, podrobneje določita vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ter obseg in vsebino
podatkov in dokumentacije iz prejšnjega odstavka.
2.3 Uporaba virov sevanja
21. člen
(vpis v register in dovoljenje za uporabo vira sevanja)
(1) Vir sevanja lahko uporablja samo oseba, ki ima dovoljenje ali izpisek iz registra sevalne dejavnosti iz 18. člena
tega zakona in ki ima veljavno dovoljenje za uporabo tega vira
sevanja ali je ta vir vpisan v register virov sevanja (v nadaljnjem
besedilu: uporabnik vira sevanja).
(2) Vir sevanja vpiše v register virov sevanja ali izda zanj
dovoljenje za uporabo organ, pristojen za jedrsko varnost, če
gre za vir sevanja, ki se uporablja v zdravstvu ali veterinarstvu,
pa organ, pristojen za varstvo pred sevanji.
(3) Ne glede na določbe iz prvega odstavka tega člena
za uporabo javljalnikov požara z viri sevanj ni treba imeti registrirane sevalne dejavnosti ali dovoljenja za izvajanje sevalne
dejavnosti.
(4) Vlada določi vrste virov sevanja, ki jih je pred uporabo
treba le vpisati v register virov sevanja, za katere je pred uporabo treba pridobiti dovoljenje za uporabo, in merila za določitev
visokoaktivnih virov sevanja.
(5) Pri določitvi virov iz prejšnjega odstavka se upoštevajo
raven aktivnosti vira sevanja, lastnosti vira sevanja glede varstva
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pred sevanji, verjetnost, da pride do nenadzorovane izpostavljenosti, ter zahteve in pogoji glede nadzora zaradi varstva pred
sevanji ali varovanja vira sevanja.
(6) Izvajalec sevalne dejavnosti mora o vsaki odtujitvi ali
prenosu lastništva vira sevanja iz prvega odstavka tega člena
nemudoma obvestiti organ, ki je ta vir vpisal v register ali zanj
izdal dovoljenje za uporabo.
(7) Za vir sevanja v sevalnem ali jedrskem objektu je dovoljenje za uporabo vira sevanja ali vpis v register virov sevanja
soglasje iz 108. člena tega zakona ali dovoljenje iz 109. člena
tega zakona, razen če gre za sevalni objekt, v katerem se izvajajo sevalne dejavnosti v zdravstvu ali veterinarstvu.
22. člen
(vloga za vpis v register virov sevanja)
(1) Vlogi za vpis v register virov sevanja je treba priložiti
podatke o viru sevanja, dokazila o brezhibnosti vira in drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje varna uporaba vira sevanja in
se določi s predpisom iz prvega odstavka 30. člena tega zakona.
(2) Če se vir sevanja uporablja v sevalni dejavnosti iz
18. člena tega zakona, je pogoj za njegov vpis v register virov
sevanja, da je vlagatelj iz prejšnjega odstavka tudi registriran
za izvajanje sevalne dejavnosti ali je imetnik dovoljenja za
izvajanje sevalne dejavnosti, pri kateri se bo uporabljal vir
sevanja, ki se vpisuje.
(3) Če pristojni organ iz prvega in drugega odstavka
18. člena tega zakona iz predložene dokumentacije iz prvega
odstavka tega člena ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za nameravano uporabo vira sevanja, vlagatelju izda izpisek iz registra
virov sevanj.
(4) Če pristojni organ vpis v register virov sevanja zavrne,
o tem izda odločbo.
23. člen
(vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo vira sevanja)
(1) Vlogi za pridobitev dovoljenja za uporabo vira sevanja
je treba priložiti podatke o viru sevanja, dokazila o brezhibnosti
vira in drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje varna uporaba vira sevanja in se določi s predpisom iz prvega odstavka
30. člena tega zakona.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ
iz prvega in drugega odstavka 18. člena tega zakona, če iz
predložene dokumentacije ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji
za nameravano uporabo vira sevanja.
(3) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, lahko za vire
sevanja v zdravstvu in veterinarstvu za prehodno obdobje največ
12 mesecev do pridobitve ocene varstva pred sevanji in programa radioloških posegov izda začasno dovoljenje za uporabo, ki
vključuje dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti s tem virom
sevanja. Uporabnik mora predložiti vso dokumentacijo, potrebno
za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, in dovoljenja za uporabo vira sevanja, razen ocene varstva pred sevanji
in programa radioloških posegov.
24. člen
(opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo)
(1) Dovoljenje za opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo izda pristojni organ iz tretjega odstavka 18. člena tega zakona,
če iz predložene dokumentacije ugotovi, da so izpolnjena vsa
merila za nameravano opustitev nadzora, določena v predpisu
iz desetega odstavka 16. člena tega zakona.
(2) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za
zdravje, podrobneje določita vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo ter obseg in
vsebino dokumentacije iz prejšnjega odstavka.
25. člen
(prepovedi)
(1) Prepovedano je namerno redčenje radioaktivnih snovi,
da bi se s tem izpolnili pogoji za opustitev nadzora nad njimi.
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(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za dejavnosti,
pri katerih se snovi mešajo, vendar ne zaradi njihove radioaktivnosti.
(3) Prepovedana je uporaba zaprtih virov sevanja, njihovih
vsebnikov ali nosilcev vira, ki so mehansko poškodovani ali za
katere se sumi, da bi lahko puščali ali so kako drugače okvarjeni.
(4) Prepovedana je uporaba javljalnikov požara z viri sevanja, ki imajo potomce v plinastem stanju.
(5) Prepovedana je uporaba radioaktivnih strelovodov.
(6) Prepovedana je uporaba vira sevanja, ki ni v skladu s
pogoji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali dovoljenja
za uporabo vira sevanja oziroma s tehnično dokumentacijo proizvajalca vira sevanja.
26. člen
(iskanje virov neznanega izvora)
(1) Organ, pristojen za jedrsko varnost, v sodelovanju z
drugimi državnimi organi, ministrstvi in organizacijami občasno
organizira dejavnosti za iskanje virov neznanega izvora ali iz
preteklih dejavnosti.
(2) Dejavnosti iz prejšnjega odstavka obsegajo namenske
inšpekcijske preglede, finančne spodbude za iskanje takih virov,
javne kampanje ozaveščanja prebivalstva o takih virih, preglede
arhivskih zapisov upravnih organov in izvajalcev sevalnih dejavnosti, raziskovalnih ustanov, univerz ali bolnic in druge podobne
dejavnosti, pri čemer pregledi arhivskih zapisov lahko vključujejo
tudi zapise, ki vsebujejo osebne podatke.
(3) Preglede zapisov iz prejšnjega odstavka, ki vsebujejo
osebne podatke, lahko opravljajo uslužbenci organov iz prvega
odstavka tega člena, pri čemer nadaljnja uporaba osebnih podatkov, s katerimi se seznanijo, ni dopustna.
(4) Upravljavci večjih poštnih centrov, letališč in pristanišč,
prek katerih poteka uvoz blaga, ki bi lahko bilo radioaktivno kontaminirano ali bi vsebovalo vire neznanega izvora, ter odpadi in
predelovalni obrati odpadnih kovin morajo vgraditi sisteme za
detekcijo povečane radioaktivne kontaminacije ali povišanega
ionizirajočega sevanja in vpeljati postopke za ukrepanje v takih
primerih.
(5) V primeru najdbe vira neznanega izvora mora oseba iz
prejšnjega odstavka o tem obvestiti organ, pristojen za jedrsko
varnost, in izvesti odrejene ukrepe varstva pred sevanji.
(6) Organ, pristojen za jedrsko varnost, mora redno obveščati izvajalce dejavnosti, pri katerih je velika verjetnost, da bi
naleteli na vire ionizirajočega sevanja neznanega izvora (odpadi
in predelovalni obrati vseh vrst odpadkov, podjetja, ki se ukvarjajo z odpadki, transportna središča ipd.), o verjetnosti za najdbo
takih virov, o njihovi potencialni nevarnosti in potrebnih ukrepih
za zaščito pred njimi.
(7) Organ, pristojen za jedrsko varnost, mora pomagati
izvajalcem dejavnosti iz prejšnjega odstavka, da svoje delavce,
ki bi lahko naleteli na vire neznanega izvora:
– usposobijo, kako vizualno prepoznati take vire in njihove
vsebnike;
– seznanijo z osnovami o ionizirajočih sevanjih in njihovih
posledicah;
– usposobijo za ukrepanje, ko zaznajo vir neznanega izvora ali posumijo, da gre za tak vir.
(8) Vlada podrobneje določi poštne centre, letališča in pristanišča, odpade in predelovalne obrate odpadnih kovin, njihove
obveznosti glede meritev sevanj, način detekcije radioaktivne
kontaminacije ali povišanega sevanja ter način ukrepanja in
poročanja v primerih iz petega odstavka tega člena.
3. VARSTVO LJUDI PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI
3.1 Splošna načela
27. člen
(splošno načelo)
Določbe tega zakona veljajo za kakršno koli načrtovano
in obstoječo izpostavljenost ter za izpostavljenost ob izrednem
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dogodku, ki vsebuje tveganje zaradi ionizirajočih sevanj in ki
ga ne smemo zanemariti z vidika varstva pred sevanji ali pa
z vidika okolja upoštevajoč dolgoročno varstvo zdravja ljudi,
pri tem pa zlasti ureja izvajanje sevalnih dejavnosti, izpostavljenost delavcev ali posameznikov iz prebivalstva radonu v
zaprtih prostorih, zunanjo izpostavljenost sevanju, ki izvira
iz gradbenih materialov in primere trajne izpostavljenosti kot
posledice izrednih dogodkov ali preteklih človeških dejavnosti,
pripravljenost in načrtovanje odzivanja in obvladovanja izpostavljenosti ob izrednih dogodkih, za katere se ocenjuje, da je
smiselno predvideti ukrepe za varstvo zdravja posameznikov
iz prebivalstva ali delavcev.
28. člen
(odgovornosti)
(1) Za varstvo izpostavljenega delavca je odgovoren izvajalec sevalne dejavnosti, ki mora zagotoviti ocenjevanje in
izvajanje ukrepov varstva delavcev pred sevanjem skladno z
določbami tega zakona.
(2) Za varstvo zunanjega delavca sta odgovorna njegov
delodajalec in izvajalec sevalne dejavnosti, pri katerem se dejavnost izvaja, skladno z določbami tega zakona.
(3) Za varstvo izvajalcev zaščitnih ukrepov, tudi če so prostovoljci, je odgovorna fizična ali pravna oseba, ki vodi izvajanje
zaščitnih ukrepov.
(4) Za varstvo delavcev ali prostovoljcev, ki izvajajo sanacijo kontaminiranega zemljišča, stavb in drugih zgradb, je
odgovorna oseba, ki vodi ta dela.
(5) Za varstvo delavcev, izpostavljenih radonu med izvajanjem sevalne dejavnosti, je odgovoren izvajalec sevalne
dejavnosti v skladu z določili 29. člena tega zakona. Za druge
delavce, ki so pri delu izpostavljeni radonu, je odgovoren njihov
delodajalec.
(6) Določila tretjega do petega odstavka tega člena veljajo
tudi za delavce, ki so samozaposleni.
(7) Izvajalec sevalne dejavnosti mora zagotoviti zunanjemu izvajalcu dostop do informacij o potencialni izpostavljenosti
delavcev zunanjega izvajalca.
29. člen
(ukrepi varstva pred sevanji)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti mora zagotoviti:
1. predhodno oceno narave in obsega tveganja iz 40. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: ocena varstva pred
sevanji);
2. izdelavo pisnih postopkov za delo, povezanih z izvajanjem sevalne dejavnosti;
3. upoštevanje obratovalnih omejitev in pisnih postopkov
iz prejšnje točke med izvajanjem sevalne dejavnosti;
4. seznanitev izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov o:
a. tveganjih za zdravje pri njihovem delu;
b. vsebini splošnih postopkov in varnostnih ukrepov, povezanih z izvajanjem sevalne dejavnosti;
c. vsebini postopkov in varnostnih ukrepov, povezanih z
določenim delovnim mestom ali delom, ki ga opravljajo;
d. vsebini tistih delov načrtov za zaščito in reševanje ali
navodil za ukrepanje v primeru izrednega dogodka, s katerimi
mora biti oseba seznanjena;
e. pomembnosti upoštevanja tehničnih, zdravstvenih in
administrativnih zahtev;
f. nujnosti zgodnje naznanitve nosečnosti ali dojenja zaradi preprečevanja izpostavljenosti zarodka ali možnosti notranje
radioaktivne kontaminacije ali vnosa radioaktivnosti v telo doječe matere z namenom varstva otroka;
5. usposabljanje oseb, ki so vključene v izvajanje sevalne
dejavnosti, obnavljanje njihovega znanja in redno preverjanje
usposobljenosti iz varstva pred sevanji;
6. razvrstitev izpostavljenih delavcev v dve kategoriji glede na velikost pričakovane izpostavljenosti ter verjetnost in
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velikost potencialne izpostavljenosti, pri čemer bolj izpostavljeni delavci spadajo v kategorijo A, manj izpostavljeni pa v
kategorijo B;
7. ustrezno zaščitno in osebno varovalno opremo in preverjanje njene učinkovitosti;
8. izvajanje nadzornih ukrepov in meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih, vključno s predpisanimi pregledi
virov sevanja, zaščitne opreme, osebne varovalne opreme,
delovnih pogojev in sevalnih razmer in z osebno dozimetrijo;
9. uporabo ustrezne opreme in postopkov za meritve ter
oceno izpostavljenosti izpostavljenih delavcev, posameznikov
iz prebivalstva in oceno radioaktivne kontaminacije okolja;
10. preverjanje učinkovitosti in vzdrževanja opreme iz
prejšnje točke in redno umerjanje merilne opreme;
11. zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev;
12. takojšnje obveščanje pristojnih organov v primeru
preseganja mejnih doz, radioaktivne kontaminacije delovnega
okolja, izgube, kraje ali nepravilne rabe vira sevanja in v primeru izrednega dogodka;
13. izvajanje predpisanih ukrepov varovanja virov sevanja;
14. izvedbo ukrepov po prenehanju uporabe vira sevanja
ali prenehanju izvajanja sevalne dejavnosti;
15. načrt zaščite in reševanja ob izrednem dogodku ali
navodilo za ukrepanje ob izrednem dogodku;
16. izvedbo ukrepov za sanacijo po izrednem dogodku;
17. vodenje predpisanih evidenc;
18. poročanje v skladu s predpisi.
(2) Ukrepe varstva pred sevanji iz prejšnjega odstavka, ki
se nanašajo na varstvo izpostavljenih delavcev, je treba izvesti
pri sevalni dejavnosti, pri kateri letna izpostavljenost delavcev
lahko preseže mejne doze za posameznike iz prebivalstva iz
petega odstavka 35. člena tega zakona. Ukrepi morajo biti
primerni vrsti objekta ali naprave, vrsti vira sevanja ter velikosti
in vrsti s tem povezanega tveganja.
(3) Ne glede na obveznosti izvajalca sevalne dejavnosti
iz prvega odstavka tega člena mora izpostavljeni delavec, zunanji delavec, praktikant in študent kar najbolj sam prispevati k
izvajanju ukrepov varstva pred sevanji, kot jih določa ta zakon.
(4) Ukrepe varstva pred sevanji iz prvega odstavka tega
člena mora smiselno izvajati tudi letalski prevoznik za zaščito
posadk svojih plovil pred kozmičnim sevanjem, kadar pričakovana izpostavljenost za posameznega člana posadke presega
s predpisi določene doze za posameznika iz prebivalstva.
(5) Posamezniki, ki se ukvarjajo z nalogami, katerih izvajanje zahteva kompetence s področja varstva pred sevanji,
morajo imeti ustrezno izobrazbo, usposabljanje in informacije
o varstvu pred sevanji, potrebne za izvajanje svojih nalog.
Usposabljanje in obveščanje je treba izvajati v rednih obdobjih
in dokumentirati.
(6) Usposabljanje oseb, ki so vključene v izvajanje sevalne dejavnosti iz 5. točke prvega odstavka tega člena, lahko
izvajajo osebe, ki so pridobile pooblastilo za izvajanje del
pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji. Dodatno usposabljanje za delavce organizacijskih enot varstva pred sevanji
lahko izvajajo upravljavci sevalnih in jedrskih objektov. Usposabljanje delavcev, ki delajo pod nadzorom, lahko izvajajo
upravljavci sevalnih in jedrskih objektov v sodelovanju z osebami, ki so pridobile pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega
izvedenca varstva pred sevanji.
(7) Izvajalci usposabljanj iz prejšnjega odstavka vodijo
in obdelujejo zbirke podatkov o opravljenih usposabljanjih in
preverjanjih usposobljenosti, ki vsebujejo: osebno ime, EMŠO,
datum in kraj rojstva, podatke o izobrazbi, datum in veljavnost
izpita ter podatke o vsebini usposabljanja in vrsti del, za katera
je delavec usposobljen. Pooblaščeni izvajalci usposabljanja poročajo navedene podatke o opravljenih usposabljanjih in izpitih
organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji, v zbirke podatkov
iz 49. člena tega zakona.
(8) Izvajalec sevalne dejavnosti, ki je odgovoren za
visokoaktivni vir sevanja, mora zagotoviti, da seznanitev in
usposabljanje iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena
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zajemata tudi posebne zahteve za varno ravnanje in nadzor
nad tovrstnimi viri. Izvajalec sevalne dejavnosti mora delavce
v zvezi s tem pripraviti na dogodke, ki vplivajo na varstvo pred
sevanjem. Pri seznanitvi in usposabljanju se morajo posebej
poudariti varnostne zahteve in mogoče posledice, če se nad
viri sevanja izgubi nadzor.
30. člen
(predpisi v zvezi z uporabo vira sevanja)
(1) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za
zdravje, določita pravila ravnanja za uporabo, vzdrževanje in
shranjevanje posameznih vrst virov sevanja, ukrepe sevalne varnosti, ki jih morajo izvajati uporabniki teh virov sevanja, pravila
ravnanja z viri sevanja po prenehanju uporabe in prenehanju izvajanja sevalne dejavnosti, navodila za varno delo z viri sevanja,
navodila za ukrepanje ob izrednem dogodku, ukrepe varovanja
virov sevanja za preprečevanje izgube vira sevanja, kraje ali
drugega škodljivega ravnanja, podrobnejšo vsebino vloge za
vpis vira sevanja v register virov sevanja in za pridobitev dovoljenja za uporabo vira sevanja, obseg in vsebino dokumentacije
iz prvega odstavka 22. člena tega zakona ter obseg in vsebino
dokumentacije iz prvega odstavka 23. člena tega zakona.
(2) Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom,
pristojnim za okolje, podrobneje določi obveznosti delodajalca
glede posebnega varstva pred sevanji za praktikante in študente, obseg, vsebine in pogoje usposabljanja, seznanjanja in
preverjanja usposobljenosti oseb, ki so vključene v izvajanje
sevalne dejavnosti, ter določi obliko, način in roke poročanja iz
sedmega odstavka prejšnjega člena.
(3) Minister, pristojen za zdravje, v zvezi s posamezno
vrsto vira sevanja, ki se uporablja pri radioloških posegih,
predpiše pogoje za osebe, ki izvajajo tehnične preglede virov
sevanja, pogoje za usposobljenost oseb, ki vzdržujejo, umerjajo ali opravljajo druga podobna dela na teh virih sevanja,
obveznost rednega tehničnega pregledovanja in druge pogoje
za uporabo teh virov.
3.2 Upravičenost
31. člen
(upravičenost sevalne dejavnosti)
Izvajalec sevalne dejavnosti mora:
1. upravičiti izvajanje vsake nove sevalne dejavnosti in
dokazati, da bodo koristi zaradi izvajanja nove sevalne dejavnosti večje kot škoda za zdravje ljudi;
2. ponovno upravičiti izvajanje sevalne dejavnosti, za katero je že bilo izdano dovoljenje, če se pojavijo novi pomembni
dokazi in spoznanja o njeni učinkovitosti ali posledicah za
zdravje ljudi;
3. zagotoviti, da zaradi izvajanja dejavnosti doze izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov ter posameznikov iz
prebivalstva ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti;
4. optimizirati varstvo ljudi in okolja pred sevanji tako, da
so izpostavljenosti ob upoštevanju gospodarskih in družbenih
dejavnikov na kar najnižji, vendar razumno dosegljivi ravni;
5. uporabljati dozne ograde pri optimizaciji varstva pred
sevanji.
32. člen
(ocena upravičenosti izvajanja sevalne dejavnosti)
(1) Vlogi za izdajo dovoljenja za:
– izvajanje nove vrste sevalne dejavnosti, kakršna še
nikoli ni bila dovoljena v Republiki Sloveniji,
– uporabo nove vrste vira sevanja, katere uporaba še
nikoli ni bila dovoljena v Republiki Sloveniji, ali
– izvajanje novega načina uporabe že preskušenega vira
sevanja, kakršen še nikoli ni bil dovoljen v Republiki Sloveniji,
je treba priložiti oceno upravičenosti izvajanja sevalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ocena upravičenosti) in strokov-
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no mnenje pooblaščenega izvedenca za varstvo pred sevanji.
Za dejavnosti, ki vključujejo izpostavljenosti v zdravstvene
namene in pri slikanju v nemedicinske namene, pri kateri se
uporablja medicinska radiološka oprema, je treba vlogi priložiti
tudi strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca medicinske
fizike.
(2) Pristojni organ lahko zahteva izdelavo ocene upravičenosti in strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca varstva
pred sevanji tudi za izdajo dovoljenja za izvajanje že uveljavljenih sevalnih dejavnosti ali uporabo že preskušenih virov
sevanja, če ima nove pomembne dokaze o njihovih učinkih ali
posledicah.
(3) Pri izdelavi ocene upravičenosti iz prvega in drugega
odstavka tega člena je za dejavnosti, ki vsebujejo poklicno
izpostavljenost in izpostavljenost prebivalcev, treba upoštevati
obe vrsti izpostavljenosti.
(4) Pri izdelavi ocene upravičenosti iz prvega in drugega
odstavka tega člena je treba za dejavnosti, ki vključujejo izpostavljenosti v zdravstvene namene, upoštevati izpostavljenost
pacientov zaradi radioloških posegov, če je potrebno, pa tudi
poklicno izpostavljenost in izpostavljenost prebivalstva. Poleg
tega mora biti vsak radiološki poseg upravičen posamezno, kot
je določeno v 75. členu tega zakona.
(5) Minister, pristojen za zdravje, predpiše obseg in vsebino ocene upravičenosti za primere iz prvega in drugega
odstavka tega člena.
33. člen
(upravičenost dejavnosti, ki vključuje predmete splošne rabe)
(1) Proizvajalec, ki namerava proizvajati, ali uvoznik, ki
namerava uvažati predmete splošne rabe, katerih predvidena
uporaba lahko pomeni novo vrsto sevalne dejavnosti, mora
organu, pristojnemu za jedrsko varnost predložiti vlogo za
odobritev te nameravane proizvodnje ali uvoza.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti oceno
upravičenosti dejavnosti, ki vključuje predmete splošne rabe
in strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca varstva pred
sevanji ob smiselni uporabi določb prejšnjega člena.
(3) Pristojni organ na podlagi meril sprejemljivosti odloči o
upravičenosti nameravane rabe predmeta splošne rabe.
(4) Pristojni organ, ki je prejel vlogo iz prvega odstavka
tega člena, mora o tem obvestiti pristojne organe drugih držav
članic EU. Na njihovo zahtevo jih mora obvestiti tudi o svoji
odločitvi in podlagi zanjo.
(5) Prodaja ali kakršno koli razpolaganje s predmeti splošne rabe, katerih predvidena uporaba ni upravičena skladno z
določbami tega člena ali ne izpolnjuje meril za izvzetje priglasitve iz 16. člena tega zakona, je prepovedana.
(6) Ne glede na določbe predpisov, ki urejajo živila, obsevana z ionizirajočimi sevanji, so neupravičene tiste sevalne
dejavnosti, ki vključujejo aktivacijo materiala, zaradi katere
se poveča aktivnost v predmetu splošne rabe tako, da te v
trenutku sprostitve v promet ni mogoče zanemariti z vidika
varstva pred sevanjem. Pristojni organ lahko na podlagi meril
sprejemljivosti kljub temu oceni upravičenost in dovoli tovrstno
sevalno dejavnost.
(7) Vlada določi merila sprejemljivosti za upravičenost
rabe predmetov splošne rabe.
(8) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za
zdravje, podrobneje določita vsebino vloge iz prvega odstavka
tega člena.
34. člen
(upravičenost izpostavljenosti zaradi
nemedicinskega slikanja)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti, pri kateri pride do izpostavljenosti posameznikov zaradi slikanja v nemedicinske
namene, mora organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji, v
vlogi za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti
priložiti oceno upravičenosti iz 32. člena tega zakona.
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(2) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, na podlagi
meril sprejemljivosti odloči o upravičenosti slikanja v nemedicinske namene.
(3) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, lahko odloči,
da za upravičene sevalne dejavnosti iz prvega odstavka tega
člena, ki se opravljajo z uporabo medicinske radiološke opreme, ni treba upoštevati zahtev, ki se nanašajo na dozne ograde
iz 36. člena, in mejnih doz iz 35. člena tega zakona.
(4) Minister, pristojen za zdravje, določi merila sprejemljivosti za upravičenost slikanja v nemedicinske namene in
okvirni seznam takih izpostavljenosti, ki jih je mogoče upravičiti.
3.3 Mejne doze in referenčne ravni
35. člen
(mejne doze)
(1) Mejna efektivna doza za izpostavljene delavce je
20 mSv na leto. Pristojni organ iz prvega in drugega odstavka
18. člena tega zakona lahko v posebnih primerih ali za določene primere izpostavljenosti dovoli višjo efektivno dozo do 50
mSv v posameznem letu, če povprečna letna doza v katerih
koli petih zaporednih letih, vključno z leti, v katerih je bila mejna
efektivna doza presežena, ne presega 20 mSv.
(2) Poleg omejitev efektivne doze iz prejšnjega odstavka
je mejna ekvivalentna doza za izpostavljenega delavca:
– za očesne leče 20 mSv na leto ali 100 mSv v katerih
koli petih zaporednih letih, če je doza v posameznem letu nižja
kot 50 mSv;
– za kožo 500 mSv na leto za povprečno dozo na katerem
koli delu kože velikosti 1 cm2 ne glede na celotno površino
kože, ki je izpostavljena ionizirajočim sevanjem;
– za okončine 500 mSv na leto.
(3) Vsota doz, ki jo zaradi izpostavljenosti pri delu med
izvajanjem sevalnih dejavnosti, zaradi izpostavljenosti radonu
na delovnem mestu v skladu s 67. členom tega zakona in zaradi izpostavljenosti, ki je posledica obstoječe izpostavljenosti v
skladu s 63. členom tega zakona, prejme izpostavljeni delavec,
praktikant ali študent, ne sme presegati predpisanih mejnih doz
iz prejšnjih dveh odstavkov.
(4) Vsote letnih izpostavljenosti, ki jih posameznik iz prebivalstva prejme iz vseh odobrenih dejavnosti, ne smejo presegati mejnih doz za izpostavljenost prebivalstva.
(5) Mejna efektivna doza za posameznike iz prebivalstva je
1 mSv na leto. Ne glede na velikost efektivne doze, ki jo prejme
posameznik iz prebivalstva, je mejna ekvivalenta doza za očesne leče 15 mSv na leto, za kožo pa 50 mSv na leto, pri čemer
se zadnja mejna ekvivalentna doza uporablja za povprečno dozo
na katerem koli delu kože velikosti 1 cm2 ne glede na celotno
površino kože, ki je izpostavljena ionizirajočim sevanjem.
(6) Predpisane mejne doze ne veljajo za izpostavljenost
v zdravstvene namene.
(7) Vlada določi natančnejše definicije absorbirane, ekvivalentne in efektivne doze in način njihovega izračuna, podrobnejše zahteve glede mejnih doz za izpostavljene delavce, praktikante, študente, nosečnice, doječe ženske in posameznike
iz prebivalstva, z mejnimi dozami povezane obvezne ukrepe,
način izračuna in uporabo doznih ograd pri načrtovanju in optimizaciji sevalne dejavnosti iz 36. člena tega zakona, merila za
razvrstitev izpostavljenih delavcev v kategoriji A ali B, doze, nad
katerimi mora letalski prevoznik izvajati ukrepe varstva pred
sevanji za člane posadk svojih plovil, in vrste teh ukrepov ter
način določanja posebnih primerov, kadar pristojni organ lahko
dovoli efektivno dozo do 50 mSv v enem letu.
(8) Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom,
pristojnim za okolje, določi metodologijo za ocenjevanje doz zaradi
zunanjih sevanj in doz zaradi vnosa radioaktivnih snovi v telo.
36. člen
(dozne ograde)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti mora kot del ocene varstva pred sevanji iz 40. člena tega zakona določiti dozne
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ograde kot operativno orodje za optimizacijo poklicne izpostavljenosti doznih obremenitev svojih delavcev. Dozno ogrado za
zunanjega delavca mora izvajalec sevalne dejavnosti določiti v
sodelovanju z njegovim delodajalcem.
(2) Dozna ograda za prebivalstvo se kot del ocene varstva
pred sevanji iz 40. člena tega zakona določi kot osebna doza,
ki jo posameznik iz prebivalstva prejme iz načrtovane uporabe
določenega vira sevanja. Pristojni organ mora zagotoviti, da
so vse dozne ograde določene tako, da je vsota vseh doz, ki
bi jih isti posameznik prejel pri vseh dejavnostih, za katere je
izdano dovoljenje, skladna z mejno dozo iz tretjega odstavka
prejšnjega člena.
(3) Pri izpostavljenosti v zdravstvene namene se dozne
ograde uporabljajo le za varstvo posameznikov, ki pomagajo
pri negi in oskrbi pacientov, ter prostovoljcev, ki sodelujejo v
medicinskih in biomedicinskih raziskavah.
(4) Dozne ograde so določene kot efektivne ali ekvivalentne doze posameznika v določenem obdobju.
37. člen
(referenčne ravni)
(1) Za optimizacijo varstva pred sevanji pri izpostavljenosti ob izrednih dogodkih in pri obstoječi izpostavljenosti se
uporabljajo referenčne ravni.
(2) Referenčne ravni iz prejšnjega odstavka so odvisne
od vrste izpostavljenosti in morajo upoštevati zahteve varstva
pred sevanji in tudi druge družbene vidike.
(3) Pri optimizaciji varstva pred sevanji iz prvega odstavka
tega člena se prednostno obravnavajo izpostavljenosti nad
referenčnimi ravnmi, vendar se optimizacija varstva izvaja tudi
pod referenčnimi ravnmi.
(4) Referenčne ravni za izpostavljenost radonu se določijo
kot specifična aktivnost radona v zraku v okviru nacionalnega
radonskega programa iz 73. člena tega zakona.
(5) Vlada določi referenčne ravni iz prvega odstavka tega
člena ter določi primere, v katerih lahko ob izrednih dogodkih
organ, pristojen za jedrsko varnost, priporoči tudi uporabo nižjih
referenčnih ravni.
38. člen
(varstvo mladoletnih, nosečnic in doječih žensk)
(1) Varstvo praktikantov in študentov pred sevanji mora
biti urejeno enako, kot je s tem zakonom določeno za izpostavljene delavce.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je osebo,
mlajšo od 18 let, prepovedano razporediti na delovno mesto,
na katerem bi postala izpostavljeni delavec.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko
praktikanti, študenti in učenci srednjih ali poklicnih šol, ki
so stari med 16 in 18 let in med študijem ali šolanjem uporabljajo vire sevanj, opravljajo dela in naloge, pri katerih so
izpostavljeni sevanjem in zaradi katerih so razporejeni v
kategorijo B, kot je to določeno v 6. točki prvega odstavka
29. člena tega zakona.
(4) Varstvo nerojenega otroka mora biti primerljivo z varstvom posameznikov iz prebivalstva.
(5) Takoj, ko noseča ženska, ki je izpostavljena delavka
ali zunanja delavka, obvesti svojega delodajalca ali izvajalca
sevalne dejavnosti o nosečnosti, ji je treba 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. Če pa noseča ženska ne želi delati z viri
sevanj, jo je treba premestiti na delovno mesto, kjer se ne dela
z viri sevanja.
(6) Takoj, ko doječa ženska, ki je izpostavljena delavka ali
zunanja delavka, obvesti delodajalca ali izvajalca sevalne dejavnosti o tem, da doji otroka, jo je treba premestiti na delovno
mesto, kjer ni tveganja za znaten vnos radionuklidov v telo ali
za radioaktivno kontaminacijo telesa.
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(7) Razporeditev po petem in šestem odstavku tega člena ne sme povzročiti noseči ali doječi ženski manj ugodnega
položaja glede pogojev dela.
39. člen
(opravljanje izjemnih nalog)
(1) Ne glede na predpisane mejne doze lahko organ,
pristojen za varstvo pred sevanji, za posameznega izpostavljenega delavca dovoli za opravljanje izjemnih nalog preseganje
mejne doze, če gre za časovno omejeno izpostavljenost ter če
se delovne naloge opravljajo na omejenem in vnaprej določenem delovnem območju ob naslednjih pogojih:
1. izpostavljeni delavec mora biti razvrščen v kategorijo A
v skladu s šesto točko prvega odstavka 29. člena tega zakona
ali je član posadke vesoljskega plovila;
2. izjemnih nalog ne sme opravljati praktikant, študent,
nosečnica ali doječa mati, če za zadnjo obstaja možnost radioaktivne kontaminacije ali vnosa radioaktivnosti v telo;
3. izvajalec sevalne dejavnosti mora vnaprej utemeljiti
tako izpostavljenost in se o njej podrobno pogovoriti z delavcem, njegovim predstavnikom, pooblaščenim izvajalcem
zdravstvenega nadzora in izvedencem za varstvo pred sevanji;
4. delavec mora vnaprej dobiti informacije o tveganjih
predvidene delovne naloge in o predvidenih previdnostnih
ukrepih;
5. delavec se mora strinjati z izvajanjem teh nalog;
6. podatki o prejetih dozah med izvajanjem teh nalog se
morajo v zbirkah podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev iz 49. člena tega zakona in v evidencah zdravstvenega
varstva izpostavljenih delavcev iz 83. člena tega zakona voditi
ločeno.
(2) Preseganje mejnih doz zaradi nalog iz prejšnjega
odstavka tega člena ne sme biti razlog za prepoved opravljanja delavčevega običajnega dela ali za premestitve na drugo
delovno mesto brez njegove privolitve.
(3) Izpostavljenost članov posadke vesoljskega plovila se
obravnava kot opravljanje izjemnih nalog.
(4) 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.
3.4 Ocena in zagotavljanje varstva pred sevanji
40. člen
(ocena varstva pred sevanji)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti mora zagotoviti izdelavo
ocene varstva pred sevanji, ki mora opredeliti:
– ukrepe varstva pred sevanji;
– celotno tveganje sevalne dejavnosti, ki je vsota sevalnih
tveganj za posameznike in se izraža s skupinsko efektivno
dozo;
– načrt optimizacije varstva ljudi in okolja pred sevanji v
vseh delovnih pogojih, vključno s poklicno izpostavljenostjo v
zdravstvu.
(2) Za vir sevanja, ki ni sevalni ali jedrski objekt, mora
ocena varstva pred sevanji vsebovati tudi načrt ukrepov za
preprečevanje izrednih dogodkov in navodilo za ukrepanje ob
izrednem dogodku.
(3) Oceno varstva pred sevanji mora izvajalec sevalne
dejavnosti priložiti vlogi za registracijo ali vlogi za izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.
(4) Če ocene varstva pred sevanji ni izdelal pooblaščeni
izvedenec varstva pred sevanji, mora vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca
varstva pred sevanji.
(5) Če izvajalec sevalne dejavnosti upravlja sevalni ali
jedrski objekt, morajo biti bistvene vsebine ocene varstva pred
sevanji vključene v varnostno poročilo.
(6) Minister, pristojen za zdravje, določi podrobnejšo vsebino in obseg ocene varstva pred sevanji.
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41. člen
(pregled in sprememba ocene varstva pred sevanji)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti mora zagotoviti pregled
ocene varstva pred sevanji:
1. pred nameravanim podaljšanjem veljavnosti dovoljenja
za izvajanje sevalne dejavnosti;
2. ob spremembah sevalne dejavnosti, ki lahko znatno
vplivajo na pogoje varstva pred sevanji;
3. na zahtevo pristojnega inšpektorja;
4. neposredno po vsakem izrednem dogodku;
5. po končanih sanacijskih delih za odpravo posledic
izrednega dogodka.
(2) Če je treba zaradi izboljšanja varstva izpostavljenih
delavcev, praktikantov in študentov pred sevanji spremeniti ali
dopolniti ukrepe varstva pred sevanji ali če se je sevalna dejavnost bistveno spremenila, mora izvajalec sevalne dejavnosti
pripraviti predlog sprememb ukrepov varstva pred sevanji in v
zvezi z njimi zagotoviti izdelavo spremenjene ocene varstva
pred sevanji.
(3) Če spremembe ukrepov varstva pred sevanji niso
potrebne, se pregled ocene varstva pred sevanji konča s poročilom o pregledu ocene varstva pred sevanji.
(4) Izvajalec sevalne dejavnosti spremenjeno oceno varstva pred sevanji ali poročilo o pregledu ocene varstva pred
sevanji predloži pristojnemu organu iz 18. člena tega zakona
skupaj z vlogo za:
1. izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti,
2. spremembo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali
3. podaljšanje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.
(5) Če spremenjene ocene varstva pred sevanji ali poročila o pregledu ocene varstva pred sevanji ni izdelal pooblaščeni
izvedenec varstva pred sevanji, je treba vlogi iz prejšnjega
odstavka priložiti strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca
varstva pred sevanji.
(6) Izvajalec sevalne dejavnosti mora začeti uvajati spremembe ukrepov varstva pred sevanji iz drugega odstavka
tega člena, ko pristojni organ iz 18. člena tega zakona izda
dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti iz četrtega odstavka
tega člena.
(7) Minister, pristojen za zdravje, podrobneje določi pogoje in roke za pregled ocene varstva pred sevanji, obvezne vsebine pregledov ocene varstva pred sevanji in druge pogoje v
zvezi z obveznostjo pregledovanja ocene varstva pred sevanji.
42. člen
(pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji)
(1) Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji so pravne
ali fizične osebe, ki imajo veljavno pooblastilo organa, pristojnega za varstvo pred sevanji.
(2) Izvajalec sevalne dejavnosti se mora posvetovati s
pooblaščenimi izvedenci o vseh okoliščinah izvajanja sevalne
dejavnosti, ki so pomembne z vidika varstva pred sevanji,
vključno z izpolnjevanjem zahtev tega zakona glede ukrepov
varstva pred sevanji za izpostavljene delavce in prebivalce,
zlasti pa o:
1. delovnih razmerah izpostavljenih delavcev,
2. obsegu izvajanja ukrepov varstva pred sevanji na opazovanih in nadzorovanih območjih in preverjanju učinkovitosti
teh ukrepov,
3. rednem preverjanju uporabnosti zaščitne opreme,
4. načrtovanih ukrepih varstva pred sevanji glede uporabe
nove naprave,
5. ukrepih varstva pred sevanji pred začetkom uporabe
novega ali spremenjenega vira sevanja,
6. rednem preverjanju učinkovitosti zaščitne opreme in
zaščitnih ukrepov,
7. izbiri merilne opreme, njenem rednem umerjanju, preverjanju njene operabilnosti in pravilne uporabe.
(3) Pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji poda
strokovno mnenje o zadevah iz prejšnjega odstavka ter v so-
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delovanju z izvajalcem sevalne dejavnosti izdela oceno varstva
pred sevanji in poročilo o pregledu ocene varstva pred sevanji
ali o njiju poda strokovno mnenje.
(4) Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji v predpisanih rokih preverjajo delovne pogoje in sevalne razmere na
nadzorovanih in opazovanih območjih ter izvajajo pregled virov
sevanj in osebne varovalne opreme.
(5) Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji izvajajo
usposabljanja iz varstva pred sevanji iz 29. in 75. člena tega
zakona.
(6) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena se lahko
izda pravni osebi za dela iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena ter fizični osebi za dela iz tretjega odstavka tega
člena. Pooblastilo se izda za največ pet let in za posamezno
področje varstva pred sevanji ali za več področij varstva pred
sevanji skupaj.
(7) Za obveščanje izvajalcev sevalnih dejavnosti, nadzor
nad izvajanjem nalog pooblaščenih izvedencev varstva pred
sevanji, izmenjavo podatkov in medsebojno priznavanje pooblastil z drugimi državami ter raziskave in statistično obdelavo
podatkov organ, pristojen za varstvo pred sevanji, vodi in obdeluje evidenco pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji,
ki obsega:
– osebno ime, strokovni naziv, rojstni datum in kontaktne
podatke fizične osebe, ki je pridobila pooblastilo, področje
pooblastila in oznako, datum izdaje in veljavnosti pooblastila;
– podatke o pravni osebi, ki je pridobila pooblastilo, področje in obseg pooblastila, podatke o akreditacijskih listinah, ki se
nanašajo na področje pooblastila, datum izdaje in veljavnosti
pooblastila ter imena, priimke in strokovne nazive strokovnjakov, odgovornih za posamezna področja.
(8) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, seznam fizičnih in pravnih oseb, ki so pridobile pooblastilo, objavi tako, da je
dostopen javnosti. Objavijo se vsi osebni podatki iz prejšnjega
člena, razen datuma rojstva.
(9) Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji morajo o
svojem delu najmanj enkrat letno poročati organu, pristojnemu
za varstvo pred sevanji, na njegovo zahtevo pa tudi pogosteje.
43. člen
(pridobitev pooblastila izvedenca varstva pred sevanji)
(1) Pravne ali fizične osebe pridobijo pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji, če
za posamezno področje varstva pred sevanji izpolnijo pogoje,
ki jih predpiše minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje.
(2) Fizična oseba lahko pridobi pooblastilo izvedenca
varstva pred sevanji, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je končala vsaj magistrski študijski program druge stopnje, ki zagotavlja znanje fizikalnih in tehničnih osnov varstva
pred sevanji, ali ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom
ustreza tej stopnji znanja;
– ima ustrezna znanja in izkušnje ter je usposobljena s
področja varstva pred sevanji;
– ima po končanem študiju najmanj pet let delovnih izkušenj na področju ionizirajočih sevanj.
(3) Pravna oseba lahko pridobi pooblastilo izvedenca
varstva pred sevanji, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– zaposluje ustrezne pooblaščene izvedence, ki so pridobili pooblastilo kot fizične osebe;
– ima ustrezne akreditirane merilne metode;
– razpolaga z ustrezno merilno in drugo opremo in prostori;
– ima vzpostavljen sistem vodenja, ki mora ustrezati vrsti,
področju in obsegu njenega dela.
(4) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, na podlagi
mnenja komisije iz sedmega odstavka tega člena odvzame
pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca varstva
pred sevanji, če ta svoje delo opravlja nestrokovno ali če ne
izpolnjuje pogojev, na podlagi katerih je bilo pooblastilo izdano.
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Komisija pripravi mnenje o odvzemu pooblastila po izrednem
pregledu, ki ga opravi na pobudo organa, pristojnega za varstvo pred sevanji, ali pristojnega inšpektorja.
(5) Tuji izvedenec varstva pred sevanji pridobi pooblastilo
za izvajanje del pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji,
če ima po predpisih države, v kateri je registriran za opravljanje
izvedeniških del varstva pred sevanji, pooblastila, pridobljena
pod enakovrednimi pogoji, kot jih za pooblaščenega izvedenca
varstva pred sevanji določa ta zakon.
(6) V soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, minister,
pristojen za zdravje, podrobneje določi:
– področja, obseg in način dela pooblaščenih izvedencev;
– pogoje glede izobrazbe, usposobljenosti in izkušenj,
ki jih morajo izpolniti fizične osebe za pridobitev pooblastila
izvedenca varstva pred sevanji;
– pogoje glede zaposlitve pooblaščenih izvedencev, akreditacije merilnih metod, merilne in druge opreme, ki jih morajo
izpolnjevati pravne osebe za pridobitev pooblastila izvedenca
varstva pred sevanji;
– način in obseg rednega in izjemnega poročanja.
(7) V soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, minister,
pristojen za zdravje, imenuje posebno tričlansko komisijo, ki
jo sestavljajo strokovnjaki na področju varstva pred sevanji,
za preverjanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev pooblastila
izvedenca varstva pred sevanji.
44. člen
(nadzorovana in opazovana območja)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti mora zagotoviti, da so
območja, na katerih se izvaja sevalna dejavnost, razdeljena
na nadzorovana in opazovana območja glede na pričakovano
izpostavljenost ter velikost in verjetnost potencialne izpostavljenosti delavcev.
(2) Izvajalec sevalne dejavnosti mora spremljati delovne
pogoje in sevalne razmere na nadzorovanih in opazovanih
območjih in zagotoviti, da se na nadzorovanih in opazovanih
območjih izvajajo ukrepi varstva pred sevanji, vključno z nadzornimi meritvami. Nadzorne meritve morajo biti izbrane glede
na naravo dela, vrsto sevanja in velikost tveganja.
(3) Delovne pogoje in sevalne razmere na nadzorovanih
in opazovanih območjih v predpisanih obdobjih preveri neodvisni pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji.
(4) Minister, pristojen za zdravje, in minister, pristojen
za okolje, v zvezi z nadzorovanimi in opazovanimi območji
podrobneje določita:
1. merila za razvrstitev nadzorovanih in opazovanih območij;
2. ukrepe varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih, ki jih mora izvajati izvajalec sevalne dejavnosti;
3. način razmejitve in označitve nadzorovanih in opazovanih območij;
4. pisna navodila za varno delo in druge postopke na
nadzorovanih in opazovanih območjih;
5. usposabljanje delavcev glede posebnih lastnosti nadzorovanih in opazovanih območij;
6. pravila glede osebne varovalne opreme, ki se uporablja
na nadzorovanih in opazovanih območjih;
7. izvajanje nadzornih meritev;
8. roke in druge pogoje, v katerih mora izvajalec sevalne
dejavnosti zagotoviti preverjanje delovnih pogojev in sevalnih
razmer s strani neodvisnega pooblaščenega izvedenca varstva
pred sevanji.
45. člen
(ugotavljanje osebne izpostavljenosti delavcev)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti mora zagotoviti, da se
redno ugotavlja osebna izpostavljenost delavcev pri opravljanju
del v okviru sevalne dejavnosti. V primeru izrednih dogodkov
mora izvajalec sevalne dejavnosti zagotoviti tudi ugotavljanje
osebne izpostavljenosti izvajalcev zaščitnih ukrepov in drugih
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izpostavljenih oseb. Izvajalec sevalne dejavnosti mora zagotoviti, da se vsi rezultati ugotavljanja izpostavljenosti hranijo in da
se o njih poroča organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji.
Način ugotavljanja osebne izpostavljenosti delavcev mora biti
izbran glede na naravo izpostavljenosti in vrsto sevanja. Če je
v oceni varstva pred sevanji tako določeno, se lahko ugotavljanje osebne izpostavljenosti zunanjim sevanjem nadomesti s
preverjanjem delovnega okolja.
(2) Ugotavljanje izpostavljenosti delavcev lahko izvajajo
pravne osebe, ki pri organu, pristojnem za varstvo pred sevanji,
pridobijo pooblastilo za izvajanje nalog dozimetrije.
(3) Minister, pristojen za zdravje, podrobneje predpiše pogoje, način izvajanja, obseg in pogostnost ugotavljanja osebne
izpostavljenosti delavcev.
46. člen
(pooblaščeni izvajalci dozimetrije)
(1) Pravna oseba pridobi pooblastilo za izvajanje nalog
dozimetrije, če ima organizirano službo za dozimetrijo, ima
ustrezne akreditirane merilne metode, razpolaga z ustrezno
merilno in drugo opremo in prostori, ima vzpostavljen sistem
vodenja, ki mora ustrezati vrsti, področju in obsegu njegovega
dela, in redno zaposlene strokovnjake za dozimetrijo.
(2) Strokovnjak za dozimetrijo je lahko posameznik, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– je končal vsaj magistrski študijski program tehnične ali
naravoslovne smeri druge stopnje ali ima raven izobrazbe, ki v
skladu z zakonom ustreza tej stopnji znanja, in
– ima po končanem študiju najmanj pet let delovnih izkušenj s področja izvajanja nalog dozimetrije.
(3) Preverjanje pogojev za izvajanje nalog dozimetrije
zagotavlja organ, pristojen za varstvo pred sevanji.
(4) Minister, pristojen za zdravje, določi osnove organiziranosti službe za dozimetrijo, podrobneje določi pogoje za
pridobitev pooblastila iz prvega odstavka tega člena in imenuje
posebno tričlansko komisijo za preverjanje izpolnjevanja teh
pogojev, ki jo sestavljajo strokovnjaki na področju dozimetrije.
(5) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena se izda za
največ pet let.
(6) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, na podlagi
mnenja komisije iz četrtega odstavka tega člena odvzame
pooblastilo pooblaščenemu izvajalcu dozimetrije, če ta svoje
delo opravlja nestrokovno ali ne izpolnjuje pogojev, na podlagi
katerih je bilo pooblastilo izdano. Komisija pripravi mnenje o
odvzemu pooblastila po izrednem pregledu, ki ga opravi na
pobudo organa, pristojnega za varstvo pred sevanji ali pristojnega inšpektorja.
47. člen
(izvajanje dozimetrije)
(1) Pooblaščeni izvajalci dozimetrije ugotavljajo osebno
izpostavljenost delavcev na podlagi meritev in izračunov, s katerimi se ocenijo osebne doze delavcev. Pooblaščeni izvajalci dozimetrije zbirajo podatke o osebnih dozah izpostavljenih delavcev,
vključenih v dozimetrijo, in vodijo o njih evidenco v sodelovanju z
izvajalcem sevalne dejavnosti ali zunanjim izvajalcem.
(2) Pooblaščeni izvajalci dozimetrije morajo podatke o
osebnih dozah izpostavljenih delavcev pošiljati izvajalcu sevalne dejavnosti in organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji,
vključno z rezultati meritev na delovnem mestu, če so bili ti
uporabljeni za oceno osebnih doz.
(3) Izvajalec sevalne dejavnosti mora zagotoviti, da se
podatki o osebnih dozah izpostavljenega delavca pošljejo pooblaščenemu izvajalcu medicine dela, ki izvaja zdravstveni
nadzor tega delavca, in da je izpostavljeni delavec tudi sam
seznanjen o svoji prejeti dozi. Če izvajalec sevalne dejavnosti
to izvaja z zunanjimi delavci, mora podatke o osebnih dozah
izpostavljenega delavca sporočiti zunanjemu izvajalcu. Podatke o osebnih dozah zunanjih delavcev sporoča pooblaščenemu
izvajalcu medicine dela zunanji izvajalec.
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(4) Pri izrednem dogodku ali preseganju mejnih doz mora
izvajalec dozimetrije zagotoviti, da so podatki o osebnih dozah
delavca v kar najkrajšem času na razpolago organu, pristojnemu za jedrsko varnost, organu, pristojnemu za varstvo pred
sevanji, izvajalcu sevalne dejavnosti in pooblaščenemu izvajalcu medicine dela.
(5) Minister, pristojen za zdravje, podrobneje predpiše:
– način vrednotenja prejetih doz tudi za primere, v katerih
neposredne meritve prejetih doz niso mogoče;
– način in obseg poročanja o osebnih dozah delavcev,
prejetih pri izvajanju zaščitnih ukrepov in dovoljenem preseganju mejnih doz zaradi opravljanja izjemnih nalog;
– način in čas hranjenja podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev, ki ga morata zagotoviti izvajalec sevalne
dejavnosti in zunanji izvajalec.
(6) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, vodi seznam
pooblaščenih izvajalcev dozimetrije in ga objavi tako, da je
dostopen javnosti.
(7) Kot del seznama pooblaščenih izvajalcev dozimetrije
vodi organ, pristojen za varstvo pred sevanji, podatke o strokovnjakih, odgovornih za posamezna področja dozimetrije,
ki obsegajo osebno ime in strokovni naziv. Osebni podatki
odgovornih strokovnjakov se vodijo za obveščanje izvajalcev
sevalnih dejavnosti, nadzor nad izvajanjem ugotavljanja osebne izpostavljenosti, izmenjavo podatkov in medsebojno priznavanje pooblastil z drugimi državami.
48. člen
(podatki o izpostavljenosti delavcev)
(1) Podatki o osebnih dozah izpostavljenih delavcev se
lahko samo na podlagi pisne privolitve izpostavljenega delavca
pošljejo pooblaščenemu izvajalcu medicine dela, pooblaščenemu izvedencu varstva pred sevanji in v centralno evidenco
osebnih doz iz 49. člena tega zakona.
(2) Pisno izjavo izpostavljenega delavca o tem, da dovoli
pošiljanje podatkov o svojih osebnih dozah v nadaljnjo uporabo
v skladu z določbami tega zakona, zagotovi izvajalec sevalne
dejavnosti.
(3) Če izpostavljeni delavec, praktikant ali študent ne
privoli v podpis izjave iz prejšnjega odstavka, ne sme biti razporejen na delovno mesto, na katerem je izpostavljen sevanju.
49. člen
(zbirke podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev)
(1) Zaradi izvajanja nadzora osebne izpostavljenosti,
ukrepov optimizacije varstva pred sevanji in ocenjevanja upravičenosti posameznih sevalnih dejavnosti, izvajanja inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem sevalnih dejavnosti in upoštevanja predpisanih mejnih doz ter v znanstvenoraziskovalne
namene in za statistično obdelavo se za izpostavljene delavce,
ki so vključeni v izvajanje sevalne dejavnosti, vzpostavijo in
vodijo zbirke podatkov o osebnih dozah.
(2) Zbirke podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev upravljajo:
1. pooblaščeni izvajalci dozimetrije za delavce, za katere
izvajajo dozimetrijo;
2. izvajalci sevalne dejavnosti za svoje in zunanje delavce;
3. zunanji izvajalci za svoje delavce ali študente, ki so v
okviru izobraževanja izpostavljeni sevanjem;
4. pooblaščeni izvajalci medicine dela za izpostavljene
delavce, za katere opravljajo zdravstveni nadzor;
5. organ, pristojen za varstvo pred sevanji, za vse osebe,
ki so vključene v izvajanje sevalnih dejavnosti (centralna evidenca osebnih doz).
(3) Pooblaščeni izvajalci dozimetrije morajo v predpisanih
rokih poslati podatke o osebnih dozah izpostavljenih delavcev
v centralno evidenco osebnih doz, ki jo vodi organ, pristojen za
varstvo pred sevanji.
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(4) Zbirke podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev vsebujejo naslednje podatke:
1. osebno ime delavca,
2. EMŠO in kraj rojstva ali rojstni datum, kraj rojstva in
spol,
3. poklic in izobrazbo,
4. podatke o izvajalcu sevalne dejavnosti,
5. podatke o zunanjem izvajalcu,
6. delovno mesto, opis delovnega mesta ter začetek in
konec dela v okviru sevalne dejavnosti,
7. podatke o opravljenem usposabljanju in izpitu iz varstva
pred sevanji,
8. podatke o oceni zdravstvene delazmožnosti,
9. ocenjeno mesečno dozo, skupno dozo, način meritve
ter podatke o prejetih dozah ob izrednih dogodkih, izvajanju
zaščitnih ukrepov in dovoljenem preseganju mejnih doz zaradi
opravljanja izjemnih nalog.
(5) Podatki o osebnih dozah izpostavljenega delavca se
hranijo, dokler delavec ne dopolni 75 let ali bi to starost dopolnil, vendar ne manj kot 30 let po prenehanju opravljanja del
izpostavljenega delavca.
(6) Dostop do podatkov o osebnih dozah iz centralne
evidence osebnih doz imajo:
– delavec – do svojih osebnih doz;
– delodajalec – do osebnih doz svojih delavcev in osebnih
doz delavcev zunanjega izvajalca sevalne dejavnosti, ki zanj
opravlja dejavnosti, ki vključujejo izpostavljenosti sevanjem;
– pooblaščeni izvajalec medicine dela – do osebnih doz
izpostavljenih delavcev, za katere izvaja zdravstveni nadzor;
– osebni zdravnik izpostavljenega delavca – do osebnih
doz svojih pacientov.
(7) Osebe iz prejšnjega odstavka lahko dostopajo tudi do
vseh podatkov, ki so bili uporabljeni za oceno doze, ali podatkov o okoliščinah izpostavljenosti.
(8) Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji lahko na
podlagi pisne vloge pri organu, pristojnem za varstvo pred
sevanji, pridobijo zbirne podatke iz centralne evidence osebnih
doz, ki ne vsebujejo osebnih podatkov, če teh podatkov niso
mogli pridobiti pri delodajalcu.
(9) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, mesečno
pošilja podatke o dozah delavcev v dejavnostih zunaj zdravstva
in veterine organu, pristojnemu za jedrsko varnost. Poročilo
vsebuje podatke o prejeti dozi, podjetju zaposlitve, podjetju,
v katerem je delavec prejel dozo, in delovnem mestu, vendar
brez osebnih podatkov.
(10) Če je izmerjena efektivna doza presegla 1,6 mSv,
in to preseganje ni bilo načrtovano ali predvideno, organ,
pristojen za varstvo pred sevanji, nemudoma pošlje podatke
o prejeti dozi, delovnem mestu in okoliščinah izpostavljenosti,
vendar brez osebnih podatkov delavca, organu, pristojnemu za
jedrsko varnost, če je ta pristojen glede na določbe 18. člena
tega zakona.
(11) Za upoštevanje predpisanih mejnih doz in zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev organ, pristojen za varstvo
pred sevanji, izmenjuje ustrezne podatke o dozah delavcev
s pristojnimi organi drugih držav v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
(12) Minister, pristojen za zdravje, podrobneje določi način upravljanja podatkov o osebnih dozah, roke za pošiljanje
podatkov v centralno evidenco osebnih doz ter obveznosti in
način pošiljanja podatkov iz centralne evidence osebnih doz
organu, pristojnemu za jedrsko varnost, izvajalcem sevalne
dejavnosti, zunanjim izvajalcem, izpostavljenim delavcem,
pooblaščenemu izvajalcu medicine dela in pooblaščenemu
izvedencu varstva pred sevanji.
50. člen
(osebna sevalna izkaznica)
(1) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, izda osebno
sevalno izkaznico delavcem, ki so zaposleni pri delodajalcu v
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Republiki Sloveniji in v tujini kot zunanji delavci opravljajo dela,
pri katerih so izpostavljeni ionizirajočim sevanjem. Osebna
sevalna izkaznica je osebni neprenosljiv dokument.
(2) Osebna sevalna izkaznica vsebuje podatke iz četrtega
odstavka prejšnjega člena in vanjo se vpisujejo doze sevanj,
ki jih je prejel delavec, ter podatki o opravljenih zdravstvenih
pregledih in opravljenih usposabljanjih iz varstva pred sevanji.
(3) Delodajalec, pri katerem je delavec zaposlen, mora
zagotoviti, da se v osebno sevalno izkaznico sproti vpisujejo
vsi podatki iz prejšnjega člena.
(4) Delodajalec, pri katerem je delavec zaposlen, je dolžan sporočiti organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji, v
centralno evidenco osebnih doz iz četrte točke drugega odstavka prejšnjega člena doze, ki jih je delavec prejel v tujini,
v mesecu dni od takrat, ko se je delavec vrnil iz tujine, ali od
takrat, ko je izvedel za dozo, prejeto v tujini.
(5) Minister, pristojen za zdravje, podrobneje predpiše
obliko in vsebino osebne sevalne izkaznice, način izdaje te in
vpisovanja podatkov vanjo ter obveznosti delodajalca glede
sporočanja teh podatkov organu, pristojnemu za varstvo pred
sevanji.
51. člen
(organizacijska enota varstva pred sevanji)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti, ki upravlja jedrski ali sevalni objekt, mora za izvajanje in načrtovanje ukrepov varstva
pred sevanji zagotoviti delovanje posebne organizacijske enote
za varstvo pred sevanji, ki je odgovorna za izvajanje ukrepov
varstva pred sevanji.
(2) Organizacijska enota za varstvo pred sevanji mora
delovati ločeno od drugih organizacijskih enot ter imeti na razpolago sredstva in opremo za izvajanje svojih nalog.
(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 obseg in vsebino njenega dela.
52. člen
(odgovorna oseba za varstvo pred sevanji)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti, ki ne upravlja sevalnega
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 sevanji ter varovanje virov sevanja in sodeluje s pristojnimi organi v zadevah
varstva pred sevanji.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je
varovanje virov sevanja v ministrstvu, pristojnem za obrambo,
v pristojnosti Vojaške policije.
(4) Izvajalec sevalne dejavnosti mora odgovorni osebi
za varstvo pred sevanji zagotoviti strokovno samostojnost pri
delu in ustrezne delovne razmere. Odgovorna oseba za varstvo
pred sevanji odgovarja neposredno vodstvu izvajalca sevalne
dejavnosti.
(5) Zunanji izvajalec iz 54. člena tega zakona mora za
svojega delavca določiti svojo odgovorno osebo za varstvo
pred sevanji ali pa se z izvajalcem sevalne dejavnosti, pri katerem dela zunanji delavec, dogovori, da dejavnosti iz drugega
odstavka tega člena tudi za zunanjega delavca prevzame
odgovorna oseba izvajalca sevalne dejavnosti.
(6) Izvajalec sevalne dejavnosti mora v postopku pridobivanja dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti in ob vsaki
spremembi odgovorne osebe za varstvo pred sevanji sporočiti
organu iz 18. člena tega zakona, koga je imenoval za odgovorno osebo za varstvo pred sevanji in kakšna so njegova
pooblastila.
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53. člen
(usposobljenost izvajalcev varstva pred sevanji)
(1) Delavci, ki opravljajo naloge varstva pred sevanji v
organizacijski enoti varstva pred sevanji, so posamezniki, ki
so končali vsaj visokošolski ali univerzitetni študijski program
naravoslovne ali tehnične smeri prve stopnje ali imajo raven
izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji znanja, in
imajo opravljen izpit za izvajanje nalog varstva pred sevanji.
(2) Vodja organizacijske enote varstva pred sevanji v jedrskih reaktorjih in jedrskih elektrarnah je lahko posameznik, ki
je končal vsaj magistrski študijski program fizikalne smeri druge
stopnje ali ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
tej stopnji znanja, ima opravljen izpit za izvajanje nalog varstva
pred sevanji in najmanj pet let delovnih izkušenj pri opravljanju
nalog v zvezi z varstvom pred sevanji.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je lahko vodja organizacijske enote varstva pred sevanji v drugih jedrskih
in sevalnih objektih posameznik, ki je končal vsaj magistrski
študijski program naravoslovne ali tehnične smeri druge stopnje ali ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej
stopnji znanja, ima opravljen izpit za izvajanje nalog varstva
pred sevanji in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri opravljanju
nalog v zvezi z varstvom pred sevanji.
(4) Odgovorne osebe za varstvo pred sevanji so posamezniki z ustrezno izobrazbo, ki jim zagotavlja znanja, potrebna za
opravljanje nalog varstva pred sevanji, in z opravljenim izpitom
za izvajanje nalog varstva pred sevanji.
(5) Stroške izvajanja izpitov iz tega člena krije delodajalec.
(6) Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom,
pristojnim za okolje, podrobneje predpiše izobrazbo, ki jo morajo imeti odgovorne osebe za varstvo pred sevanji, programe
usposabljanj, preverjanja usposobljenosti za opravljanje nalog
varstva pred sevanji in evidence o opravljenih preverjanjih.
54. člen
(varstvo delavcev zunanjega izvajalca)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti, pri katerem delajo delavci zunanjega izvajalca, je neposredno ali s pogodbenim razmerjem z zunanjim izvajalcem odgovoren za varstvo zunanjih
delavcev pred sevanji v obsegu, ki je neposredno povezan z
značilnostmi njihove dejavnosti pri izvajalcu sevalne dejavnosti.
(2) Izvajalec sevalne dejavnosti mora v sodelovanju z
zunanjim izvajalcem zagotoviti, da je varstvo pred sevanji za
zunanje delavce urejeno enako kot za delavce, ki so zaposleni
pri izvajalcu sevalne dejavnosti, vključno s tem, da:
– so dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji delavci, upravičene
z vidika varstva pred sevanji po načelih tega zakona;
– se optimizira izpostavljenost zunanjih delavcev, vključno
z vzpostavitvijo doznih ograd in referenčnih ravni, in da zanje
niso presežene mejne doze;
– se za zunanje delavce upoštevajo omejitve za noseče
in doječe ženske ter praktikante in študente;
– se v oceni varstva pred sevanji upoštevajo vidiki varstva
pred sevanji, ki so povezani z naravo in vrsto dela, ki ga opravljajo zunanji delavci.
(3) Izvajalec sevalne dejavnosti mora:
1. preveriti, ali je bil zunanji delavec zdravstveno pregledan in ali izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve v zvezi z
delom, na katero je razporejen;
2. preveriti, ali je zunanji delavec razvrščen v ustrezno
kategorijo glede na naravo dela in velikost pričakovane izpostavljenosti ter verjetnost in velikost potencialne izpostavljenosti;
3. zagotoviti, da so zunanji delavci primerno usposobljeni
in seznanjeni z ukrepi varstva pred sevanji glede na dela,
ki jih opravljajo, podobno kot zaposleni pri izvajalcu sevalne
dejavnosti;
4. zagotoviti, da zunanji delavci uporabljajo ustrezno
osebno varovalno opremo;
5. zagotoviti, da se za zunanje delavce ugotavlja osebna
izpostavljenost sevanjem glede na naravo izpostavljenosti in
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vrsto sevanja in da se podatki o njihovih osebnih dozah sporočajo organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji, v centralno
evidenco osebnih doz in zunanjemu izvajalcu.
(4) Zunanji izvajalec mora sam ali prek pogodbe z izvajalcem sevalne dejavnosti zagotoviti:
– da so zunanji delavci seznanjeni in usposobljeni v
skladu z določbami 4. in 5. točke prvega odstavka 29. člena
tega zakona;
– da imajo zunanji delavci zdravstveni nadzor v obsegu,
določenem v poglavju 3.5 tega zakona, in da se njihove osebne
doze sporočajo pooblaščenemu izvajalcu medicine dela;
– da se za zunanje delavce ugotavlja osebna izpostavljenost sevanjem;
– izdelavo ocene varstva pred sevanji za dejavnosti, ki
vključujejo zunanje delavce.
(5) Zunanji izvajalec mora upravljavcu objekta ali izvajalcu
sevalne dejavnosti pred začetkom del v nadzorovanem območju poslati podatke, določene v četrtem odstavku 49. člena
tega zakona.
(6) Izvajalec sevalne dejavnosti ne sme začeti del z izpostavljenimi delavci zunanjega izvajalca, če mu ta ni poslal
podatkov iz prejšnjega odstavka ali če je iz poslanih podatkov
razvidno, da delavci zunanjega izvajalca po določbah tega
zakona ne morejo opravljati del v okviru izvajanja sevalne
dejavnosti.
55. člen
(razporeditev delavca in ugovor na razporeditev)
(1) Delavec ne sme biti razporejen na delo v nadzorovanem območju, če zanj ni zagotovljeno ugotavljanje osebne
izpostavljenosti pri pooblaščenem izvajalcu dozimetrije.
(2) Če organizacijska enota varstva pred sevanji ali odgovorna oseba za varstvo pred sevanji, delavec ali pooblaščeni
izvajalec medicine dela meni, da pri razporeditvi delavca na
delovno mesto, kjer je izpostavljen sevanjem, niso bili upoštevani ukrepi varstva pred sevanji, lahko podajo ugovor na
razporeditev.
(3) Ugovor iz prejšnjega odstavka je treba podati organu,
pristojnemu za varstvo pred sevanji, v osmih dneh po razporeditvi delavca.
(4) O ugovoru na razporeditev delavca odloči organ,
pristojen za varstvo pred sevanji, na podlagi mnenja komisije,
ki jo za pripravo strokovnega mnenja za reševanje ugovorov
imenuje minister, pristojen za zdravje.
3.5 Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev
56. člen
(zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev)
(1) Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov temelji na načelih, ki veljajo za medicino
dela na splošno.
(2) Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov opravljajo pooblaščeni izvajalci medicine
dela, ki so pridobili pooblastilo ministra, pristojnega za zdravje.
(3) Delavec ne sme biti razporejen na delovno mesto
izpostavljenega delavca, če po ugotovitvah zdravstvenega nadzora ni zmožen za to delovno mesto.
(4) Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev in praktikantov mora v celotnem predpisanem obsegu zagotoviti delodajalec, za študente pa izvajalec izobraževanja.
(5) Izvajalec sevalne dejavnosti mora pooblaščenemu
izvajalcu medicine dela na njegovo zahtevo poslati vse podatke v zvezi z delom, ki ga delavec opravlja v okviru sevalne
dejavnosti.
(6) Če je bil zdravstveni nadzor delavca opravljen v tujini,
lahko pristojni organ pri izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne
dejavnosti iz 18. člena tega zakona tak zdravstveni nadzor
šteje za enakovreden zdravstvenemu nadzoru po tem zakonu,
če so zahteve glede zdravstvenega nadzora izpostavljenih
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delavcev v tuji državi, kjer je bil opravljen zdravstveni nadzor,
primerljive z zahtevami tega zakona.
(7) Izredni zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev je
treba zagotoviti vsakokrat, ko je bila presežena ena od predpisanih mejnih doz ali obstaja sum, da je bila ta presežena, ali
na zahtevo organa, pristojnega za varstvo pred sevanji, če ta
oceni, da je prišlo do čezmerne izpostavljenosti.
(8) Minister, pristojen za zdravje, določi obseg zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov,
merila za določitev posebnega zdravstvenega nadzora, dekontaminacije in nadaljnjega zdravljenja izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov v primerih preseganja mejnih doz in pogoje,
ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni izvajalci medicine dela.
57. člen
(zdravstveni nadzor po prenehanju dela)
(1) Zdravstveni nadzor po prenehanju dela izpostavljenega delavca odredi organ, pristojen za varstvo pred sevanji, na
podlagi pobude pooblaščenega izvajalca medicine dela, izvajanje tega nadzora pa mora zagotoviti delodajalec, pri katerem
je bil delavec izpostavljen sevanjem.
(2) Minister, pristojen za zdravje, določi merila, na podlagi
katerih lahko pooblaščeni izvajalec medicine dela uveljavi zdravstveni nadzor po prenehanju dela izpostavljenega delavca v
obliki nadaljnjih pregledov, ukrepov dekontaminacije ali drugih
ukrepov zdravstvenega varstva.
58. člen
(evidence zdravstvenega varstva izpostavljenih delavcev)
(1) Pooblaščeni izvajalci medicine dela vodijo in dopolnjujejo evidence zdravstvenega varstva izpostavljenega delavca, kot je določeno za osnovno dokumentacijo v skladu z
zakonom, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega
varstva, dokler delavec opravlja dela izpostavljenega delavca,
hranijo pa se, dokler izpostavljeni delavec ne dopolni 75 let ali
bi to starost dopolnil, vendar ne manj kot 30 let po prenehanju
opravljanja del izpostavljenega delavca, ki so povezana s sevalno dejavnostjo.
(2) Evidence zdravstvenega varstva izpostavljenih delavcev morajo poleg podatkov, predpisanih za osnovno zdravstveno dokumentacijo, vsebovati tudi:
1. podatke o vrsti opravljanja del v okviru sevalne dejavnosti;
2. podatke iz izjave o varnosti z oceno tveganja za delavčevo delovno mesto glede na območje in kategorijo delavca,
ki se upoštevajo pri oceni izpolnjevanja posebnih zdravstvenih
zahtev za določeno delo v delovnem okolju;
3. rezultate zdravstvenih pregledov pred zaposlitvijo ali
razporeditvijo med izpostavljene delavce in rezultate rednih
zdravstvenih pregledov;
4. oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za
določeno delo v delovnem okolju;
5. podatke o prejetih osebnih dozah in
6. predlagane ukrepe za varovanje zdravja pri delu.
(3) Pooblaščeni izvajalci medicine dela sporočajo podatke o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev organu,
pristojnemu za varstvo pred sevanji. Podatki morajo vsebovati
osebno ime, EMŠO, datum zdravstvenega pregleda, veljavnost zdravstvenega pregleda in oceno izpolnjevanja posebnih
zdravstvenih zahtev.
(4) Minister, pristojen za zdravje, določi obliko, način in
roke sporočanja iz prejšnjega odstavka.
59. člen
(zahteva za presojo ocene zdravstvene delazmožnosti
in odrejenih ukrepov zdravstvenega nadzora)
(1) Izpostavljeni delavec in delodajalec lahko podata zahtevo za presojo ocene zdravstvene delazmožnosti, ki jo je za izpostavljenega delavca izdelal pooblaščeni izvajalec medicine dela.
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(2) Osebi iz prejšnjega odstavka lahko podata zahtevo
za presojo odreditve posebnih zdravstvenih pregledov zaradi
preseganja mejnih doz, ki jih je za izpostavljenega delavca
odredil pooblaščeni izvajalec medicine dela.
(3) Zahteva za presojo iz prejšnjih odstavkov se uveljavlja v skladu s predpisi na področju preventivnih zdravstvenih
pregledov delavcev.
60. člen
(zdravstveni nadzor v primeru izrednega dogodka)
(1) Zdravstveni nadzor izvajalcev zaščitnih ukrepov in
prebivalstva v primeru izrednega dogodka zagotavlja država.
(2) Vlada 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 in druge pogoje, pomembne za učinkovitost izvedbe
ukrepov zdravstvenega nadzora.
3.5.1 Varstvo pred sevanji zaradi izpostavljenosti naravnim
virom sevanja in v primerih obstoječe izpostavljenost
61. člen
(izpostavljenost letalskih posadk)
(1) Če člani letalskih in vesoljskih posadk prejmejo letne
efektivne doze zaradi kozmičnega sevanja, ki so večje kot
6 mSv, organ, pristojen za varstvo pred sevanji, odredi izvajalcu
poletov izvajanje ukrepov varstva pred sevanji za izpostavljene delavce, pri čemer se smiselno upoštevajo določbe tega
zakona, ki se nanašajo na varstvo izpostavljenih delavcev pri
izvajanju sevalnih dejavnosti.
(2) Če člani letalskih in vesoljskih posadk prejmejo letne
efektivne doze zaradi kozmičnega sevanja, ki so večje kot
1 mSv, mora izvajalec poletov oceniti individualno izpostavljenost svojih posadk in to upoštevati pri organizaciji dela,
seznaniti delavce z njihovo individualno dozo in tveganjem za
zdravje, v primeru nosečih delavk pa upoštevati določbe četrtega in petega odstavka 38. člena tega zakona.
62. člen
(izpostavljenost zaradi naravnih virov sevanja)
Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, in organ, pristojen za jedrsko varnost, zagotavljata prepoznavanje in oceno
izpostavljenosti naravnim virom sevanja in obstoječih izpostavljenosti, ki jih ni mogoče zanemariti z vidika varstva pred
sevanjem.
63. člen
(obstoječa izpostavljenost zaradi radioaktivne kontaminacije
in izpostavljenost zaradi izvajanja dejavnosti)
(1) Organ, pristojen za jedrsko varnost, s sistematičnim
pregledovanjem in izvajanjem meritev hitrosti doz ali drugih
ustreznih količin zagotavlja:
1. prepoznavanje izpostavljenosti, ki so posledica radioaktivne kontaminacije območij zaradi preostalega radioaktivnega materiala zaradi:
– preteklih dejavnosti, ki niso bile predmet nadzora po
tem zakonu;
– posledic izrednega dogodka po tem, ko je bilo končano
ukrepanje ob izrednem dogodku po zakonodaji o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
– ostankov iz preteklih dejavnosti, za katere pravna oseba
ni več pravno odgovorna;
– izpostavljenosti proizvodom, razen hrani, krmi za živali
in pitni vodi, ki vsebujejo radionuklide iz kontaminiranih območij, določenih v prejšnjih alinejah tega odstavka, ali naravno
prisotne radionuklide;
2. prepoznavanje dejavnosti z materiali, ki vsebujejo naravno prisotne radionuklide.
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(2) Meritve iz prejšnjega odstavka izvaja pooblaščeni
izvedenec varstva pred sevanji.
(3) Vlada sprejme strategijo upravljanja povečanih izpostavljenosti iz prvega odstavka tega člena, ki vključuje tudi
program sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega
okolja za območja in dejavnosti iz prvega odstavka in ozaveščanja prebivalstva o pomenu ukrepov zmanjšanja izpostavljenosti v primerih iz prvega odstavka. Podrobneje določi tudi
tiste dejavnosti in vrste obstoječih izpostavljenosti iz prvega
odstavka tega člena, pri katerih je verjetnost izpostavljenosti
večja. Pri tem upošteva tveganja in učinkovitost zaščitnih ukrepov. Pri pripravi in izvedbi strategije morajo sodelovati tudi vsi
vpleteni deležniki.
(4) Pregled delovnega in bivalnega okolja in pripravo
ocene prejetih doz lahko delodajalcu ali upravljavcu objektov
in naprav odredi tudi pristojni organ, če je verjetno, da bodo
doze za posameznike presegle mejne doze za posameznika iz
prebivalstva, ali če je to potrebno za zavarovanje zdravja ljudi.
64. člen
(ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi
gradbenih materialov)
(1) Vlada določi referenčno raven za gradbene materiale,
seznam vrst gradbenih materialov, zaradi katerih je lahko presežena referenčna raven za gradbene materiale, in metodologijo za odločanje o primernosti uporabe teh gradbenih materialov.
(2) Pred prosto prodajo gradbenega materiala iz prejšnjega odstavka je treba z meritvami določiti specifične aktivnosti
naravnih radionuklidov v tem materialu in primernost tega
materiala za uporabo, določeno v skladu z metodologijo iz
prejšnjega odstavka.
(3) Meritve in oceno primernosti iz prejšnjega odstavka
lahko izvede pooblaščeni izvedenec za varstvo pred sevanji.
(4) Če meritve in ocena primernosti iz prejšnjega odstavka pokažejo, da bi lahko bila presežena referenčna raven iz
prvega odstavka tega člena, lahko organ, pristojen za jedrsko
varnost, določi ustrezne ukrepe za zmanjšanje obsevanosti ljudi pri uporabi takega materiala in pod določenimi pogoji dovoli
njegovo uporabo.
65. člen
(ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev
in posameznikov iz prebivalstva)
(1) Če se na podlagi pregledovanj iz 63. člena tega zakona ugotovi, da izpostavljenost posameznikov zaradi naravnih
ali drugih virov sevanja presega vrednosti mejnih doz za posameznika iz prebivalstva, pristojni organ odredi delodajalcu ali
upravljavcu objektov in naprav izvedbo ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev in posameznikov iz prebivalstva
in izvajanje ukrepov varstva izpostavljenih delavcev tako, da
od njega zahteva priglasitev sevalne dejavnosti v skladu s
17. členom tega zakona.
(2) Pristojni organ lahko zahteva priglasitev iz prejšnjega
odstavka tudi, če so izpolnjena merila za izvzetje iz osmega
odstavka 16. člena tega zakona, vendar lahko povečana izpostavljenost zaradi prisotnosti naravnih radionuklidov v vodi tako
vpliva na vodovode s pitno vodo ali na katero drugo prenosno
pot, da bi bilo treba ta vpliv obravnavati z vidika varstva pred
sevanji.
(3) Pristojni organ se lahko na podlagi presoje upravičenosti ob smiselni uporabi določb 31. člena tega zakona odloči,
da zaščitni ali ureditveni sanacijski ukrepi niso potrebni, ker
koristi njihove izvedbe ne bi odtehtale slabosti, ki jih prinaša
obravnavana izpostavljenost.
66. člen
(izpostavljenost radonu)
(1) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, s sistematičnim pregledovanjem in izvajanjem meritev radona, hitrosti doz
in drugih ustreznih količin zagotavlja prepoznavanje:
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– izpostavljenosti zaradi radona v objektih, namenjenih
izvajanju vzgojno-varstvenega, izobraževalnega, kulturnega ali
zdravstvenega programa;
– izpostavljenosti zaradi radona v bivalnih prostorih, ki
so v kleti ali pritličju, ali drugih prostorih, kjer je mogoče pričakovati, da povprečne letne koncentracije radona presegajo
referenčne ravni;
– zunanje izpostavljenosti v zaprtih prostorih že obstoječih
objektov zaradi uporabljenih gradbenih materialov;
– izpostavljenosti zaradi radona v primerih, kjer je mogoče
pričakovati višje koncentracije radona, kot na primer v toplicah,
jamah, rudnikih in drugih mestih pod zemljo.
(2) Meritve iz prejšnjega odstavka izvajajo pooblaščeni
izvajalci meritev radona.
67. člen
(meritve radona na delovnih mestih)
(1) Delodajalec na območju z več radona mora v treh letih
po razglasitvi območij z več radona zagotoviti meritve radona
na delovnih mestih v pritličnih ali kletnih prostorih. Delodajalec
mora zagotoviti meritve vsakič, ko se razmere, ki vplivajo na
koncentracijo radona, bistveno spremenijo (na primer večji
gradbeni posegi).
(2) Delodajalec mora zagotoviti meritve radona na delovnih mestih na območju celotne Republike Slovenije na lokacijah, kjer je mogoče pričakovati povišane koncentracije radona,
na primer v toplicah, kopališčih in ob drugih vodnih virih radona,
v jamah, rudnikih in na drugih deloviščih pod zemljo.
(3) Meritve radona iz prejšnjih dveh odstavkov izvajajo
pooblaščeni izvajalci meritev radona.
(4) Delodajalcu ni treba zagotoviti meritev radona iz prvih
dveh odstavkov tega člena, če je meritve tega delovnega mesta
že opravil nekdanji lastnik, najemnik prostorov ali kdo drug in
se razmere, ki vplivajo na koncentracijo radona, niso bistveno
spremenile.
68. člen
(ukrepi v primeru povišanih koncentracij radona)
(1) Če se na podlagi sistematičnega pregledovanja iz
66. člena tega zakona ali na podlagi meritev radona na delovnih mestih iz prejšnjega člena ugotovi, da povprečne letne koncentracije radona presegajo referenčne ravni, je treba oceniti
izpostavljenosti delavcev ali prebivalcev.
(2) Izpostavljenost iz prejšnjega odstavka oceni pooblaščeni izvajalec meritev radona, izdelavo ocene pa zagotovi
zavezanec za zagotavljanje meritev iz prejšnjih dveh členov
tega zakona.
(3) Ocena izpostavljenosti delavcev se vključi v izjavo
o varnosti z oceno tveganja skladno s predpisi na področju
varnosti in zdravja pri delu.
(4) Če ocena izpostavljenosti iz prvega odstavka tega
člena pokaže, da lahko ljudje v javnih stavbah ali delavci na
delovnih mestih zaradi izpostavljenosti radonu prejmejo letno
efektivno dozo, večjo kot 6 mSv, je treba izvesti ukrepe za
zmanjšanje izpostavljenosti, kot so prezračevanje prostorov,
premestitev ljudi v druge prostore, prenehanje uporabe prostorov in gradbeni posegi, če se oceni, da bodo gradbeni posegi
zadostno prispevali k zmanjšanju izpostavljenosti, primerljivih
rezultatov pa ni mogoče doseči z drugimi preprostejšimi ukrepi.
Ukrep za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev je lahko tudi
reorganizacija delovnih nalog in delovnega časa.
(5) Če ocena izpostavljenosti iz prvega odstavka tega
člena pokaže, da kljub preseženim ravnem za povprečno letno koncentracijo radona ljudje v javnih stavbah ali delavci
na delovnih mestih prejmejo letno efektivno dozo, nižjo kot
6 mSv, ukrepi iz prejšnjega odstavka niso potrebni, treba pa je
spremljati razmere, ki vplivajo na izpostavljenost, in ob spremembah ponovno oceniti doze.
(6) Izvajanje ukrepov iz četrtega in petega odstavka tega
člena za delavce zagotovi delodajalec, za prebivalce, ki so
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izpostavljeni v javnih stavbah, pa nosilec dejavnosti v taki
stavbi.
(7) Učinkovitost izvedenih ukrepov se preveri s ponovnimi
meritvami v šestih mesecih od uvedbe ukrepov ali po končanih
gradbenih posegih. Meritve zagotovi zavezanec za zagotavljanje meritev iz prejšnjih dveh členov, izvede pa pooblaščeni
izvajalec meritev radona.
(8) Če otroci, mladostniki, bolniki ali druge občutljivejše
skupine prebivalcev zaradi izpostavljenosti radonu prejmejo
letne efektivne doze, večje kot 6 mSv, v objektih, namenjenih
izvajanju vzgojno-varstvenega, kulturnega, zdravstvenega ali
izobraževalnega programa, zagotovi sredstva za izvedbo ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti država.
69. člen
(ukrepi varstva izpostavljenih delavcev)
Če kljub izvedbi ukrepov iz četrtega odstavka prejšnjega
člena delavci prejmejo letne efektivne doze zaradi izpostavljenosti radonu, ki so večje kot 6 mSv, organ, pristojen za varstvo
pred sevanji, odredi delodajalcu izvajanje ukrepov varstva pred
sevanji za izpostavljene delavce, pri čemer se smiselno upoštevajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na varstvo izpostavljenih delavcev pri izvajanju sevalnih dejavnosti.
70. člen
(novogradnje in rekonstrukcija objektov)
(1) Novogradnje, v katerih bodo bivalni ali delovni prostori,
morajo biti načrtovane in izvedene tako, da koncentracije radona v njih ne presegajo referenčnih ravni.
(2) Posegi v obstoječi objekt, ki bi lahko vplivali na koncentracije radona v objektu (na primer energijska sanacija
objekta), morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da zaradi
izvedenega posega v objekt ne bo treba izvajati ukrepov za
znižanje koncentracij radona za zavarovanje zdravja ljudi.
(3) Minister, pristojen za gradnje, in minister, pristojen
za zdravje, določita zahteve za novogradnje in rekonstrukcije
objektov iz prvega in drugega odstavka tega člena, s katerimi
se zagotavlja varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi učinki
radona.
71. člen
(pooblaščeni izvajalci meritev radona)
(1) Pravna oseba lahko pridobi pooblastilo za izvajanje
meritev radona, če ima redno zaposlene strokovnjake s področja radona in razpolaga z ustreznimi akreditiranimi merilnimi
metodami na področju radona.
(2) Strokovnjak s področja radona je lahko posameznik, ki:
– je končal vsaj magistrski študijski program druge stopnje, ki zagotavlja znanje fizikalnih osnov na področju izpostavljenosti radonu, ali ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom
ustreza tej stopnji znanja;
– ima ustrezna znanja in izkušnje s področja izpostavljenosti radonu;
– ima po končanem študiju najmanj pet let delovnih izkušenj na področju ionizirajočih sevanj.
(3) Minister, pristojen za zdravje, podrobneje določi področja, obseg in način dela pooblaščenih izvajalcev meritev
radona, pogoje glede izobrazbe in izkušenj, ki jih morajo izpolniti strokovnjaki s področja radona, pogoje glede akreditacije
merilnih metod, ter obseg, način in obliko sporočanja rezultatov
meritev v zbirko podatkov o meritvah radona iz 72. člena tega
zakona.
(4) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena se izda za
največ pet let.
(5) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, po uradni
dolžnosti ali na pobudo pristojnega inšpektorja odvzame pooblastilo pooblaščenega izvajalca meritev radona, če ta svoje
delo opravlja nestrokovno ali če ne izpolnjuje pogojev, na podlagi katerih je bilo izdano pooblastilo.
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72. člen
(zbirka podatkov o meritvah radona)
(1) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, vodi zbirko
podatkov o meritvah radona. Vanjo so vključeni podatki o vseh
izvedenih meritvah iz 66. in 67. člena ter sedmega odstavka
68. člena tega zakona. Zbirka podatkov obsega naslov objekta, katastrsko občino, številko stavbe in številko dela stavbe,
koordinate GPS ali drugo ustrezno identifikacijo mesta, na
katerem so bile izvedene meritve, izmerjene koncentracije radona, ocenjene doze zaradi izpostavljenosti radonu in podatke
o morebitnih izvedenih ukrepih varstva pred sevanji. Podatke
iz prejšnjega stavka v zbirko podatkov sporočajo pooblaščeni
izvajalci meritev radona.
(2) Podatki se v zbirki podatkov iz tega člena zbirajo,
vodijo in obdelujejo zaradi zagotavljanja nadzora nad izpostavljenostjo delavcev in prebivalcev, zaradi ocene prejetih doz,
za načrtovanja in optimizacije ukrepov varstva pred sevanji
zaradi radona in zaradi izvajanja drugih nalog iz tega zakona.
Podatki iz zbirke podatkov iz tega člena se lahko zbirajo, vodijo
in obdelujejo tudi za izdelavo statističnih in zbirnih poročil ter v
znanstvenoraziskovalne namene.
73. člen
(nacionalni radonski program)
(1) Za obvladovanje dolgoročnih tveganj za zdravje zaradi
izpostavljenosti radonu vlada sprejme nacionalni radonski program, s katerim določi:
1. strategijo upravljanja povečanih izpostavljenosti zaradi
radona, ki vključuje cilje in kazalnike uspešnosti za zmanjšanje
tveganja za zdravje in upošteva načelo optimizacije zaščitnih
ukrepov;
2. referenčne ravni koncentracij radona v delovnem in
bivalnem okolju;
3. merila za določitev območji z več radona in posebne
ukrepe varstva pred sevanji na teh območjih;
4. način in metodologijo za določitev letnega povprečja
koncentracij radona;
5. program sistematičnega pregledovanja iz 66. člena
tega zakona;
6. način, vrsto in obseg meritev:
– v okviru sistematičnega pregledovanja iz 66. člena,
– izvajanja meritev na delovnih mestih iz 67. člena in
– izvajanja ponovnih meritev za preverjanje izvedenih
ukrepov iz sedmega odstavka 68. člena;
7. metodologijo za oceno doz zaradi izpostavljenosti radonu in
8. program za ozaveščanje delodajalcev, javnosti in strokovnjakov glede tveganj za zdravje, ki jih prinaša izpostavljenost radonu, in o dodatnih tveganjih v povezavi s kajenjem
ter o pomembnosti izvajanja meritev radona in ukrepov za
zmanjšanje izpostavljenosti.
(2) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, redno preverja izvajanje nacionalnega radonskega programa, vrednoti
izvedene meritve radona in prejete doze zaradi izpostavljenosti radonu ter poroča o tem v letnem poročilu o varstvu
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti iz 168. člena
tega zakona.
(3) Nacionalni radonski program za obdobje desetih let
sprejme vlada, ki pred iztekom izvajanja nacionalnega radonskega programa tudi ovrednoti izvajanje programa ter pripravi
predloge za nadaljnjo optimizacijo ukrepov varstva pred sevanji
in zmanjšanje izpostavljenosti zaradi radona.
74. člen
(izpostavljenost toronu)
Določbe tega zakona, ki veljajo za izpostavljenost radonu,
se smiselno uporabijo tudi za izpostavljenost toronu, če se ugotovi, da lahko izpostavljenost toronu znatno prispeva k skupni
izpostavljenosti zaradi radona in torona.
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3.5.2 Izpostavljenost v zdravstvene namene
75. člen
(izpostavljenost v zdravstvene namene)
(1) Radiološki posegi zaradi diagnostike, zdravljenja in
raziskovanja v zdravstvene namene morajo biti izvedeni skladno z odobrenim programom radioloških posegov, opravljajo
pa jih lahko le osebe, ki imajo dovoljenje za izvajanje sevalne
dejavnosti.
(2) Imetnik dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti
mora zagotoviti, da je vsak radiološki poseg upravičen, torej da
je pričakovana skupna korist zaradi diagnostičnega ali terapevtskega posega večja kot tveganje ali škoda zaradi posega. Če
radiološkega posega ni mogoče upravičiti, ne sme biti izveden.
(3) Izpostavljenost pri diagnostičnih in intervencijskih radioloških posegih ter pri radioloških posegih, namenjenih načrtovanju, vodenju in preverjanju poteka zdravljenja, mora biti tako
nizka, kot je razumno mogoče doseči ob upoštevanju pričakovanih ciljev posega ter gospodarskih in družbenih dejavnikov.
(4) Imetnik dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti
mora za ustrezno individualno obravnavo pacientov zagotoviti, da so pri radioloških posegih vključeni samo zdravstveni
delavci z ustrezno strokovno usposobljenostjo, ter opredeliti
odgovornosti in naloge zdravnikov, odgovornih za radiološki
poseg, radioloških inženirjev, medicinskih fizikov in napotnih
zdravnikov glede upoštevanja meril za napotitve.
(5) Izvajalci radioloških posegov zaradi diagnostike, zdravljenja in raziskovanja v zdravstvene namene morajo vsakih
pet let opraviti usposabljanje in preverjanje usposobljenosti s
področja varstva pacientov pred sevanji.
(6) Pri radioloških posegih in posegih v veterinarstvu
se lahko uporabljajo viri sevanja, ki jih je organ, pristojen za
varstvo pred sevanji, vpisal v register virov sevanja ali je zanje
izdal dovoljenje za uporabo vira sevanja in izpolnjujejo merila
sprejemljivosti za pravilno delovanje radiološke opreme, ki jih
v poročilu o nadzoru in meritvah parametrov delovanja vira
sevanja navede pooblaščeni izvedenec medicinske fizike.
(7) Imetnik dovoljenja za uporabo vira sevanja, ki se uporablja za izvajanje radioloških posegov, mora zagotoviti reden
nadzor in meritve parametrov delovanja vira sevanja. Poročilo
o nadzoru in meritvah parametrov delovanja vira sevanja izdela
pooblaščeni izvedenec medicinske fizike.
(8) Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti izvajalcev radioloških posegov iz petega odstavka tega člena lahko
izvajajo osebe, ki so pridobile pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji.
(9) Izvajalci usposabljanj iz prejšnjega odstavka vodijo
in obdelujejo zbirke podatkov o opravljenih usposabljanjih in
preverjanjih usposobljenosti, ki vsebujejo: osebno ime, EMŠO,
datum in kraj rojstva, podatke o izobrazbi, datum in veljavnost
izpita ter podatke o vsebini usposabljanja in vrsti radioloških
posegov, za katere je izvajalec usposobljen. Pooblaščeni izvajalci usposabljanja poročajo navedene podatke o opravljenih
usposabljanjih in izpitih organu, pristojnemu za varstvo pred
sevanji, v zbirke podatkov iz 49. člena tega zakona.
(10) Minister, pristojen za zdravje, določi obseg, vsebine
ter pogoje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti s področja varstva pacientov pred sevanji ter način in pogostnost
rednega nadzora in meritev parametrov delovanja radiološke
opreme.
76. člen
(pogoji za izvedbo radiološkega posega)
(1) Posamezen radiološki poseg se lahko izvede samo,
če ga predpiše napotni zdravnik in odobri zdravnik, ki je odgovoren za radiološki poseg in nosi klinično odgovornost zanj.
Imetnik dovoljenja za uporabo vira sevanja mora napotnim
zdravnikom zagotoviti merila za napotitve s postopki načrtovanja radioloških posegov, ki morajo vsebovati tudi podatek o
dozi, ki jo pri posegu prejme pacient.
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(2) Pri optimizaciji radiološkega posega sodelujejo zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, pooblaščeni izvedenec
medicinske fizike in izvajalec radiološkega posega. Zdravnik,
odgovoren za radiološki poseg, ob upoštevanju namena in
cilja posega v sodelovanju z izvajalcem radiološkega posega
določi take pogoje posega, da se ta opravi z najmanj škode
za pacienta.
(3) Imetnik dovoljenja mora zagotoviti, da je vsak radiološki poseg izveden v skladu s pisnimi postopki in da ga izvede
oseba, ki izpolnjuje zahteve za izvajalca radiološkega posega.
Pisni postopki morajo biti izdelani za vse standardne radiološke posege, vsako radiološko opremo in različne skupine
pacientov.
(4) Pri radioloških posegih je treba zagotoviti, da:
– so izvedeni v skladu z dobro radiološko prakso;
– je informacija o izpostavljenosti pacienta zaradi radiološkega posega sestavni del izvida;
– je prejeta doza v radioterapiji načrtovana za vsakega
pacienta posebej in tako, da je izpostavljenost zunaj kliničnih
volumnov tako nizka, kot je razumno dosegljivo in izvedljivo v
skladu z namenom terapije;
– pri diagnostičnem posegu v povprečju niso presežene
odobrene diagnostične referenčne ravni.
(5) Ob sistematičnem preseganju diagnostičnih referenčnih ravni mora imetnik dovoljenja za uporabo nemudoma raziskati možnosti za optimizacijo radioloških posegov in uvesti
ustrezne spremembe.
(6) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, s sistematičnim pregledovanjem izpostavljenosti pacientov zagotavlja
vzpostavitev, smernice za uporabo, redno posodabljanje in
uporabo diagnostičnih referenčnih ravni za diagnostične radiološke posege, kjer je to primerno in izvedljivo, pa tudi za intervencijske posege. Pri tem upošteva evropska ali mednarodna
priporočila s tega področja.
(7) Diagnostične referenčne ravni določi organ, pristojen
za varstvo pred sevanji, na podlagi rezultatov sistematičnega
pregledovanja iz prejšnjega odstavka ter ob upoštevanju mnenja strokovnega sveta za vprašanja varstva posameznikov pred
ionizirajočimi sevanji, radioloških posegov in uporabe virov
sevanja v zdravstvu in veterinarstvu.
(8) Minister, pristojen za zdravje, podrobneje določi: pogoje glede izvajanja presejanja, biomedicinskih in medicinskih
raziskav, posebnih radioloških posegov za otroke, nosečnice in
doječe ženske ter glede prostovoljne pomoči pri negi in oskrbi
pacientov; zahteve glede izobrazbe in obveznega usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za zdravnike, odgovorne
za radiološki poseg, in izvajalce radiološkega posega; merila
sprejemljivosti radiološke opreme; posebne postopke za radioterapijo, diagnostično in intervencijsko radiologijo in nuklearno
medicino; posebne pogoje glede vključevanja pooblaščenih izvedencev medicinske fizike; programe zagotavljanja kakovosti
in oblike strokovnega nadzora.
77. člen
(program radioloških posegov)
(1) Program radioloških posegov iz prvega odstavka
75. člena tega zakona mora vsebovati:
1. seznam radioloških posegov, ki jih namerava izvajati
imetnik dovoljenja, merila za napotitve na te posege, ključne
elemente klinične presoje in oceno prejetih doz za vse standardne diagnostične radiološke posege kot merilo za tveganje
zaradi teh posegov;
2. seznam virov sevanja, ki jih nameravajo uporabljati;
3. opis vodenja in shranjevanja podatkov o izvedenih
radioloških posegih;
4. program zagotavljanja in preverjanja kakovosti radioloških posegov;
5. navedbo zdravnikov, odgovornih za radiološke posege;
6. navedbo pooblaščenih izvedencev medicinske fizike,
odgovornih za optimizacijo radioloških posegov, ocenjevanje
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obsevanosti pacientov in zagotavljanja kakovosti varstva pred
sevanji;
7. navedbo izvajalcev radioloških posegov.
(2) Izvajalec sevalne dejavnosti v zdravstvene namene
se mora o izdelavi programa radioloških posegov posvetovati s
pooblaščenim izvedencem medicinske fizike. Program radioloških posegov kot del dovoljenja za uporabo vira sevanja odobri
organ, pristojen za varstvo pred sevanji, za največ pet let.
(3) Program radioloških posegov mora izvajalec sevalne
dejavnosti priložiti vlogi za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za
uporabo vira sevanja.
(4) Minister, pristojen za zdravje, podrobneje določi radiološke posege, za katere je treba imeti odobren program radioloških posegov, in standardne diagnostične radiološke posege,
za katere je treba dati 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.
78. člen
(pooblaščeni izvedenci medicinske fizike)
(1) Pooblaščeni izvedenci medicinske fizike so fizične
osebe, ki imajo veljavno pooblastilo organa, pristojnega za
varstvo pred sevanji.
(2) Pooblaščeni izvedenec medicinske fizike je lahko posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je specialist medicinske fizike ter
– ima znanje, usposobljenost in izkušnje s področja medicinske fizike.
(3) Minister, pristojen za zdravje, natančneje določi pogoje
iz prejšnjega odstavka in imenuje posebno strokovno komisijo
za preverjanje izpolnjevanja teh pogojev.
(4) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena se izda za
največ pet let.
(5) Pooblaščeni izvedenci medicinske fizike morajo o
svojem delu najmanj enkrat letno poročati organu, pristojnemu
za varstvo pred sevanji, na njegovo zahtevo pa tudi pogosteje.
(6) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, na podlagi
mnenja komisije iz tretjega odstavka tega člena odvzame pooblastilo za opravljanje nalog s področja medicinske fizike, če
ta svoje delo opravlja nestrokovno ali če ne izpolnjuje pogojev,
na podlagi katerih je bilo izdano pooblastilo. Komisija pripravi
mnenje o odvzemu pooblastila po izrednem pregledu, ki ga
opravi na pobudo organa, pristojnega za varstvo pred sevanji
ali pristojnega inšpektorja.
79. člen
(pripravništvo in specializacija iz medicinske fizike)
(1) Magister medicinske fizike, ki je opravil program pripravništva s strokovnim izpitom, se lahko specializira na posameznem strokovnem področju medicinske fizike. Specializacija
se konča s specialističnim izpitom.
(2) Specializacijo odobri minister, pristojen za zdravje.
(3) Usposabljanje specializanta se izvaja pri izvajalcih
zdravstvene dejavnosti, ki jih je za to s sklepom pooblastil minister, pristojen za zdravje, na predlog organa, pristojnega za
varstvo pred sevanji. V sklepu se določita tudi število mest za
usposabljanje medicinskih fizikov in čas veljavnosti pooblastila.
(4) Magistru medicinske fizike se lahko v program specializacije delno ali v celoti všteva tisti del programa opravljenega
pripravništva, ki po vsebini ustreza programu specializacije.
(5) Za opredelitev programa specializacije ter za njeno
spremljanje in pravilno izvajanje je odgovoren glavni mentor.
Glavne mentorje imenuje organ, pristojen za varstvo pred sevanji, na predlog pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti.
(6) Pogoje za opravljanje nalog glavnega mentorja določi
organ, pristojen za varstvo pred sevanji.
(7) Vsebino in potek programa pripravništva s strokovnim
izpitom, vsebine, vrste in trajanje specializacij, postopek opra-
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vljanja specialističnega izpita in postopek imenovanja izpitne
komisije sprejme minister, pristojen za zdravje.
(8) V tujini opravljeno specializacijo prizna minister, pristojen za zdravje, če ta po vsebini in trajanju ustreza zahtevam
tega zakona.
(9) Minister, pristojen za zdravje, predpiše organizacijske,
kadrovske, materialne in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci pripravništva in specializacij na področju medicinske
fizike.
80. člen
(registri medicinskih fizikov)
(1) Za zagotavljanje in preverjanje kakovosti pri posegih
v zdravstvene namene, za obveščanje izvajalcev radioloških
posegov, za zagotavljanje nadzora nad izvajanjem nalog pooblaščenih izvedencev medicinske fizike, za izmenjavo podatkov
in medsebojno priznavanje pooblastil z drugimi državami ter za
raziskave in statistično obdelavo podatkov organ, pristojen za
varstvo pred sevanji, vodi in obdeluje register specialistov medicinske fizike in pooblaščenih izvedencev medicinske fizike.
(2) Vpis v register se opravi in posodablja na zahtevo
medicinskega fizika.
(3) Za vodenje registra medicinskih fizikov organ, pristojen za varstvo pred sevanji, zbira naslednje osebne podatke:
– osebno ime, rojstni datum in kraj rojstva;
– datum strokovnega izpita;
– datum in vrsto opravljene specializacije;
– datum, vrsto in trajanje podeljenega pooblastila;
– naziv in naslov delovnega mesta.
81. člen
(nenamerna izpostavljenost)
(1) Imetnik dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti
mora zagotoviti vse razumne ukrepe za zmanjšanje verjetnosti
in velikosti nenamerne izpostavljenosti, pri čemer mora upoštevati tudi gospodarske in družbene dejavnike.
(2) Imetnik dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti
mora imeti vzpostavljen sistem spremljanja dogodkov, ki vključujejo dejansko ali potencialno nenamerno izpostavljenost.
Sistem mora biti sorazmeren s tveganjem, povezanim s takimi
dogodki, in mora vključevati ugotovitve analize dogodkov.
(3) Imetnik dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti
mora o klinično pomembnih nenamernih izpostavljenostih in
ugotovitvah analize teh dogodkov obvestiti napotnega zdravnika, zdravnika, odgovornega za radiološki poseg, in pacienta
ali njegovega zakonitega zastopnika.
(4) Imetnik dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti o
pomembnih nenamernih izpostavljenostih nemudoma obvesti
organ, pristojen za varstvo pred sevanji.
(5) Imetnik dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti
v šestih mesecih po nastopu takega dogodka obvesti organ,
pristojen za varstvo pred sevanji, o ugotovitvah preiskave dogodka in ukrepih, uvedenih za njihovo preprečevanje.
(6) Minister za zdravje predpiše merila za določitev pomembnih nenamernih izpostavljenostih in podrobneje opredeli
druge obveznosti imetnika dovoljenja v zvezi z nenamernimi ali
naključnimi izpostavljenostmi.
82. člen
(klinična presoja izvedbe posega)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti, ki opravlja radiološke
posege, mora redno izvajati klinične presoje. Klinično presojo
opravi neodvisna komisija, ki jo na predlog razširjenega strokovnega kolegija s področja, na katerem se presoja opravlja,
imenuje izvajalec sevalne dejavnosti, potrdi pa organ, pristojen
za varstvo pred sevanji. Komisija o ugotovitvah klinične presoje
pripravi poročilo.
(2) Ne glede na predpisano pogostost klinične presoje
mora izvajalec sevalne dejavnosti, ki izvaja radiološke posege,
zagotoviti klinično presojo neposredno po vsakem izrednem
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dogodku ali nenamerni ali naključni izpostavljenosti, za katero
je organ, pristojen za varstvo pred sevanji, odredil klinično
presojo.
(3) Minister, pristojen za zdravje, določi pogostnost, obseg in način klinične presoje, način in roke poročanja o teh ter
primere izrednih dogodkov pri radioloških posegih, ko organ,
pristojen za varstvo pred sevanji, odredi klinično presojo.
83. člen
(zbirke podatkov o dozah zaradi radioloških posegov)
(1) Zaradi nadzora nad optimizacijo radioloških posegov,
ocene izpostavljenosti prebivalstva kot celote ali posameznih
skupin prebivalstva zaradi radioloških posegov, v znanstvenoraziskovalne namene in za statistično obdelavo se vzpostavijo
in vodijo zbirke podatkov o opravljenih radioloških posegih.
(2) Zbirke podatkov o izvedenih radioloških posegih upravljajo izvajalci radioloških posegov in organ, pristojen za varstvo pred sevanji.
(3) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, vodi centralno evidenco izvedenih radioloških posegov.
(4) Centralna evidenca izvedenih radioloških posegov
vsebuje naslednje podatke: naziv izvajalca radiološkega posega, leto rojstva in spol pacienta, leto posega, vrsto posega, podatke o izvedbi posega, ki so podlaga za izračun prejete doze.
(5) Izvajalci sevalnih dejavnosti, ki izvajajo radiološke posege, morajo hraniti podatke iz prejšnjega odstavka v skladu s
predpisom, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega
varstva za osnovno zdravstveno dokumentacijo, in jih sporočati
v centralno evidenco izvedenih radioloških posegov v obsegu,
obliki in rokih, navedenih v programu radioloških posegov.
(6) Vsak pacient ali njegov zakoniti zastopnik ima pravico
na način, ki ga za seznanitev z zdravstveno dokumentacijo
določa zakon, ki ureja pacientove pravice, pri zdravniku, odgovornem za radiološki poseg, pridobiti podatke o dozah, ki jih je
prejel med izvajanjem radioloških posegov.
(7) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, izmenjuje
agregirane podatke o izvedenih radioloških posegih z mednarodnimi ustanovami, strokovnimi združenji in pristojnimi organi drugih držav s področja varstva pacientov pri radioloških posegih.
3.5.3 Poročilo o ocenah prejetih doz za prebivalstvo
84. člen
(poročilo o ocenah prejetih doz za prebivalstvo)
(1) Organ, pristojen 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 posamezne referenčne
osebe;
– opredelitev značilnih referenčnih oseb 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 uporabijo
podatki:
– monitoringa radioaktivnosti okolja iz 159. člena tega
zakona in monitoringa v primeru povečane radioaktivne kontaminacije iz 162. člena tega zakona;
– sistematičnega pregledovanja bivalnega in delovnega
okolja iz 63. in 66. člena tega zakona;
– 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.
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(4) Minister, pristojen za zdravje, določi v zvezi s pripravo
poročila o ocenah prejetih doz za prebivalstvo način zbiranja
podatkov, shranjevanje dokumentacije glede meritev doz, metodologijo za ocenjevanje vnosa radionuklidov in radioaktivne
kontaminacije ter metodologijo za ocenjevanje doz, ki so jih
prejele referenčne osebe in prebivalstvo kot celota.
4. SEVALNA IN JEDRSKA VARNOST
4.1 Razvrščanje objektov
85. člen
(razvrščanje objektov)
(1) Objekti se glede zahtevanih ukrepov zaradi sevalne ali
jedrske varnosti razvrstijo na:
– jedrske objekte,
– sevalne objekte,
– manj pomembne sevalne objekte ali
– zaprta odlagališča.
(2) Vlada določi merila za razvrščanje objektov med sevalne in manj pomembne sevalne objekte.
86. člen
(odločba o statusu objekta)
(1) V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja ali
soglasja po 105. členu tega zakona ali razgradnjo izda organ,
pristojen za jedrsko varnost, po uradni dolžnosti investitorju ali
upravljavcu objekta za sevalni ali jedrski objekt naslednje odločbe:
– odločbo o statusu jedrskega, sevalnega ali manj pomembnega sevalnega objekta pred začetkom gradnje hkrati
z izdajo mnenja iz 97. ali 98. člena tega zakona ali soglasja iz
105. člena tega zakona;
– odločbo o prenehanju statusa jedrskega ali sevalnega
objekta po končani razgradnji po postopkih tega zakona ali po
zaprtju odlagališča iz 103. in 106. člena tega zakona hkrati z
izdajo dovoljenja iz 4., 5., 6., 7. in 9. točke prvega odstavka
109. člena tega zakona.
– odločbo o prenehanju statusa manj pomembnega sevalnega objekta po prenehanju izvajanja sevalne dejavnosti
po postopkih tega zakona hkrati z izdajo odločbe iz 143. člena
tega zakona.
– odločbo o statusa zaprtega odlagališča po zaprtju odlagališča iz 103. in 106. člena tega zakona hkrati z izdajo odločbe
o prenehanju statusa jedrskega ali sevalnega objekta iz druge
alineje tega odstavka.
(2) Za manj pomemben sevalni objekt, namenjen izvajanju sevalne dejavnosti v zdravstvu ali veterinarstvu, izda odločbo iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka organ, pristojen
za varstvo pred sevanji.
4.2 Zagotavljanje sevalne in jedrske varnosti
87. člen
(prepovedi in zagotavljanje varnosti objekta)
(1) Jedrski, sevalni ali manj pomembni sevalni objekt se
ne sme graditi ne preizkušati, ne sme obratovati niti se kako
drugače uporabljati, prav tako ne sme trajno prenehati obratovati, če niso za to izdana mnenja, soglasja ali dovoljenja po
tem zakonu.
(2) Varnost objekta iz prejšnjega odstavka, vključno z
varnostjo pri ravnanju z viri sevanja, radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom, ki so v teh objektih ali v njih nastajajo,
mora zagotoviti upravljavec objekta ali uporabnik vira sevanja.
88. člen
(pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko varnost)
(1) Upravljavci jedrskih in sevalnih objektov morajo glede
posameznih vprašanj sevalne in jedrske varnosti pridobiti mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost.
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(2) Pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko varnost
so pravne osebe, ki pridobijo pooblastilo organa, pristojnega
za jedrsko varnost.
(3) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se za največ pet let
izda za posamezno področje sevalne in jedrske varnosti ali za
več področij sevalne in jedrske varnosti skupaj.
(4) Pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko varnost
morajo o svojem delu enkrat letno poročati organu, pristojnemu
za jedrsko varnost, na njegovo zahtevo pa tudi pogosteje.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo
pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko varnost organu,
pristojnemu za jedrsko varnost, nemudoma poročati o zaznavi
dogodkov ali stanj, ki bi utegnila vplivati na jedrsko varnost.
(6) Organ, pristojen za jedrsko varnost, odvzame pooblastilo za pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost
po uradni dolžnosti ali na pobudo pristojnega inšpektorja, če
pooblaščeni izvedenec ne izpolnjuje pogojev, na podlagi katerih
je bilo izdano pooblastilo ali če svoje delo opravlja nestrokovno.
89. člen
(pridobitev pooblastila pooblaščenega izvedenca
za sevalno in jedrsko varnost)
(1) Pravne 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 in izmed njih določijo odgovornega vodjo področja
jedrske in sevalne varnosti ter izpolnjujejo pogoje, predpisane
za izvajanje del pooblaščenega izvedenca.
(2) Odgovorni strokovnjak jedrske in sevalne varnosti je
lahko posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je končal vsaj magistrski študijski program tehnične ali
naravoslovne smeri druge stopnje ali ima raven izobrazbe, ki v
skladu z zakonom ustreza tej stopnji znanja, ter
– ima po končanem študiju najmanj sedem let delovnih
izkušenj na področju sevalne in jedrske varnosti.
(3) Pooblaščeni izvedenec mora imeti vzpostavljen sistem
vodenja, ki mora ustrezati vrsti, področju in obsegu njegovega
dela s smiselno uporabo določb 93. člena tega zakona.
(4) Preverjanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje del
pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost zagotavlja organ, pristojen za jedrsko varnost.
(5) Minister, pristojen za okolje, določi program preverjanja izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka.
(6) Za postopek podaljšanja pooblastila se smiselno uporabljajo določbe, ki so s tem zakonom določene za njegovo
izdajo.
(7) Minister, pristojen za okolje, podrobneje določi evidence pooblaščenih izvedencev, način in obseg poročanja, obliko
in vsebino strokovnega mnenja ter druge pogoje, ki jih morajo
v zvezi z ocenjevanjem sevalne in jedrske varnosti izpolnjevati
pooblaščeni izvedenci za posamezno področje sevalne in jedrske varnosti.
90. člen
(uporaba izkušenj obratovalnih dogodkov)
(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora
zagotoviti, da se izvajajo programi spremljanja obratovalnih
izkušenj sevalnih ali jedrskih objektov.
(2) Ugotovitve programov iz prejšnjega odstavka mora
upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta upoštevati pri ocenjevanju, preverjanju in izboljšanju sevalne in jedrske varnosti.
(3) Minister, pristojen za okolje, določi vsebino programov ter način in pogostnost poročanja o izvajanju programov
spremljanja obratovalnih izkušenj sevalnih ali jedrskih objektov.
91. člen
(zagotovitev finančnih sredstev in jamstva)
(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora imeti za izvajanje predpisanih ukrepov sevalne ali jedrske varnosti,
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vključno z vsemi stroški ravnanja z radioaktivnimi odpadki in
izrabljenim gorivom, ki nastajajo zaradi obratovanja objekta in
med njegovo razgradnjo, zagotovljena finančna sredstva v vsej
obratovalni dobi objekta in do konca razgradnje, če je objekt
odlagališče, pa tudi za njegov dolgoročni nadzor po njegovem
zaprtju.
(2) Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka morajo
upravljavcu objekta zagotavljati vsakokratni lastniki sevalnega ali jedrskega objekta v višini vseh stroškov obratovanja in
investicijskega vzdrževanja, vključno z vlaganji v tehnološko
obnovo, povezano z ukrepi sevalne ali jedrske varnosti.
(3) Uporabnik visokoaktivnega vira sevanja mora imeti
zagotovljena finančna sredstva za varno ravnanje z viri po
prenehanju njihove uporabe, če uporabnik preneha poslovati
ali postane dolgoročno plačilno nesposoben.
(4) Upravljavec iz prvega odstavka tega člena mora v postopkih izdaje soglasja za poskusno obratovanje iz 108. člena
tega zakona, izdaje dovoljenja za obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta iz 109. člena tega zakona in potrditve poročila
o občasnem varnostnem pregledu iz 114. člena tega zakona
organu, pristojnemu za jedrsko varnost, predložiti dokazila o
jamstvih za finančna sredstva, potrebna za zaustavitev obratovanja in razgradnjo sevalnega ali jedrskega objekta zaradi
stečaja ali likvidacije upravljavca ali upravljavčeve opustitve
izvajanja ukrepov sevalne ali jedrske varnosti.
(5) Uporabnik iz tretjega odstavka tega člena mora v
postopku izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti
pristojnemu organu predložiti dokazila o jamstvih za finančna
sredstva, potrebna za varno ravnanje z visokoaktivnim virom,
ko se ta ne uporablja več, ker uporabnik preneha poslovati ali
postane dolgoročno plačilno nesposoben.
(6) Upravljavec iz prvega odstavka tega člena mora zagotoviti jamstva iz četrtega odstavka tega člena v višini, kot je
določena v programu razgradnje tega sevalnega ali jedrskega
objekta.
(7) Uporabnik iz tretjega odstavka tega člena mora zagotoviti jamstva iz petega odstavka tega člena v višini, ki zadostuje za pokritje stroškov po veljavnem ceniku storitev obvezne
državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi
odpadki.
(8) Upravljavec iz prvega odstavka ali uporabnik iz tretjega odstavka tega člena mora jamstva za finančna sredstva iz
prejšnjih dveh odstavkov zagotoviti v obliki zavarovanja, bančne garancije na prvi poziv ali kakšnega drugega finančnega
jamstva in jih ohranjati v vsej obratovalni dobi objekta ali dokler
visokoaktivnega vira sevanja ne preda izvajalcu obvezne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki,
drugemu imetniku dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti
ali ga ne vrne proizvajalcu ali dobavitelju.
(9) Zavarovalnica ali drug finančni garant ne sme ustaviti
ali preklicati zavarovanja ali drugega jamstva za finančna sredstva iz prejšnjega odstavka, ne da bi vsaj tri mesece vnaprej
pisno obvestil upravljavca iz prvega odstavka ali uporabnika
iz tretjega odstavka tega člena in pristojni organ iz 18. člena
tega zakona.
(10) Pristojni organ uveljavi jamstva za finančna sredstva,
če je subsidiarno ukrepanje države potrebno za pokritje stroškov zaustavitve obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta
in njegovo morebitno razgradnjo ali za varno ravnanje z virom
sevanja, če uporabnik preneha poslovati ali postane dolgoročno plačilno nesposoben:
– po tem, ko postane sklep pristojnega sodišča o uvedbi
stečajnega postopka upravljavca ali uporabnika pravnomočen;
– po dokončnosti odločbe, s katero je bilo odvzeto dovoljenje za uporabo vira sevanja na podlagi 140. člena tega
zakona ali odrejena zaustavitev obratovanja objekta na podlagi
141. člena tega zakona zato, ker je uporabnik ali upravljavec
opustil izvajanje ukrepov sevalne ali jedrske varnosti.
(11) Če se gradnja odlagališča ali razgradnja jedrskega
objekta financira iz sredstev namenskega sklada, ustanovljenega z zakonom, se finančna sredstva iz prvega odstavka tega
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člena, potrebna za zaustavitev obratovanja in razgradnjo objekta, zagotavljajo v skladu s predpisi o financiranju razgradnje
jedrskega objekta, gradnje odlagališča radioaktivnih odpadkov,
zato jamstva iz četrtega odstavka tega člena niso potrebna.
(12) Za upravljavce iz prvega odstavka in uporabnike
iz tretjega odstavka tega člena jamstva iz petega in šestega
odstavka tega člena niso potrebna za njihove negospodarske
dejavnosti oziroma dejavnosti, ki predstavljajo izvajanje javne
službe ali javnih pooblastil.
92. člen
(kvalifikacije delavcev)
(1) V vseh fazah objekta, od umeščanja v prostor, projektiranja, gradnje, poskusnega obratovanja in obratovanja,
prenehanja obratovanja do konca razgradnje sevalnega ali
jedrskega objekta, mora investitor in kasneje upravljavec zagotoviti zadostno število delavcev s primernimi znanji in spretnostmi, ki so usposobljeni in dodatno šolani za vse dejavnosti
v zvezi s sevalno in jedrsko varnostjo glede na fazo objekta.
Upravljavec mora zagotoviti ustrezen odnos delavcev do sevalne in jedrske varnosti.
(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, mamil ali drugih psihoaktivnih
sredstev.
(3) Delodajalec mora zagotavljati redno obnavljanje strokovnega znanja delavcev iz prejšnjega odstavka ter preverjati
njihovo usposobljenost, psihofizične lastnosti in odvisnosti od
alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih sredstev.
(4) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora za
vsakega delavca iz drugega odstavka tega člena hraniti zapise
o opravljenem usposabljanju, vključno z ocenami dosežene
strokovne usposobljenosti glede na zahteve za ustrezno delovno mesto. Upravljavec mora te zapise hraniti še leto dni po
tem, ko je delavec prenehal delati pri upravljavcu.
(5) Organ, pristojen za jedrsko varnost, vodi za vsak sevalni ali jedrski objekt evidenco oseb, katerih strokovna usposobljenost je bila preverjena in ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje določenih del in nalog ter jim je bilo izdano dovoljenje,
in oseb, ki jim je prenehalo dovoljenje ali jim je bilo to odvzeto.
(6) Pristojni organ vodi zbirko podatkov iz prejšnjega
odstavka zaradi zagotavljanja zadostnega števila delavcev s
primernimi znanji in spretnostmi, ki so usposobljeni in dodatno
šolani za vse dejavnosti v zvezi s sevalno in jedrsko varnostjo
objekta, ter ugotavljanja izpolnjevanja predpisanih pogojev
glede predpisane izobrazbe, strokovne usposobljenosti in
zdravstvene delazmožnosti delavcev iz prvega odstavka tega
člena.
(7) Evidenca oseb iz petega odstavka tega člena vsebuje
naslednje podatke:
1. osebno ime,
2. datum in kraj rojstva,
3. številko dovoljenja,
4. datum prve pridobitve dovoljenja,
5. datumi vseh nadaljnjih podaljšanj dovoljenj,
6. vrsto veljavnega dovoljenja,
7. datum prenehanja ali morebitnega odvzema dovoljenja,
8. zdravstvena delazmožnost,
9. predpisana izobrazba,
10. strokovna usposobljenost.
(8) Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo ves čas
opravljanja del iz prvega odstavka tega člena in še pet let po
prenehanju ali odvzemu dovoljenja.
(9) Izpolnjevanje pogojev za dela in naloge iz drugega
odstavka tega člena izkazuje delavec z dovoljenjem, ki mu ga
za opravljanje teh del in nalog za največ pet let izda organ,
pristojen za jedrsko varnost.
(10) Organ, pristojen za jedrsko varnost, imenuje posebno
strokovno komisijo za preverjanje, ali delavci izpolnjujejo pred-
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pisane pogoje za opravljanje del in nalog iz drugega odstavka
tega člena.
(11) Za potrebe preverjanja izpolnjevanja predpisanih pogojev lahko komisija iz prejšnjega odstavka pri organu, pristojnem za jedrsko varnost, pridobi osebne podatke iz sedmega
odstavka tega člena, pri čemer nadaljnja uporaba osebnih
podatkov, s katerimi se seznanijo člani komisije, ni dopustna.
(12) 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.
(13) Organ, pristojen za jedrsko varnost, odvzame dovoljenje za opravljanje del in nalog iz drugega odstavka tega
člena, če je komisija za preverjanje izpolnjevanja predpisanih
pogojev pri rednem pregledu ali pri izrednem pregledu na pobudo pristojnega inšpektorja ugotovila, da delavec ne izpolnjuje
pogojev, na podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje.
(14) 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, ter
podrobneje opredeli pogoje glede strokovne usposobljenosti,
psihofizičnih lastnosti in odvisnosti od alkohola, mamil ali drugih
psihoaktivnih sredstev, način preverjanja teh pogojev, pogostnost pregledov rednega preverjanja in sestavo komisije za
preverjanje izpolnjevanja predpisanih pogojev.
93. člen
(sistem vodenja)
(1) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta mora zagotoviti, da se objekt vodi varno in v skladu z
določbami tega zakona.
(2) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta mora vzpostaviti, izvajati, ocenjevati in nenehno izboljševati sistem vodenja, ki zagotavlja ustrezno izpolnjevanje zahtev glede sevalne in jedrske varnosti, jedrskega
varovanja, pripravljenosti na izredne dogodke, zdravja, okolja,
varnosti informacijskih sistemov in podatkov, kakovosti in
gospodarnosti ter zagotavlja, da se varnostni vidiki ustrezno
upoštevajo pri vseh dejavnostih upravljavca sevalnega ali
jedrskega objekta.
(3) Investitor ali upravljavec objekta iz prejšnjega odstavka mora sistem vodenja opisati v dokumentih sistema vodenja.
(4) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta mora vzpostaviti odnos in obnašanje zaposlenih v svoji
organizaciji, iz katerih bosta izhajali dobra varnostna kultura
in kultura varovanja. Ti morata biti vključeni v sistem vodenja.
Upravljavec mora s samoocenjevanjem in rednimi pregledi
sistema vodenja preverjati ustreznost in učinkovitost varnostne
kulture in kulture varovanja.
(5) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta mora kot del svojega sistema vodenja vzpostaviti nadzor nad dobavitelji opreme in izvajalci del, in sicer glede na
njihov pomen za sevalno in jedrsko varnost. Preverjeni in odobreni dobavitelji in izvajalci del morajo biti uvrščeni na ustrezen
seznam odobrenih dobaviteljev.
(6) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta mora kot del svojega sistema vodenja vzpostaviti nadzor nad pogodbenimi izvajalci in zagotavljati, da dela izvajajo
podjetja, ki imajo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti ter
usposobljene in izkušene delavce na strokovnem področju
naročenih del.
(7) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega
objekta mora kot del svojega sistema vodenja vzpostaviti postopke za zagotavljanje vnosa ali vgradnje samo take opreme,
ki ustreza veljavnim standardom, specifikacijam ali tehničnim
zahtevam.
(8) Minister, pristojen za okolje, določi podrobnejše zahteve glede sistema vodenja ter vsebine in oblike dokumentacije
sistema vodenja.
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94. člen

(sistem vodenja organa, pristojnega za jedrsko varnost)
Določbe prejšnjega člena o vzpostavitvi, izvajanju, ocenjevanju in nenehnem izboljševanju sistema vodenja se smiselno uporabljajo tudi za organ, pristojen za jedrsko varnost.
4.3 Posegi v prostor
95. člen
(umestitev jedrskega objekta v prostor)
(1) Za umestitev jedrskega objekta v prostor je treba
izvesti celovito presojo vplivov na okolje in presojo vplivov na
okolje.
(2) Za regionalne prostorske plane, s katerimi se načrtuje
jedrski objekt, je potrebno pridobiti strokovne podlage in mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.
(3) Organ, pristojen za jedrsko varnost, v postopku priprave strokovnih podlag za regionalni prostorski plan iz prejšnjega
odstavka predlaga vsebine, ki morajo biti vključene v okoljsko
poročilo v delu, ki se nanaša na jedrsko in sevalno varnost.
(4) Za državne prostorske načrte, s katerimi se načrtuje
jedrski objekt, ali v združenem postopku po zakonu, ki ureja
urejanje prostora, je treba pridobiti smernice in mnenje organa,
pristojnega za jedrsko varnost.
(5) Organ, pristojen za jedrsko varnost, v postopku priprave smernic iz prejšnjega odstavka predlaga obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo
v delu, ki se nanaša na jedrsko in sevalno varnost, pri čemer
določi stopnje dovoljene obremenjenosti okolja zaradi sevanj.
(6) V okoljskem poročilu je treba v delu, ki se nanaša na
jedrsko in sevalno varnost, ovrednotiti:
– vse dejavnike na območju za umestitev jedrskega
objekta v prostor, ki lahko vplivajo na jedrsko in sevalno varnost objekta med njegovo obratovalno dobo in razgradnjo, za
odlagališče pa tudi po njegovem zaprtju;
– vpliv zaradi obratovanja ali razgradnje objekta na prebivalstvo in okolje, za odlagališče pa tudi vpliv po njegovem
zaprtju.
(7) Za pridobitev mnenja organa, pristojnega za jedrsko
varnost, na študijo variant in okoljsko poročilo, je poleg vsebin,
ki jih določa zakon, ki ureja urejanje prostora, potrebno priložiti
strokovno mnenje o sprejemljivosti variant oziroma predlagane najustreznejše variante, če se izvaja združen postopek po
zakonu, ki ureja urejanje prostora z vidika sevalne in jedrske
varnosti in o sprejemljivosti vplivov na okolje in prebivalstvo
med njegovo obratovalno dobo in razgradnjo, za odlagališče
pa tudi po njegovem zaprtju.
(8) Za pridobitev mnenja organa, pristojnega za jedrsko
varnost, na predlog državnega prostorskega načrta in okoljsko
poročilo je poleg vsebin, ki jih določa zakon, ki ureja urejanje
prostora, treba priložiti strokovno mnenje o sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika sevalne in jedrske varnosti.
(9) Organ, pristojen za jedrsko varnost, v mnenju iz prejšnjega odstavka določi tudi projektne pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.
96. člen
(občinski prostorski načrt)
(1) Pripravljavec občinskega ali občinskega podrobnega
prostorskega načrta mora po zakonu, ki ureja urejanje prostora,
pri načrtovanju upoštevati območja omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta, na katerih je zaradi ukrepov sevalne ali
jedrske varnosti posameznega jedrskega objekta raba prostora
omejena, in omejitve rabe tega prostora.
(2) Za občinske ali občinske podrobne prostorske načrte,
v katerih se načrtujejo posegi na območju omejene rabe prostora zaradi ukrepov sevalne ali jedrske varnosti, je v postopku priprave sklepa o pripravi in spremembi občinskega prostorskega
načrta treba pridobiti smernice in mnenja organa, pristojnega
za jedrsko varnost.
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4.4 Gradnje ali izvedbe rudarskih del
97. člen
(mnenje h gradnjam, ki vplivajo na jedrsko varnost)
(1) V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja po
zakonu, ki ureja graditev, za gradnje, zaradi katerih je treba
izvajati ukrepe sevalne in jedrske varnosti, ali v postopku izdaje
celovitega dovoljenja po zakonu, ki ureja urejanje prostora,
mora investitor ali pristojni upravni organ za gradbene zadeve
pridobiti mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.
(2) Gradnja iz prejšnjega odstavka je:
– gradnja jedrskega objekta po določbah zakona, ki ureja
graditev objektov;
– gradnja ali sprememba namembnosti objekta v območju
jedrskega objekta;
– gradnja ali sprememba namembnosti objekta na območju omejene rabe prostora jedrskega objekta, ki vpliva na
jedrsko varnost.
(3) Za pridobitev mnenja iz prvega odstavka tega člena za
gradnje po integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja, kot ga določa zakon, ki ureja gradnje, ali v postopku izdaje
celovitega dovoljenja po zakonu, ki ureja urejanje prostora,
mora strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno
in jedrsko varnost iz prvega odstavka 101. člena tega zakona
vsebovati tudi mnenje o sprejemljivosti nameravane gradnje z
vidika sevalne in jedrske varnosti ter o ustreznosti poročila o
vplivih na okolje in prebivalstvo med njegovo obratovalno dobo
in razgradnjo, za odlagališče pa tudi po njegovem zaprtju.
(4) Če gre za gradnjo jedrskega objekta, pogoje, obseg
in vsebino poročila o vplivih na okolje v delu, ki se nanaša na
sevalno in jedrsko varnost, določi organ, pristojen za izdajo
okoljevarstvenega soglasja, na podlagi predloga organa, pristojnega za jedrsko varnost.
(5) Če gre za gradnjo novega jedrskega objekta, mora
organ, pristojen za jedrsko varnost, v mnenju iz prvega odstavka tega člena določiti obseg območja omejene rabe prostora
zaradi izvajanja ukrepov sevalne in jedrske varnosti in omejitve
rabe prostora na takem območju.
(6) Vlada določi merila za določitev območij omejene rabe
prostora zaradi jedrskega objekta, merila za prepovedi gradenj
na teh območjih in vrste objektov, ki se smejo graditi na teh
območjih in za katere je treba vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.
98. člen
(mnenje h gradnjam, ki vplivajo na sevalno varnost)
(1) V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za
gradnje, zaradi katerih je treba izvajati ukrepe sevalne varnosti,
mora investitor ali pristojni upravni organ za gradbene zadeve
pridobiti mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost, razen
za manj pomemben sevalni objekt, namenjen izvajanju sevalne
dejavnosti v zdravstvu ali veterinarstvu, za katerega se mora
pridobiti mnenje organa, pristojnega za varstvo pred sevanji.
(2) Gradnja iz prejšnjega odstavka je:
– gradnja sevalnega objekta po določbah zakona, ki ureja
graditev objektov;
– gradnja manj pomembnega sevalnega objekta;
– gradnja ali sprememba namembnosti objekta v območju
sevalnega objekta.
99. člen
(projektni pogoji za gradnje, ki vplivajo na sevalno
in jedrsko varnost)
(1) Za gradnje iz 97., 98. in 105. člena tega zakona, za
katere organ, pristojen za izdajo mnenja po tem zakonu, ni
podal mnenja in projektnih pogojev iz 95. člena tega zakona,
mora investitor pridobiti projektne pogoje.
(2) Organ, pristojen za jedrsko varnost oziroma organ, pristojen za varstvo pred sevanji, izda projektne pogoje iz prvega
odstavka tega člena v 60 dneh, razen za gradnje iz tretje alineje
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drugega odstavka 97. člena tega zakona, za katere mora izdati
projektne pogoje v 30 dneh.
100. člen
(projektne osnove sevalnega ali jedrskega objekta)
(1) Investitor, ki namerava graditi nov sevalni ali jedrski
objekt, mora zanj pripraviti projektne osnove kot del:
– okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta iz 95. člena tega zakona,
– poročila o vplivih na okolje v postopku pridobitve mnenja
o jedrski in sevalni varnosti iz 97. ali 98. člena tega zakona ali
– varnostnega poročila v vseh poznejših postopkih iz
101. člena tega zakona.
(2) Projektne osnove morajo zagotoviti preventivne ukrepe,
in če ti odpovedo, zaščitne ukrepe proti posledicam, ki lahko
nastanejo zaradi prehodnih pojavov in projektnih nezgod. Projektne rešitve in ukrepi morajo zagotoviti, da doze sevanja, ki bi
jih prejelo prebivalstvo v okolici objekta in zaposleni v objektu, ne
presegajo predpisanih vrednosti ali da so te čim nižje.
(3) Za preprečevanje izpustov radioaktivnih snovi in zaščito pred njimi je treba uveljaviti načelo obrambe v globino tako,
da se s projektom zagotovi nabor fizičnih pregrad in varnostnih
ukrepov, ki prispevajo k učinkovitemu omejevanju širjenja radioaktivnih snovi iz objekta.
(4) Minister, pristojen za okolje, podrobneje določi pogoje,
ki jih morajo izpolnjevati projektne osnove sevalnega ali jedrskega objekta, način njihove priprave in njihovega vzdrževanja.
101. člen
(varnostno poročilo)
(1) Vlogi za pridobitev mnenja iz 97. ali 98. člena tega
zakona ali soglasja iz 105. člena tega zakona mora investitor, ki
namerava graditi nov sevalni ali jedrski objekt ali izvajati rudarska dela, priložiti projektno dokumentacijo, varnostno poročilo
in strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in
jedrsko varnost o sevalni in jedrski varnosti objekta na podlagi
vseh priloženih dokumentov.
(2) Varnostno poročilo za objekt, ki se gradi, mora prikazati:
1. projektne osnove objekta in temeljne varnostne rešitve;
2. lokacijo objekta z analizo lokacije glede sevalne in
jedrske varnosti;
3. tehnične značilnosti objekta, vključno z opisom radioaktivnih snovi ali jedrskih snovi in drugih virov sevanja;
4. bistvene elemente varstva pred sevanji iz ocene varstva pred sevanji;
5. oceno izpostavljenosti prebivalstva in okolja;
6. organizacijo dela, vključno s programi strokovnega
usposabljanja in organiziranostjo varstva pred sevanji;
7. ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;
8. fizično varovanje objekta;
9. načrt zaščite in reševanja organizacije po predpisih o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ali navodila za
ukrepanje ob izrednih dogodkih objekta, če gre za objekt, za
katerega načrta zaščite in reševanja organizacije po predpisih
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ni treba izdelati;
10. programe poskusnega obratovanja, če gre za gradnjo
objekta;
11. varnostno analizo, obratovalne pogoje in omejitve za
varno obratovanje med poskusnim in rednim obratovanjem;
12. sistem vodenja;
13. predvidene izpuste radioaktivnih snovi v okolje;
14. program meteoroloških meritev ter predobratovalnega
in obratovalnega monitoringa radioaktivnosti;
15. predvideno razgradnjo objekta;
16. opis objekta in načrt dolgoročnega nadzora po zaprtju,
če gre za odlagališče.
(3) Oseba, ki namerava graditi objekt, mora zagotoviti, da
se varnostno poročilo dopolni, če pride med gradnjo objekta ali
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poskusnim obratovanjem do sprememb stanja, na katero se
nanaša varnostno poročilo.
(4) Organ, pristojen za jedrsko varnost, odobri varnostno
poročilo in dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena v
postopku izdaje mnenja iz 97. ali 98. člena tega zakona ali
soglasja iz 105. člena tega zakona.
(5) Če se vloga iz prvega odstavka tega člena nanaša na
gradbena ali druga dela na obstoječem jedrskem ali sevalnem
objektu, njegovo rekonstrukcijo, dozidavo ali nadzidavo, mora
upravljavec vlogi za pridobitev mnenja h gradnji priložiti projektno dokumentacijo in predlog morebitnih sprememb varnostnega poročila. V takem primeru se gradnja šteje za spremembo
po 116. členu tega zakona, zato mora upravljavec pred njeno
uvedbo izpeljati varnostno oceno in morebitno odobritev organa, pristojnega za jedrsko varnost.
(6) Minister, pristojen za okolje, podrobneje določi vsebino
varnostnega poročila in vsebino dokumentacije iz prvega in
petega odstavka tega člena, ki jo odobri organ, pristojen za
jedrsko varnost, ter vsebino druge dokumentacije, ki jo je treba
le priložiti vlogi.
102. člen
(načrt fizičnega varovanja)
Varnostnemu poročilu iz prejšnjega člena mora investitor
priložiti načrt fizičnega varovanja iz 145. člena tega zakona kot ločeni in tajni dokument v skladu s predpisi, ki urejajo tajne podatke.
103. člen
(odlaganje radioaktivnih odpadkov)
(1) Z varnostnimi analizami odlagališča se ocenijo vsa
mogoča tveganja zaradi radioaktivnih odpadkov ter izpostavljenost delavcev in prebivalstva med obratovanjem in po zaprtju
odlagališča, med vzdrževanjem odlagališča ter izvajanjem dolgoročnega nadzora in vzdrževanja zaprtega odlagališča.
(2) Z načrtom dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališča po zaprtju se morajo prikazati:
– obseg in vsebina monitoringa radioaktivnosti zaprtega
odlagališča iz 158. člena tega zakona za odlagališče in monitoringa naravnih pojavov, ki vplivajo na dolgoročno stabilnost
odlagališča in delovanje njegovih posameznih delov;
– merila, na podlagi katerih se glede na rezultate monitoringa radioaktivnosti zaprtega odlagališča iz prejšnje alineje in
inšpekcijskega nadzora odloča o izvedbi vzdrževalnih del na
zaprtem odlagališču.
(3) Organ, pristojen za jedrsko varnost, odobri načrt dolgoročnega nadzora in vzdrževanja zaprtega odlagališča v postopku izdaje mnenja h gradnji iz 97. člena tega zakona in v
postopku izdaje dovoljenja za zaprtje odlagališča iz 109. člena
tega zakona.
104. člen
(drugi predpisi in smernice)
(1) Minister, pristojen za okolje, ali minister, pristojen za
zdravje, lahko sam ali v soglasju z drugimi pristojnimi ministri,
če se vsebina predpisa nanaša tudi na njihovo področje dela,
določi za sevalne in jedrske objekte ter za manj pomembne
sevalne objekte projektna načela, način priprave projektnih
osnov, pravila ravnanja, tehnične zahteve in oblike obveznega
ravnanja v zvezi s sevalno ali jedrsko varnostjo.
(2) Organ, pristojen za jedrsko varnost, in organ, pristojen za varstvo pred sevanji, lahko skupaj ali vsak posebej na
spletni strani ali na drug primeren način objavljata neobvezna
navodila, priporočila ali praktične smernice v zvezi z jedrsko
varnostjo in varstvom pred sevanji.
105. člen
(soglasje k rudarskim delom)
(1) Pred izdajo dovoljenj za pridobivanje ali opustitev
pridobivanja jedrskih mineralnih surovin in z njimi povezanimi
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gradnjami na podlagi zakona, ki ureja rudarstvo, mora investitor
pridobiti soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost.
(2) Vlogi za pridobitev soglasja iz prejšnjega odstavka je
treba priložiti predvsem:
– dokumentacijo, določeno s predpisi o rudarstvu;
– varnostno poročilo iz 101. člena tega zakona, iz katerega je razvidno, da so pri načrtovanju rudarskih del upoštevani
predpisi s področja sevalne varnosti;
– če gre za odlagališče rudarske ali hidrometalurške jalovine, pa tudi načrt dolgoročnega nadzora po zaprtju odlagališča
rudarske ali hidrometalurške jalovine;
– mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko
varnost o sevalni ali jedrski varnosti objekta.
106. člen
(odlagališče rudarske in hidrometalurške jalovine)
(1) Vlogi za pridobitev soglasja h gradnji odlagališča rudarske ali hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju
jedrskih mineralnih surovin, je treba poleg dokumentacije iz
drugega odstavka prejšnjega člena priložiti tudi overjeno listino
o brezplačnem prenosu zemljišč, ki jih zajema območje odlaganja, v last države in načrt njihovega prenosa.
(2) Z varnostnim poročilom o odlagališču rudarske jalovine ali hidrometalurške jalovine se morajo oceniti vsa mogoča
tveganja zaradi odloženih radioaktivnih snovi ter izpostavljenost prebivalcev in na odlagališču zaposlenih izpostavljenih
delavcev med njegovim obratovanjem in po njegovem zaprtju.
(3) Z načrtom dolgoročnega nadzora odlagališča rudarske
ali hidrometalurške jalovine se prikažejo:
– obseg in vsebina monitoringa radioaktivnosti zaprtega
odlagališča in monitoringa naravnih pojavov, ki vplivajo na dolgoročno stabilnost zaprtega odlagališča in delovanje njegovih
posameznih delov;
– merila, na podlagi katerih se glede na rezultate monitoringa radioaktivnosti zaprtega odlagališča iz prejšnje alineje in
inšpekcijskega nadzora odloča o izvedbi vzdrževalnih del na
zaprtem odlagališču.
(4) Organ, pristojen za jedrsko varnost, odobri načrt dolgoročnega nadzora odlagališča rudarske ali hidrometalurške
jalovine v postopku izdaje soglasja iz 105. člena tega zakona
in postopku izdaje dovoljenja za zaprtje odlagališča rudarske ali
hidrometalurške jalovine iz 109. člena tega zakona.
(5) Organ, pristojen za jedrsko varnost, podrobneje določi
vsebino varnostnega poročila in načrta dolgoročnega nadzora
odlagališča v postopku izdaje soglasja iz 105. člena tega zakona.
107. člen
(izdaja mnenj ali soglasij)
(1) Mnenje iz 97. ali 98. člena tega zakona in soglasje iz
105. člena tega zakona se izdata v 90 dneh po prejemu popolne vloge, razen za gradnje iz tretje alineje drugega odstavka
97. člena tega zakona, za katere se mnenje izda v 30 dneh.
(2) Če gre za mnenje h gradnji objekta, se v mnenju lahko
določijo tudi pogoji poskusnega obratovanja ter način in čas
njegovega trajanja.
(3) Če gre za gradnjo nove jedrske elektrarne ali odlagališča radioaktivnih odpadkov, se mnenje iz prvega odstavka tega
člena izda v 24 mesecih.
(4) Organ, pristojen za jedrsko varnost, lahko investitorju
gradnje jedrske elektrarne ali odlagališča radioaktivnih odpadkov z odločbo odobri prošnjo za:
– delitev vsebin, potrebnih za dokazovanje izpolnjevanja
pogojev za pridobitev mnenja iz prvega odstavka tega člena na
vsebinsko končane tematske sklope;
– določitev obsega dokumentacije za posamezen tematski sklop;
– določitev rokov za dostavo dokumentacije in mnenj pooblaščenih izvedencev za sevalno in jedrsko varnost za izdajo
predhodnih mnenj k posameznim tematskim sklopom;
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– določitev rokov za izdajo predhodnih mnenj k posameznim tematskim sklopom in izdajo končnega mnenja.
(5) Organ, pristojen za jedrsko varnost, lahko na prošnjo
investitorja podaljša roke iz tretje in četrte alineje prejšnjega
odstavka.
(6) V primeru iz četrtega odstavka tega člena so pozitivna
predhodna mnenja pogoj za končno mnenje iz 97. in 98. člena
tega zakona. Pri pripravi končnega mnenja mora organ, pristojen za jedrsko varnost, oceniti medsebojno skladnost posameznih tematskih sklopov, za katere so že bila izdana predhodna
mnenja, ter celovito presoditi izpolnjevanje vseh pogojev za
zagotavljanje jedrske in sevalne varnosti objekta.
(7) Mnenje ali soglasje preneha veljati, če v treh letih
od dneva pravnomočnosti mnenja ali soglasja ni bila začeta
gradnja ali razgradnja objekta iz 97. in 98. člena tega zakona
ali niso bila začeta rudarska dela iz 105. člena tega zakona.
(8) Mnenje ali soglasje se lahko na podlagi vloge imetnika
podaljša za največ 24 mesecev, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki
so bili potrebni za njegovo izdajo.
4.5 Poskusno obratovanje sevalnih in jedrskih objektov
108. člen
(poskusno obratovanje sevalnih in jedrskih objektov)
(1) Vsak sevalni in jedrski objekt mora po končani gradnji
najprej poskusno obratovati.
(2) Za začetek poskusnega obratovanja sevalnega ali
jedrskega objekta je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega
za jedrsko varnost.
(3) Vlogi za pridobitev soglasja za začetek poskusnega
obratovanja je treba priložiti varnostno poročilo, ki mora biti
dopolnjeno v skladu s spremembami, ki nastanejo med gradnjo, mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko
varnost o sevalni in jedrski varnosti objekta in drugo predpisano
dokumentacijo.
(4) Varnostno poročilo in predloženo dokumentacijo iz
prejšnjega odstavka organ, pristojen za jedrsko varnost, odobri
v postopku izdaje soglasja za začetek 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) Ministrstvo, pristojno za graditev, 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 za največ šest mesecev, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so po izteku veljavnosti soglasja predpisani
za njegovo izdajo.
(8) Zoper odločbo o zavrnitvi ali odobritvi soglasja za
začetek poskusnega obratovanja ni pritožbe.
4.6 Obratovanje sevalnih in jedrskih objektov
109. člen
(dovoljenje za obratovanje, razgradnjo, odlaganje
in zaprtje odlagališča)
(1) Investitor ali upravljavec objekta, ki namerava:
1. začeti ali prenehati obratovanje jedrskega objekta;
2. začeti ali prenehati obratovanje sevalnega objekta;
3. začeti odlagati radioaktivne odpadke na odlagališču
radioaktivnih odpadkov;
4. zapreti odlagališče radioaktivnih odpadkov;
5. začeti ali končati razgradnjo jedrskega objekta;
6. začeti ali končati razgradnjo sevalnega objekta;
7. končati rudarska dela za opustitev pridobivanja jedrskih
mineralnih surovin;
8. začeti odlagati rudarsko in hidrometalurško jalovine, ki
nastaja pri pridobivanju jedrskih surovin;
9. zapreti odlagališče rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastaja pri pridobivanju jedrskih surovin;
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10. shranjevati sveže gorivo na gradbišču jedrske elektrarne ali raziskovalnega reaktorja;
mora pridobiti dovoljenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.
(2) Dovoljenje za obratovanje objekta in konec razgradnje
objekta, odlaganje ali zaprtje iz prejšnjega odstavka se izda:
1. po pridobljenem uporabnem dovoljenju, ki se izda v
skladu s predpisi o graditvi objektov, če gre za začetek obratovanja iz 1. in 2. točke ali začetek odlaganja iz 3. in 8. točke
prejšnjega odstavka;
2. po izpolnitvi vseh pogojev za prenehanje obratovanja
objekta ali odlagališča, če gre za prenehanje obratovanja iz
1. in 2. točke ali zaprtje odlagališča iz 4. točke prejšnjega
odstavka;
3. po izpolnitvi vseh pogojev razgradnje objekta, če gre za
razgradnjo objekta iz 5. in 6. točke prejšnjega odstavka;
4. po izpolnitvi vseh pogojev za končanje rudarskih del,
če gre za končanje rudarskih del iz 7. točke in za zaprtje odlagališča iz 9. točke prejšnjega odstavka;
5. po pridobljenem uporabnem dovoljenju za objekt za
shranjevanje svežega goriva, ki se izda v skladu s predpisi
o graditvi objektov, če gre za shranjevanje svežega goriva iz
10. točke prejšnjega odstavka.
(3) Pogoje iz prejšnjega odstavka določi organ, pristojen
za jedrsko varnost, v mnenjih iz 97. in 98. člena tega zakona
ali soglasjih iz 105. ali 106. člena tega zakona.
(4) Za sevalne in jedrske objekte se šteje, da je s pridobitvijo mnenja ali soglasja iz prejšnjega člena ali dovoljenja
iz tega člena izdelano navodilo, ki določa pravila za uporabo
ali obratovanje in vzdrževanje objekta po predpisih, ki urejajo
graditev objektov.
(5) Po koncu izvajanja rudarskih del pri gradnji objektov, ki
se v skladu s tem zakonom štejejo za sevalni objekt, je dovoljenje iz prvega odstavka tega člena pogoj za pridobitev odločbe o
prenehanju pravic in obveznosti po zakonu, ki ureja rudarstvo.
110. člen
(vloga za pridobitev dovoljenja)
(1) Vlogi za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega člena je
treba priložiti varnostno poročilo, mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o sevalni in jedrski varnosti
objekta in drugo predpisano dokumentacijo iz petega odstavka
tega člena.
(2) Če gre za razgradnjo objekta, se vsebina varnostnega
poročila nanaša na razgradnjo objekta in z njo povezanimi
ukrepi sevalne ali jedrske varnosti.
(3) Varnostno poročilo mora biti dopolnjeno v skladu s
spremembami, ki nastanejo med poskusnim obratovanjem in
med gradnjo ali razgradnjo objekta ali med izvajanjem rudarskih del, če gre za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja jedrskih mineralnih surovin.
(4) Dovoljenje izda organ, pristojen za jedrsko varnost, v
90 dneh po prejemu popolne vloge, če iz predloženih poročil,
načrtov in druge dokumentacije ter iz podatkov o poskusnem
obratovanju ugotovi, da so izpolnjeni pogoji sevalne ali jedrske
varnosti.
(5) Minister, pristojen za okolje, podrobneje določi vsebino vloge za pridobitev dovoljenja in vsebino dokumentacije iz
prvega odstavka tega člena, ki jo v postopku izdaje dovoljenja
odobri organ, pristojen za jedrsko varnost, ter vsebino druge
dokumentacije, ki jo je treba priložiti vlogi, glede na stopnjo
tveganja za posamezno skupino objektov.
111. člen
(obratovanje objekta)
(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora v
obratovalni dobi objekta zagotoviti, da:
1. ta obratuje ali poskusno obratuje v skladu z odobrenimi
obratovalnimi pogoji in omejitvami;
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2. uporablja pisne postopke za obratovanje, poskusno
obratovanje, prenehanje obratovanja ali razgradnjo objekta, ki
morajo zajemati vsa stanja objekta, predvidena v varnostnem
poročilu;
3. spremlja svoje in tuje obratovalne izkušnje ter jih uporablja za načrtovanje in izvedbo varnostnih izboljšav;
4. spremlja obratovalne kazalnike, ki prikazujejo varnost
in obratovanje objekta, in jih uporablja za izboljšanje varnega
obratovanja;
5. spremlja procese staranja opreme in izvaja ukrepe za
zmanjšanje ali odpravo učinkov teh procesov;
6. vzdržuje, pregleduje in preizkuša sisteme in komponente objekta ter s tem zagotavlja njihovo razpoložljivost, zanesljivost in zmožnost izpolnjevanja njihovih funkcij;
7. redno dopolnjuje varnostno poročilo tako, da so vanj
vključene vse spremembe na objektu;
8. če je objekt jedrska elektrarna, ob koncu vsakokratnih
vzdrževalnih del ob menjavi goriva pridobi mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost iz 88. člena tega
zakona o jedrski varnosti med temi deli in po njih;
9. ima izdelan načrt optimizacije varstva pred sevanji ter
ga upošteva, redno pregleduje in posodablja;
10. v sevalni ali jedrski objekt vnaša ali vgrajuje opremo
ter zagotavlja nadzor nad dobavitelji opreme, izvajalci del in
pogodbenimi izvajalci v skladu z določbami 93. člena tega
zakona;
11. za preverjanje varnosti objekta uporablja varnostne
analize;
12. ima izdelan ter po potrebi izvaja načrt zaščite in
reševanja ali navodila za ukrepanje ob izrednem dogodku, ki
so usklajeni in se izvajajo v sodelovanju z drugimi organi in
organizacijami, pristojnimi za ravnanje v primeru jedrske ali
radiološke nesreče;
13. zagotavlja usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih in zunanjih delavcev v sevalnem ali jedrskem objektu;
14. ravna z radioaktivnimi odpadki tako, da nastaja čim
manj radioaktivnih odpadkov in njihovih izpustov v okolje po aktivnosti in po obsegu ter da se obdelajo in skladiščijo na način,
ki je primeren za odlaganje ter skladen z nacionalnim programom ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;
15. zagotavlja monitoring radioaktivnosti v okolici sevalnega ali jedrskega objekta.
(2) Minister, pristojen za okolje, podrobneje določi zahteve
glede obratovanja in poskusnega obratovanja jedrskega ali sevalnega objekta, uporabe pisnih postopkov, spremljanja obratovalnih izkušenj, spremljanja obratovalnih kazalnikov, spremljanja procesov staranja in izvajanja ukrepov za zmanjšanje
ali odpravo učinkov teh procesov, vzdrževanja, pregledovanja
in preizkušanja sistemov in komponent objekta, posodabljanja
varnostnega poročila, vnašanja ali vgrajevanja opreme, nadzora nad dobavitelji opreme, izvajalci del in pogodbenimi izvajalci, vsebine, kakovosti in načina uporabe varnostnih analiz,
zagotavljanja usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih in
zunanjih delavcev v objektu, ravnanja z radioaktivnimi odpadki
in zagotavljanja obratovalnega monitoringa radioaktivnosti v
okolici sevalnega ali jedrskega objekta.
(3) Podrobnejše zahteve za izdelavo načrtov zaščite in
reševanja organizacij za jedrske ali sevalne objekte se določijo v predpisu, ki ureja vsebino in izdelavo načrtov zaščite in
reševanja.
112. člen
(občasni varnostni pregled)
(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora
zagotavljati redno, celovito in sistematično ocenjevanje in preverjanje sevalne ali jedrske varnosti objekta z občasnimi varnostnimi pregledi.
(2) Občasni varnosti pregled sevalnega ali jedrskega
objekta mora vključevati tudi pregled ocene varstva pred sevanji iz 41. člena tega zakona.
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(3) Upravljavec objekta mora najpozneje 40 mesecev
pred iztekom veljavnosti obratovalnega dovoljenja predložiti
vsebino, obseg in časovni načrt izvedbe občasnega varnostnega pregleda v odobritev organu, pristojnemu za jedrsko
varnost.
(4) Upravljavec objekta mora med izvajanjem občasnega
varnostnega pregleda o poteku in izvajanju pregleda poročati
organu, pristojnemu za jedrsko varnost.
(5) Minister, pristojen za okolje, določi pogostnost, merila
za vsebino, obseg in čas trajanja, način izvajanja občasnih
varnostnih pregledov in način poročanja o teh pregledih.
113. člen
(izredni varnostni pregled in izredni ukrepi)
(1) V predpisu iz petega odstavka prejšnjega člena se
določijo tudi primeri, v katerih organ, pristojen za jedrsko varnost, sam odredi izvedbo izrednega varnostnega pregleda ali
ukrepov za izboljšanje sevalne in jedrske varnosti, če razpolaga z novimi in pomembnimi dokazi o sevalni ali jedrski varnosti
objekta.
(2) Organ, pristojen za jedrsko varnost, v odločbi, s katero
odredi izvedbo izrednega varnostnega pregleda ali ukrepov iz
prejšnjega odstavka, določi vsebino, obseg in roke te izvedbe
ter način poročanja. Hkrati presodi vpliv na sevalno ali jedrsko
varnost in lahko določi začasno spremembo obratovalnega
dovoljenja sevalnega ali jedrskega objekta.
(3) Zoper odločbo o izvedbi izrednega varnostnega pregleda iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.
114. člen
(poročilo o občasnem ali izrednem varnostnem pregledu)
(1) Upravljavec objekta mora o občasnem varnostnem
pregledu objekta iz 112. člena tega zakona ali izrednem varnostnem pregledu iz prejšnjega člena sestaviti poročilo in ga
oddati v potrditev organu, pristojnemu za jedrsko varnost.
(2) Če iz poročila iz prejšnjega odstavka izhaja, da je
treba zaradi izboljšanja sevalne ali jedrske varnosti izvesti
spremembe, mora upravljavec objekta pripraviti predlog teh
sprememb ter ravnati, kot je določeno v 116. in 117. členu tega
zakona.
(3) Vlogi za potrditev poročila iz prvega odstavka tega
člena mora upravljavec objekta priložiti tudi mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o izvedbi in
rezultatih občasnega varnostnega pregleda ter vplivih predlaganih ukrepov na sevalno in jedrsko varnost objekta.
(4) Organ, pristojen za jedrsko varnost, potrdi poročilo
iz prvega odstavka tega člena v 60 dneh od prejema popolne
vloge.
(5) Upravljavec objekta mora v petih letih od dokončnosti
odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena izvesti spremembe
iz drugega odstavka tega člena.
(6) Organ, pristojen za jedrsko varnost, lahko na predlog
upravljavca objekta rok iz prejšnjega odstavka tega člena za
posamezne spremembe izjemoma podaljša za največ tri leta.
(7) Potrjeno poročilo o občasnem varnostnem pregledu
je pogoj za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za obratovanje
objekta iz 109. člena tega zakona.
115. člen
(razširjene projektne osnove jedrskega objekta)
(1) Investitor ali upravljavec jedrskega objekta mora hkrati
s pripravo projektnih osnov iz 100. člena tega zakona in v
primeru novih spoznanj o sevalni ali jedrski varnosti objekta,
sprememb pogojev lokacije ali drugih razlogov, ki kažejo na
možnost izboljšanja že dosežene ravni varnosti objekta, določiti
razširjene projektne osnove za objekt.
(2) Razširjene projektne osnove iz prejšnjega odstavka je
treba pripraviti na podlagi strokovne presoje in determinističnih
ali verjetnostnih analiz, pri čemer se lahko uporabijo tudi realistične predpostavke.
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(3) Razširjene projektne osnove iz prvega odstavka tega
člena morajo zagotoviti odpornost objekta tako, da je verjetnost
za pomembne izpuste radioaktivnih snovi v okolje v primeru
dogodka, predpostavljenega za razširjene projektne osnove,
notranje ali zunanje nevarnosti, smiselno nizka.
(4) Razširjene projektne osnove objekta morajo biti kot
del varnostnega poročila o objektu sistematično določene in
dokumentirane.
(5) Minister, pristojen za okolje, določi obseg, metodologijo priprave in druge pogoje v zvezi z razširjenimi projektnimi
osnovami jedrskega objekta.
116. člen
(odobritev sprememb)
(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora
vsako nameravano spremembo v zvezi z objektom ali načinom
upravljanja tega ali v zvezi z njegovim obratovanjem, vključno z
vzdrževalnimi deli, pregledovanjem, preizkušanjem 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 in pri tem
uporabiti varnostne analize.
(2) Spremembe iz prejšnjega odstavka so lahko začasne
ali stalne.
(3) Spremembe so glede na pomen za sevalno ali jedrsko
varnost lahko spremembe:
– o katerih je treba organ, pristojen za jedrsko varnost,
le obvestiti;
– katerih izvedbo je treba organu, pristojnemu za jedrsko
varnost, priglasiti;
– ki so pomembne za sevalno ali jedrsko varnost in za
izvedbo katerih je treba pridobiti odobritev organa, pristojnega
za jedrsko varnost.
(4) Predlogu sprememb iz tretje alineje prejšnjega odstavka mora upravljavec objekta priložiti predlog spremembe
varnostnega poročila, oceno iz prvega odstavka tega člena
in strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno
in jedrsko varnost o vplivu spremembe na sevalno ali jedrsko
varnost objekta.
(5) Predlogu sprememb iz druge alineje tretjega odstavka
tega člena mora upravljavec objekta priložiti oceno iz prvega
odstavka tega člena in predlog morebitne spremembe varnostnega poročila. Upravljavec objekta lahko začne uvajati
predlagane spremembe iz druge alineje tretjega odstavka tega
člena po tem, ko je organ, pristojen za jedrsko varnost, na
podlagi ocene iz prvega odstavka tega člena pisno potrdil, da
ni treba pridobiti odobritve sprememb.
(6) Če je upravljavec objekta uvedel spremembe na podlagi obvestila predloga sprememb iz prve alineje tretjega odstavka tega člena, mora najpozneje 12 mesecev po izvedenih
delih obvestiti organ, pristojen za jedrsko varnost o izvedenih
spremembah.
(7) Upravljavec objekta mora najpozneje v 12 mesecih po
izvedenih delih organu, pristojnemu za jedrsko varnost, poslati
tudi spremembo varnostnega poročila.
(8) Minister, pristojen za okolje, določi metodologijo ocenjevanja in razvrščanja sprememb, način in obliko obveščanja,
priglasitve ali vloge za odobritev teh sprememb, zahteve glede
določanja, označevanja in obravnave začasnih sprememb,
zahteve glede uporabe varnostnih analiz in zahteve glede
načina izvedbe sprememb.
117. člen
(odobritev pomembnih sprememb)
(1) Če iz predloženih dokazil izhaja, da so izpolnjeni
pogoji sevalne ali jedrske varnosti, organ, pristojen za jedrsko
varnost, odobri predlog sprememb iz tretje alineje tretjega odstavka prejšnjega člena v 90 dneh po prejemu popolne vloge z
odločbo, v kateri tudi odredi izdelavo sprememb varnostnega
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poročila, ter če je treba, določi tudi način, obseg in roke uvajanja sprememb iz varnostnega poročila.
(2) Upravljavec objekta začne uvajati spremembe iz prejšnjega odstavka, ko mu organ, pristojen za jedrsko varnost,
odobri spremembe varnostnega poročila.
(3) Upravljavec lahko v vlogi za odobritev spremembe
zaprosi za izvajanje posameznih del, ki pomenijo pripravo na
uvajanje te spremembe, pred odobritvijo predloga spremembe
iz prvega odstavka tega člena. Za taka dela mora upravljavec
pripraviti oceno iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki jo dostavi skupaj z vlogo za odobritev spremembe. Če iz predloženih dokazil izhaja, da izvajanje teh del ne spreminja pogojev in
opisov iz varnostnega poročila ter da sevalna in jedrska varnost
med takimi deli ne bosta ogroženi niti ne bi bili ogroženi ob morebitni zavrnitvi predlagane spremembe, lahko organ, pristojen
za jedrsko varnost, z začasno odločbo odobri taka dela še pred
pridobitvijo strokovnega mnenja pooblaščenega izvedenca iz
četrtega odstavka prejšnjega člena.
(4) Če po odobritvi spremembe iz prvega odstavka tega
člena nastanejo nove okoliščine, zaradi katerih uvajanje te
spremembe ne bi bilo primerno ali bi imelo negativen vpliv na
sevalno ali jedrsko varnost, lahko organ, pristojen za jedrsko
varnost, na predlog upravljavca razveljavi odobritev te spremembe.
(5) Zoper odločbo o zavrnitvi ali odobritvi predloga sprememb, ki so pomembne za sevalno ali jedrsko varnost, ni
pritožbe.
118. člen
(začasna prekoračitev obratovalnih pogojev in omejitev)
(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta lahko zaprosi za odobritev začasne prekoračitve obratovalnih pogojev
in omejitev iz 1. točke prvega odstavka 111. člena tega zakona,
če bi bilo sicer ogroženo zdravje ali varnost prebivalstva ali
osebja objekta.
(2) Organ, pristojen za jedrsko varnost, mora nemudoma
obravnavati vlogo iz prejšnjega odstavka in o njej odločiti v kar
najkrajšem času, morebitni odobritvi prekoračitve obratovalnih
pogojev ali omejitev pa določiti kar najkrajši čas veljavnosti.
(3) Minister, pristojen za okolje, določi podrobnejše zahteve glede okoliščin iz prvega odstavka tega člena, v katerih
upravljavec objekta lahko zaprosi za začasno prekoračitev
obratovalnih pogojev in omejitev, ter obliko in vsebino vloge iz
prvega odstavka tega člena.
119. člen
(izjemni pregled varnostnega poročila)
(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora oceniti in preveriti varnost objekta ter zagotoviti pregled skladnosti
varnostnega poročila z zaključki ocenjevanja in preverjanja
varnosti:
– neposredno po izrednem dogodku na objektu in
– po končanih sanacijskih delih za odpravo posledic izrednega dogodka.
(2) Ocena in preveritev varnosti iz prejšnjega odstavka
morata vsebovati opis temeljnih vzrokov za izredni dogodek
s predlogom za njihovo odpravo ali odpravo njihovih posledic.
(3) Če iz ocenjevanja in preverjanja varnosti sledi, da je
treba zaradi izboljšanja sevalne ali jedrske varnosti izvesti spremembe, mora upravljavec objekta izdelati predlog spremembe
in spremembe varnostnega poročila in ravnati, kot je določeno
v 116. in 117. členu tega zakona.
(4) Upravljavec objekta mora poročati organu, pristojnemu za jedrsko varnost, o rezultatih ocenjevanja in preverjanja
varnosti. Soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost, s tem
poročilom je pogoj za ponovni zagon sevalnega ali jedrskega
objekta.
(5) Minister, pristojen za okolje, določi metodologijo
ocenjevanja in preverjanja varnosti iz prvega odstavka tega
člena.
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120. člen
(poročanje o obratovanju objektov)
(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora
organu, pristojnemu za jedrsko varnost, redno poročati o obratovanju objekta.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora upravljavec objekta organu, pristojnemu za jedrsko varnost, izredno
poročati o:
1. okvarah opreme, ki bi lahko povzročile izredni dogodek,
in izrednih dogodkih ter sprejetih ukrepih za odpravo posledic
okvar ali izrednih dogodkov;
2. napakah delavcev pri ravnanju oziroma obratovanju z
objektom, ki bi lahko povzročile izredni dogodek;
3. odstopanjih od obratovalnih pogojev in omejitev;
4. 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 pogostnost rednega poročanja ter vsebino in obseg izrednega
poročanja iz prejšnjega odstavka in roke poročanja.
4.7 Ravnanje z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom
121. 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;
– upoštevajo določila nacionalnega programa ravnanja
z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom iz 124. člena
tega zakona;
– kar najbolj izogne prelaganju bremen odlaganja radioaktivnih odpadkov na prihodnje generacije.
(2) Povzročitelj radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva mora z ustreznimi konstrukcijskimi ukrepi ter obratovanjem in razgradnjo, vključno s predelavo in ponovno uporabo
snovi, zagotoviti, da radioaktivni odpadki nastajajo v najnižji
meri, ki je razumno izvedljiva v smislu aktivnosti in količine.
(3) Povzročitelj radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva mora zagotoviti varno ravnanje z izrabljenim gorivom in
radioaktivnimi odpadki. Dolgoročno ravnanje mora zagotoviti
tudi s pasivnimi varnostnimi lastnostmi.
(4) Na vseh stopnjah ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali
izrabljenim gorivom je treba uporabljati postopek odločanja, ki
temelji na dokazih in je dokumentiran.
(5) Povzročitelj radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva mora oddajati radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo
v nadaljnje ravnanje izvajalcu obvezne državne gospodarske
javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, razen radioaktivnih odpadkov, nad katerimi je predvidena opustitev
nadzora.
(6) Ne glede na obveznost iz prejšnjega odstavka lahko
radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo za določen čas skladišči in obdeluje upravljavec jedrskega objekta, ki je odpadke
povzročil, če za tako ravnanje pridobi dovoljenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.
(7) Ne glede na določbo petega odstavka tega člena
lahko inšpektor za jedrsko varnost odredi začasno shranjevanje radioaktivnih odpadkov na primernem mestu, če izvajalec
obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z
radioaktivnimi odpadki ne more takoj prevzeti radioaktivnih
odpadkov (na primer zaradi industrijske nesreče ali nesreče
pri prevozu radioaktivnih snovi).
(8) Izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe
za ravnanje z radioaktivnimi odpadki lahko preda v ponovno
uporabo ali predelavo vir sevanja, ki je skladiščen v centralnem
skladišču radioaktivnih odpadkov kot radioaktivni odpadek,
imetniku dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti. Ob predaji
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novemu imetniku se tak vir ne obravnava več kot radioaktivni
odpadek.
(9) Stroške ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom plača povzročitelj ali njihov imetnik, če jih je
prevzel od povzročitelja.
(10) Če povzročitelj radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ni znan, prevzame odgovornost in stroške za ravnanje z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom država.
(11) Organ, pristojen za jedrsko varnost, vodi centralno
evidenco radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, ki nastajajo na ozemlju Republike Slovenije.
(12) Imetnik radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva
mora podatke o nastajanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva poslati v centralno evidenco radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva.
(13) Minister, pristojen za okolje, razvrsti radioaktivne
odpadke glede na stopnjo in vrsto radioaktivnosti ter določi
ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, obseg
poročanja o nastajanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega
goriva, način in obseg vodenja centralne evidence nastajanja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva ter vodenja
evidenc skladiščenih ali odloženih radioaktivnih odpadkov in
izrabljenega goriva.
122. člen
(obvezna državna gospodarska javna služba
za ravnanje z radioaktivnimi odpadki)
(1) Zaradi zagotovitve pogojev izvajanja vseh organizacijskih in fizičnih dejavnosti, ki se opravljajo pri shranjevanju,
premeščanju, predelavi, skladiščenju in odlaganju radioaktivnih
odpadkov tako, da ne pride do nenadzorovanega širjenja radioaktivnosti v okolje ter da je zavarovano življenje in zdravje
ljudi, se določi obvezna državna gospodarska javna služba za
ravnanje z radioaktivnimi odpadki.
(2) Pogoje za izvajanje vseh organizacijskih in fizičnih
dejavnosti, ki se izvajajo pri shranjevanju, premeščanju, predelavi, skladiščenju in odlaganju radioaktivnih odpadkov ali
izrabljenega goriva, zagotovi država.
(3) Obvezna državna gospodarska javna služba za ravnanje z radioaktivnimi odpadki obsega:
1. prevzemanje, zbiranje, prevažanje, predelavo in skladiščenje pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča,
izgradnjo odlagališča ter odlaganje radioaktivnih odpadkov, ki
niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije;
2. predelavo radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča, izgradnjo odlagališča ter odlaganje radioaktivnih odpadkov iz
jedrskih objektov za proizvodnjo energije;
3. obratovanje odlagališč radioaktivnih odpadkov;
4. upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih
odlagališč radioaktivnih odpadkov;
5. upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih
odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri
pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin.
(4) Sestavni del dejavnosti iz prejšnjega odstavka je tudi
skrb za razvoj stroke na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom in prenos znanja iz mednarodnega
okolja v Republiko Slovenijo.
(5) Način in pogoje izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe predpiše vlada.
(6) S predpisom iz prejšnjega odstavka se določijo tudi:
1. organizacijska oblika obvezne državne gospodarske
javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki;
2. viri financiranja in način njihovega oblikovanja ter metodologija za oblikovanje virov financiranja;
3. seznam objektov iz 125. člena tega zakona, ki jih izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje
z radioaktivnimi odpadki upravlja po tem zakonu;
4. merila za oblikovanje cenika za storitve;
5. druge vsebine, pomembne za izvajanje vseh organizacijskih in fizičnih dejavnosti, ki se izvajajo pri shranjevanju,
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premeščanju, predelavi, skladiščenju in odlaganju radioaktivnih
odpadkov.
(7) Vlada na podlagi predpisanih meril določi cenik storitev izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za
ravnanje z radioaktivnimi odpadki.
(8) V primeru iz desetega odstavka prejšnjega člena stroške ravnanja z radioaktivnimi odpadki krije izvajalec obvezne
državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi
odpadki.
(9) Storitve obvezne državne gospodarske javne službe iz
2. točke tretjega odstavka tega člena se financirajo iz sredstev
namenskega sklada, ki je ustanovljen z zakonom, ki ureja sklad
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v
nadaljnjem besedilu: NE Krško). Iz istega sklada se financira
tudi del stroškov iz 3. točke tretjega odstavka tega člena glede
na delež radioaktivnih odpadkov iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije.
(10) Upravljavec jedrskega objekta lahko shranjuje, skladišči in obdeluje radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo
za potrebe obvezne državne gospodarske javne službe za
ravnanje z radioaktivnimi odpadki, če za tako ravnanje pridobi
dovoljenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.
(11) Vlada z aktom določi:
1. ustanovitelja in sedež;
2. pravice ustanovitelja;
3. firma;
4. namen ustanovitve;
5. naloge;
6. obdobje, za katero je ustanovljena;
7. odgovornosti za obveznosti;
8. notranja organizacija in način poslovanja;
9. organe, število, način izvolitve in mandatna doba;
10. pristojnosti in odgovornosti organov;
11. način imenovanja;
12. varovanje poslovne skrivnosti;
13. pooblastila za zastopanje;
14. omejitve poslovodne osebe pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi;
15. obveznost poročanja;
16. revidiranje letnega poročila in izbira revizorja;
17. notranji nadzor in izbira notranjega revizorja;
18. vsebina statuta, njegova priprava in postopek potrjevanja;
19. druga pomembna vprašanja v zvezi z organizacijo in
poslovanjem.
(12) Nadzor nad poslovanjem izvajalca obvezne državne
gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki
opravlja ministrstvo, pristojno za energijo.
123. člen
(upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje
zaprtih odlagališč)
(1) Izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe
za ravnanje z radioaktivnimi odpadki iz prejšnjega člena začne
izvajati upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtega odlagališča radioaktivnih odpadkov z dnem dokončnosti
dovoljenja o zaprtju odlagališča iz 4. točke prvega odstavka 109. člena tega zakona, upravljanje, dolgoročni nadzor in
vzdrževanje zaprtega odlagališča rudarske in hidrometalurške
jalovine pa z dnem dokončnosti odločbe o prenehanju pravic
in obveznosti po zakonu, ki ureja rudarstvo.
(2) Izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe
za ravnanje z radioaktivnimi odpadki mora izvajati upravljanje,
dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtega odlagališča v skladu
s pogoji iz varnostnega poročila zaprtega odlagališča.
(3) Varnostno poročilo iz prejšnjega odstavka se spreminja ob smiselni uporabi določb 116. člena tega zakona.
(4) Če izvajalec obvezne državne gospodarske javne
službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki ni upravljal odla-
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gališča iz prvega odstavka tega člena pred njegovim zaprtjem,
sodeluje v postopku izdaje dovoljenja za zaprtje odlagališča
iz 4. in 9. točke prvega odstavka 109. člena tega zakona kot
stranski udeleženec.
124. člen
(nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom)
(1) Nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom po tem zakonu pripravi ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za
energijo, sprejme pa ga Državni zbor Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: državni zbor) na predlog vlade.
(2) Nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom se sprejema za 10 let.
(3) Nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom mora vsebovati najmanj:
1. politiko v zvezi z ravnanjem z izrabljenim gorivom in
radioaktivnimi odpadki in bistvene mejnike;
2. lokacije, količine in razvrstitve izrabljenega goriva in
radioaktivnih odpadkov ter ocene prihodnjih količin, vključno s
tistimi iz razgradnje;
3. načrte in tehnične rešitve za ravnanje z izrabljenim
gorivom in radioaktivnimi odpadki od nastanka do odlaganja;
4. načrte za obdobje po zaprtju odlagališč, tudi navedbo,
koliko časa je še treba izvajati ustrezen nadzor in kakšna so potrebna sredstva za dolgoročno ohranitev poznavanja objekta;
5. oceno stroškov za izvedbo nacionalnega programa;
6. raziskovalne, razvojne in informacijske dejavnosti ter
človeške vire, ki so potrebni za izvedbo nacionalnega programa;
7. odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa in
ključne kazalnike uspešnosti za spremljanje napredka pri izvajanju.
(4) Strokovne podlage nacionalnega programa iz prejšnjega odstavka s podrobnejšo razčlenitvijo ukrepov za zmanjšanje nastajanja radioaktivnih odpadkov, njihovo predelavo
pred odlaganjem in njihovo odlaganje ter ukrepov za predelavo
in odlaganje radioaktivnih odpadkov pripravi izvajalec obvezne
državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi
odpadki in jih pošlje v soglasje organu, pristojnemu za jedrsko
varnost.
(5) Organ, pristojen za jedrsko varnost, pošlje strokovne
podlage iz prejšnjega odstavka skupaj s svojim soglasjem
ministrstvu, pristojnemu za okolje.
125. člen
(objekti državne infrastrukture)
(1) Skladišča, odlagališča in spremljajoči objekti, potrebni
za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe za
ravnanje z radioaktivnimi odpadki, so v lasti države.
(2) Za doseganje namena iz prejšnjega odstavka se lastninska pravica na nepremičninah, ki niso v lasti države, ležijo
pa v območju, ki je v skladu z državnim prostorskim načrtom
ali občinskim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim
prostorskim načrtom predvideno za gradnjo ali prevzem objekta državne infrastrukture, lahko odvzame v korist Republike
Slovenije.
(3) Če upravljavec objektov, navedenih v prvem odstavku
tega člena, v 30 dneh po vročitvi ponudbe za sklenitev pogodbe
o pridobitvi lastninske pravice na teh nepremičninah te pogodbe ne uspe skleniti, vloži predlog za razlastitev v korist države.
Odvzem lastninske pravice se izvede v skladu s predpisi, ki
urejajo odvzem lastninske pravice v javno korist.
(4) Gradnja in prevzem objektov in zemljišč iz prvega
odstavka tega člena sta v javnem interesu.
(5) Objekti iz prvega odstavka tega člena in zemljišča,
na katerih so zgrajeni, pridobijo status objekta državne infrastrukture z odločbo, ki jo na podlagi sklepa vlade izda organ,
pristojen za jedrsko varnost, pred začetkom izvajanja obvezne
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državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi
odpadki:
– za izvajanje nalog obvezne državne gospodarske javne
službe iz 1. točke tretjega odstavka 122. člena tega zakona v
fazi izdaje mnenja h gradnji skladišča ali odlagališča radioaktivnih odpadkov;
– za izvajanje nalog obvezne državne gospodarske javne
službe iz 2., 3. in 4. točke tretjega odstavka 122. člena tega
zakona v fazi izdaje mnenja h gradnji odlagališča radioaktivnih
odpadkov;
– za izvajanje nalog obvezne državne gospodarske javne
službe iz 5. točke tretjega odstavka 122. člena tega zakona v
fazi izdaje odločbe o zaprtju odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine.
(6) Nepremičnine iz prejšnjega odstavka niso v pravnem
prometu.
(7) Izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe
za ravnanje z radioaktivnimi odpadki ne plačuje najemnine za
objekte iz prvega odstavka tega člena.
(8) Lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičnini,
ki ne pridobi statusa objekta državne infrastrukture po petem
odstavku tega člena, je pa potrebna za njegovo normalno
uporabo, se lahko v korist služnostnega upravičenca omeji z
ustanovitvijo služnosti v javno korist, če je to potrebno zaradi
postavitve, vzdrževanja, upravljanja, obratovanja, dolgoročnega nadzora ali nemotenega delovanja objektov državne infrastrukture.
(9) Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist se sklepajo za čas obratovanja, upravljanja, dolgoročnega nadzora in
vzdrževanja objektov s statusom objekta državne infrastrukture
in v korist vsakokratnega izvajalca obvezne državne gospodarske javne službe ali v korist gospodujočega zemljišča, katerega
lastnik je država.
(10) Za vprašanja glede razlastitve in ustanovitve služnosti v javno korist, ki niso posebej urejena s tem zakonom,
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja razlastitev in omejitev
lastninske pravice v javno korist in določbe zakona, ki ureja
umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.
4.8 Vnos iz držav članic EU in iznos vanje, uvoz, izvoz
ter tranzit jedrskih in radioaktivnih snovi
ter radioaktivnih odpadkov
126. člen
(dovoljenje za vnos iz držav članic EU in iznos vanje, uvoz
in izvoz jedrskih in radioaktivnih snovi ter tranzit jedrskih
in radioaktivnih snovi)
(1) Za vnos jedrskih snovi iz držav članic EU in iznos teh
snovi vanje ter za uvoz in izvoz jedrskih in radioaktivnih snovi
je treba pridobiti dovoljenje organa, pristojnega za jedrsko varnost, razen za radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu
ali veterinarstvu in za katere izda dovoljenje organ, pristojen za
varstvo pred sevanji.
(2) Dovoljenja za uvoz in izvoz radioaktivnih snovi ni treba
pridobiti, če radioaktivne snovi uporablja Slovenska vojska,
Policija ali Sile zaščite, reševanja in pomoči za svoje potrebe na
mirovnih misijah, vajah v tujini ali na mednarodnih reševalnih
intervencijah.
(3) Vnos radioaktivnih snovi iz držav članic EU in iznos
teh snovi vanje urejajo pravni akti EU, ki veljajo na območju
EU neposredno.
(4) Za tranzit jedrskih snovi in virov sevanja s pomembno
aktivnostjo je treba pridobiti dovoljenje organa, pristojnega za
jedrsko varnost.
(5) V postopku izdaje dovoljenja iz prvega in četrtega
odstavka tega člena se presojajo ukrepi sevalne in jedrske
varnosti v celotnem poteku odpošiljanja radioaktivnih in jedrskih
snovi na območju Republike Slovenije.
(6) Dovoljenje za vnos iz držav članic EU in za uvoz
jedrskih snovi ter za uvoz radioaktivnih snovi se izda samo,
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če ima njihov prejemnik ustrezno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti. Če gre za vnos ali uvoz jedrskega goriva za
prvo polnjenje reaktorske sredice, se dovoljenje izda, če ima
prejemnik dovoljenje iz 10. točke prvega odstavka 109. člena
tega zakona.
127. člen
(dovoljenje ali soglasje za vnos iz držav članice EU
in iznos vanje, uvoz, izvoz ter tranzit radioaktivnih odpadkov
in izrabljenega goriva)
(1) Za vnos iz držav članic EU, iznos vanje, uvoz, izvoz
ter tranzit radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva je treba
pridobiti dovoljenje ali soglasje organa, pristojnega za jedrsko
varnost.
(2) V postopku izdaje dovoljenja ali soglasja iz prejšnjega
odstavka organ, pristojen za 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 iznos v države članice EU in izvoz iz
prvega odstavka tega člena izda organ, pristojen za jedrsko
varnost, če je za pošiljko radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva pridobil soglasje pristojnega organa države, v
katero so radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo namenjeni,
in soglasja pristojnih organov držav, preko katerih potuje pošiljka, in če oseba, ki pošilja radioaktivne odpadke ali izrabljeno
gorivo v države članice EU ali jih izvaža, izpolnjuje vse pogoje
za prevzem radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva v
primeru zavrnitve pošiljke.
(4) Dovoljenje za tranzit preko EU, kadar je Republika
Slovenija prva država članica tranzita, izda organ, pristojen
za jedrsko varnost, če je za pošiljko radioaktivnih odpadkov
ali izrabljenega goriva pridobil vsa soglasja pristojnih organov
države izvora in države, v katero je pošiljka namenjena, ter
tudi držav, preko katerih potuje pošiljka, in če ima pošiljatelj
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva dovoljenje države izvora za vrnitev pošiljke na mesto izvora v primeru
zavrnitve pošiljke.
(5) Dovoljenje za uvoz iz prvega odstavka tega člena izda
organ, pristojen za jedrsko varnost, če uvoznik dokaže, da ima
za radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo dovoljenje države
izvora za vrnitev pošiljke na mesto izvora v primeru zavrnitve
pošiljke, za uvoženo pošiljko pa je organ, pristojen za jedrsko
varnost, pridobil vsa soglasja pristojnih organov države izvora
in držav, preko katerih potuje pošiljka.
(6) Soglasje za vnos iz držav članic EU in tranzit preko
območja Republike Slovenije za pošiljke znotraj EU izda organ,
pristojen za jedrsko varnost, pod pogoji, ki ne smejo biti strožji
kot tisti, ki so določeni za podobne pošiljke znotraj Republike
Slovenije.
128. člen
(izdaja dovoljenja)
(1) Dovoljenje iz prvega odstavka 126. člena tega zakona
ter dovoljenje in soglasje iz prvega odstavka prejšnjega člena
se izda za eno ali več pošiljk za največ tri leta.
(2) Organ, pristojen za jedrsko varnost, ne dovoli izvoza
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva:
– v namembne kraje, ki so južno od 60° južne zemljepisne
širine, ali
– v državo, ki je pogodbenica sporazuma o partnerstvu
med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na
eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi (Sporazum AKP–ES iz Cotonouja) in ni država
članica EU, ali
– v tretjo državo, ki nima upravnih in tehničnih zmogljivosti niti upravne strukture za varno ravnanje z radioaktivnimi
odpadki ali izrabljenim gorivom, kakor je navedeno v Skupni
konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti
ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Izdaja dovoljenja ali soglasja iz prvega odstavka tega
člena ne vpliva na siceršnjo odgovornost imetnika, prevoznika,
lastnika ali prejemnika ali katere koli druge osebe, udeležene
pri prevozu pošiljke, glede sevalne ali jedrske varnosti po tem
zakonu.
(4) Radioaktivni odpadki, izrabljeno gorivo ter jedrske in
radioaktivne snovi se pošiljajo v embalaži, kot je določena s
predpisi s področja prevoza nevarnega blaga.
129. člen
(drugi pogoji)
(1) Minister, pristojen za okolje, določi vsebino vloge 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 ter druge pogoje za vnos iz
držav članic EU, iznos vanje, uvoz, izvoz in tranzit. Minister,
pristojen za okolje, določi tudi vire sevanja s pomembno aktivnostjo, za katere je treba pred tranzitom pridobiti dovoljenje.
(2) Minister, pristojen za okolje, lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, s predpisom podrobneje uredi
posamezna vprašanja, potrebna za izvrševanje pravnih aktov
EU, ki urejajo pošiljanje radioaktivnih snovi na območju EU in
veljajo na območju EU neposredno.
4.9 Pripravljenost na izredne dogodke
130. člen
(naloge upravljavcev in izvajalcev)
(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta, ki bi s
svojo dejavnostjo lahko povzročil nesrečo, izdela oceno ogroženosti in načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki
nesreči skladno s predpisi s področja varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami. Upravljavci drugih sevalnih ali jedrskih
objektov in izvajalci sevalne dejavnosti izdelajo navodilo za
ukrepanje ob izrednem dogodku.
(2) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora v
načrtu zaščite in reševanja organizacije prikazati razvrstitev
verjetnih izrednih dogodkov na stopnje nevarnosti in glede na
stopnjo nevarnosti izrednega dogodka načrtovati obseg izvajanja zaščitnih ukrepov.
(3) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora
na podlagi razvrstitve verjetnih izrednih dogodkov zagotoviti
tehnične in druge pogoje, na primer usposobljene ekipe za
izvajanje radioloških meritev, da se med izrednim dogodkom
zagotovita ocenjevanje posledic izrednega dogodka in odločanje o obsegu potrebnih zaščitnih ukrepov. Usposobljenost
upravljavca za izdelavo ocen in odločitev iz prejšnjega stavka
se prikaže v varnostnem poročilu.
(4) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta ali izvajalec sevalne dejavnosti z visokoaktivnim virom sevanja mora
drugim nosilcem načrtovanja zaščite in reševanja predložiti vse
njemu dostopne tehnične podatke o viru sevanja, podatke iz
varnostnega poročila in obratovalne podatke.
(5) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta ali izvajalec sevalne dejavnosti mora zagotoviti:
– čim hitrejšo zaustavitev sproščanja radioaktivnosti ali
radionuklidov v okolje,
– zmanjšanje širjenja radioaktivnih snovi v okolico prek
različnih prenosnih poti,
– zmanjšanje izpostavljenosti ljudi.
(6) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora
zagotoviti in obnavljati zaloge tablet kalijevega jodida.
(7) Izvajalec sevalne dejavnosti mora kot del vloge za
registracijo ali pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti iz 18. člena tega zakona na podlagi ocene mogočih
izrednih dogodkov pripraviti navodilo za ukrepanje v primeru
izrednega dogodka. Če je to potrebno, se navodilo za ukrepanje ob izrednem dogodku izdela tudi za posamezni vir sevanja.
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131. člen
(optimizacija zaščitnih ukrepov)
Pri izdelavi načrtov za zaščito in reševanje in pri izvajanju
načrtovanih zaščitnih ukrepov je treba optimizirati zaščitne
ukrepe tako:
– da intervencija zmanjša škodo za zdravje ljudi in upraviči stroške in škodo, ki jih povzročijo zaščitni ukrepi;
– da način, obseg in njihovo trajanje poteka tako, da se
čim bolj zmanjša škoda za zdravje ljudi v primerjavi s škodo
zaradi izvajanja zaščitnih ukrepov;
– da se pri izpostavljenosti izvajalcev zaščitnih ukrepov
upoštevajo referenčne ravni in mejne doze.
132. člen
(načrtovanje zaščitnih ukrepov)
(1) Vlada določi:
– referenčne ravni za izpostavljenost ob izrednem dogodku;
– referenčne ravni za izpostavljenost izvajalcev zaščitnih
ukrepov;
– merila za določitev območja načrtovanja zaščitnih ukrepov glede na stopnjo nevarnosti izrednih dogodkov;
– merila za prehod z izpostavljenosti ob izrednem dogodku na obstoječo izpostavljenost;
– druge pogoje načrtovanja in izvajanja zaščitnih ukrepov
v zvezi z referenčnimi ravnmi.
(2) Vlada opredeli tudi merila za določitev višine nadomestila ali dajatve zaradi načrtovanja in izvajanja zaščitnih ukrepov, način odmere, obračunavanja in plačevanja nadomestil ali
dajatev ter začetek in konec prejemanja nadomestil ali dajatev.
(3) Pri merilih za določitev višine nadomestila oziroma
dajatve iz prejšnjega odstavka se upošteva:
– vrsta jedrskega objekta,
– površina območja načrtovanja intervencijskih ukrepov
okoli jedrskega objekta, število občin ter površina območja
občin, ki segajo v območje načrtovanja intervencijskih ukrepov,
– število jedrskih objektov, katerih območja načrtovanja
intervencijskih ukrepov se prekrivajo,
– število prebivalcev občine s stalnim prebivališčem na
območju načrtovanja intervencijskih ukrepov.
(4) Določbe prvega odstavka tega člena veljajo tudi za
načrtovanje zaščitnih ukrepov, kadar uporabnik vira sevanja ni
določljiv ali če povzročitelja ni na ozemlju Republike Slovenije.
133. člen
(predhodno obveščanje izvajalcev zaščitnih ukrepov)
(1) Izvajalci zaščitnih ukrepov morajo biti ustrezno usposobljeni in imeti vse informacije, potrebne za izvajanje svojih
nalog.
(2) Programi usposabljanj izvajalcev zaščitnih ukrepov
morajo zagotoviti, da so izvajalcem zaščitnih ukrepov predložene ustrezne in redno posodobljene informacije o tveganjih
za zdravje, ki bi jim lahko bili izpostavljeni med posredovanjem
ob izrednem dogodku, in o potrebnih preventivnih ukrepih v
takih primerih. Te informacije morajo upoštevati nabor mogočih
izrednih dogodkov in načinov posredovanja.
(3) Ob nastanku izrednega dogodka je treba informacije iz
predhodnega odstavka dopolniti z aktualnimi podatki.
(4) Odgovorni za varstvo izvajalcev zaščitnih ukrepov,
mora zagotoviti izvajanje usposabljanja in obveščanja iz predhodnih dveh odstavkov, vključno s praktičnimi vajami, kadar
je to potrebno. Usposabljanje mora vključevati tudi ustrezne
vsebine s področja varstva pred sevanji.
134. člen
(obveščanje javnosti, ki bi lahko bila prizadeta
med izrednim dogodkom)
(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta in drugi
nosilci načrtovanja morajo o pomembnih dejstvih iz načrtov
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zaščite in reševanja, zlasti pa o predvidenih zaščitnih ukrepih
in načinu njihovega izvajanja, redno obveščati javnost.
(2) Obveščanje iz predhodnega odstavka mora biti izvedeno brez izrecnega poizvedovanja javnosti, informacije pa
morajo biti posodobljene v rednih časovnih presledkih ali ob
večjih spremembah. Dostopne morajo biti stalno.
135. člen
(obveščanje javnosti in pristojnih organov
v primeru izrednih dogodkov)
(1) V primeru izrednega dogodka po tem zakonu mora
upravljavec objekta ali izvajalec sevalne dejavnosti zagotoviti,
da so o dogodku v kar najkrajšem času obveščeni organ, ki
je izdal dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, in drugi
pristojni organi po predpisih varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ki nemudoma obvestijo prebivalstvo na prizadetem območju o pomembnih dejstvih glede izrednega dogodka,
predvsem pa o zaščitnih ukrepih.
(2) Če gre za prevoz jedrskih snovi, radioaktivnih snovi, izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov, ima dolžnost obveščanja po prejšnjem odstavku prevoznik in organizator prevoza.
(3) Za način in obseg obveščanja splošne javnosti, prebivalstva na prizadetem območju, pristojnih ministrstev in 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.
136. člen
(mednarodno obveščanje in sodelovanje)
(1) Pristojni organi, ki sodelujejo pri odzivu na izredni
dogodek, morajo sodelovati s pristojnimi organi v državah članicah EU in tretjih državah, pri pripravi zaščitnih ukrepov, ki bi
bili potrebni na ozemljih teh držav zaradi izrednih dogodkov na
ozemlju Republike Slovenije.
(2) Ob izrednem dogodku v Republiki Sloveniji ali ob
izrednem dogodku, ki bi lahko imel radiološke posledice na
ozemlju Republike Slovenije, morajo pristojni organi iz prejšnjega odstavka vzpostaviti kontakt z vsemi državami, ki bi lahko
bile prizadete, poskrbeti za izmenjavo informacij o ocenjeni
izpostavljenosti s temi državami ter z njimi usklajevati zaščitne
ukrepe in obvestila javnosti, pri čemer poteka izmenjava informacij prek bilateralnih ali mednarodnih sistemov za izmenjavo
informacij in usklajevanje.
(3) Dejavnosti iz prejšnjega odstavka ne smejo preprečevati ali ovirati izvedbe potrebnih ukrepov na ozemlju Republike
Slovenije.
(4) O sprejemanju pomoči tujih držav in Mednarodne
agencije za atomsko energijo in dajanju pomoči tujim državam
v primeru izrednih dogodkov odloči vlada.
(5) Če je treba, se pri načrtovanju prehoda od izpostavljenosti ob izrednem dogodku do obstoječe izpostavljenosti
sodeluje z drugimi državami.
5. IZDAJA, PODALJŠANJE, SPREMEMBE, ODVZEM
IN PRENEHANJE VELJAVNOSTI DOVOLJENJ
137. člen
(vsebina dovoljenja)
(1) Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti iz 20. člena
tega zakona mora vsebovati:
1. podatke o imetniku dovoljenja;
2. natančen opis sevalne dejavnosti;
3. čas veljavnosti dovoljenja;
4. posebne pogoje in obveznosti, ki jih mora izpolnjevati
imetnik dovoljenja skladno s tem zakonom in predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi;
5. ukrepe, ki jih mora imetnik dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti izvršiti po prenehanju veljavnosti dovoljenja.
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(2) Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti z viri, za
uporabo katerih v skladu z 21. členom tega zakona zadošča
vpis v register virov sevanja, mora poleg vsebin iz prejšnjega
odstavka vsebovati tudi:
1. način uporabe virov sevanj;
2. omejitve glede števila, aktivnosti in vrst virov sevanja,
ki jih lahko uporablja;
3. obveznosti glede tehničnih pregledov in vzdrževanja
virov sevanja.
(3) Dovoljenje za uporabo vira sevanja iz 21. člena tega
zakona mora vsebovati:
1. podatke o imetniku dovoljenja;
2. natančen opis vrste, namena uporabe vira sevanja in
evidenčne oznake iz registra vira sevanja;
3. čas veljavnosti dovoljenja;
4. način uporabe vira sevanja s primernimi obratovalnimi
omejitvami in pogoji;
5. obveznosti glede tehničnih pregledov in vzdrževanja
vira sevanja;
6. ukrepe, ki jih mora imetnik dovoljenja izvršiti po prenehanju veljavnosti dovoljenja;
7. druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati imetnik dovoljenja skladno s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi.
(4) Dovoljenje za obratovanje objekta iz 109. člena tega
zakona mora vsebovati:
1. podatke o upravljavcu objekta;
2. natančen opis vrste, velikosti in namena uporabe objekta ter evidenčne oznake iz registra sevalnih in jedrskih objektov;
3. čas veljavnosti dovoljenja;
4. obratovalne pogoje in omejitve iz varnostnega poročila;
5. obveznosti v zvezi z občasnimi varnostnimi pregledi;
6. ukrepe, ki jih mora imetnik dovoljenja izvršiti po prenehanju veljavnosti dovoljenja;
7. dokazila o ustreznosti zagotavljanja finančnih sredstev,
višine in oblike jamstev ter načina uveljavljanja jamstev;
8. roke in pogoje za ponovni pregled načrta ukrepov zaščite in reševanja v skladu s predpisi s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
9. druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati imetnik dovoljenja skladno s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi.
(5) Odločba o statusu objekta iz 86. in 125. člena tega
zakona mora vsebovati:
1. podatke o investitorju ali upravljavcu objekta;
2. opis vrste, velikosti in namena uporabe objekta;
3. pričakovano obratovalno dobo ali dobo vzdrževanja
objekta;
4. evidenčno oznako iz registra sevalnih, jedrskih, manj
pomembnih sevalnih objektov in zaprtih odlagališč;
5. grafični prikaz položaja objekta z vrisanimi mejami lokacije objekta in območja omejene rabe prostora zaradi izvajanja
ukrepov sevalne in jedrske varnosti;
6. koordinate oglišč poligonov, ki omejujejo območje
objekta in območje omejene rabe prostora.
(6) Imetnik dovoljenja mora vsako spremembo svojih
podatkov nemudoma sporočiti organu, ki je izdal dovoljenje,
kot podlago za spremembo dovoljenja po drugem odstavku
139. člena tega zakona.

ter 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 bistveno
izboljšala jedrska ali sevalna varnost.
(4) Registracija ali dovoljenje se lahko na podlagi vloge
imetnika podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku
veljavnosti registracije ali dovoljenja predpisani za njegovo
pridobitev.
(5) Za postopek podaljšanja dovoljenja ali registracije se
smiselno uporabljajo določbe, ki so s tem zakonom določene
za izdajo dovoljenja ali registracijo.

138. člen

(odvzem dovoljenja)

(izdaja in podaljšanje dovoljenja in registracije)
(1) Dovoljenje iz prvega odstavka prejšnjega člena ali
registracija sevalne dejavnosti velja največ deset let.
(2) Dovoljenje iz prvega do četrtega odstavka prejšnjega
člena (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) izda organ, ki je
pristojen za zadevo po tem zakonu, za največ deset let, razen
če gre za dovoljenje za konec razgradnje objekta ali zaprtje
odlagališča.
(3) Vlada določi merila za določitev časa veljavnosti posamezne registracije ali dovoljenja iz prejšnjih dveh odstavkov

139. člen
(sprememba dovoljenja)
(1) Dovoljenje ali registracija se lahko spremeni na predlog njegovega imetnika ali po uradni dolžnosti.
(2) Predlogu imetnika dovoljenja ali registracije za spremembo mora biti poleg sestavin, ki so zahtevane za vlogo
za izdajo dovoljenja ali registracije, priložen tudi predlog, v
katerem delu naj se spremeni dovoljenje ali registracija.
(3) Kadar se postopek za spremembo začne po uradni
dolžnosti, je treba o tem in razlogih za začetek postopka nemudoma obvestiti imetnika dovoljenja ali registracije.
(4) Dovoljenje ali registracija se po uradni dolžnosti
spremeni:
– če se spremenijo predpisani pogoji sevalne ali jedrske
varnosti ali varstva pred sevanji;
– 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 spremenjeno dovoljenje, v katerem se lahko določita tudi obseg in rok
prilagoditve novim predpisanim pogojem sevalne ali jedrske
varnosti ali varstva pred sevanji.
(6) V primerih iz četrtega odstavka tega člena lahko
pristojni organ iz 18. člena tega zakona v skladu z določbami
140. in 141. člena tega zakona:
– dovoljenje tudi odvzame, če gre za dovoljenje za
izvajanje sevalne dejavnosti ali dovoljenje za uporabo vira
sevanja, ali
– odredi zaustavitev obratovanja objekta, če gre za sevalni objekt ali jedrski objekt.
(7) Za spremembo dovoljenja se uporabljajo določbe, ki
veljajo za njegovo izdajo.
(8) Če imetnik dovoljenja, potrdila o registraciji, mnenja,
soglasja ali drugega upravnega akta po tem zakonu želi
prenesti pravice, ki izhajajo iz tega akta, na drugo osebo,
se lahko na zahtevo novega imetnika upravni akt spremeni.
Novi imetnik mora zahtevi za spremembo priložiti dokazila
o spremembi lastništva ter vsa spremenjena dokazila in dokumentacijo, na podlagi katerih je predhodni imetnik pridobil
svoj upravni akt. Če se spreminja samo lastništvo, upravni
organ izda nov upravni akt novemu imetniku po skrajšanem
postopku z enakimi pogoji, kot so bili določeni predhodnemu
imetniku.
140. člen
(1) Kadar se postopek za odvzem dovoljenja iz prvega
do četrtega odstavka 137. člena začne po uradni dolžnosti,
mora organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja po tem zakonu,
o tem in razlogih za začetek postopka nemudoma obvestiti
imetnika dovoljenja.
(2) Pristojni organ odvzame dovoljenje na predlog pristojnega inšpektorja, če iz predloga sledi, da niso izpolnjeni
predpisani pogoji sevalne in jedrske varnosti ali varstva pred
sevanji, imetnik pa jih ni zagotovil v razumnem roku kljub
zahtevi inšpektorja za odpravo pomanjkljivosti.
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141. člen
(postopek za zaustavitev obratovanja objekta)
(1) Kadar se postopek za odreditev zaustavitve obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta iz šestega odstavka
139. člena tega zakona začne po uradni dolžnosti ali na predlog
pristojnega inšpektorja, je organ, pristojen za jedrsko varnost,
dolžan o tem in razlogih za začetek postopka nemudoma obvestiti imetnika dovoljenja.
(2) Organ, pristojen za jedrsko varnost, odredi zaustavitev obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta na predlog
pristojnega inšpektorja, če iz predloga sledi, da niso izpolnjeni
predpisani pogoji sevalne ali jedrske varnosti, imetnik dovoljenja pa jih ni zagotovil v razumnem roku kljub zahtevi inšpektorja
za odpravo pomanjkljivosti.
(3) Organ, pristojen za jedrsko varnost, odredi zaustavitev obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta po uradni
dolžnosti, če je imetnik dovoljenja za obratovanje objekta začel vzdrževalna dela, preizkušanje ali uvajanje sprememb iz
116. člena tega zakona, ki so pomembne za sevalno ali jedrsko
varnost objekta, ne da bi organ, pristojen za jedrsko varnost,
to predhodno odobril.
142. člen
(posledice odvzema dovoljenja in odreditve
zaustavitve obratovanja)
(1) Odvzem dovoljenja po uradni dolžnosti iz 140. člena
tega zakona in odreditev zaustavitve obratovanja objekta iz
prejšnjega člena učinkujeta od dneva dokončnosti odločbe,
s katero je bilo odvzeto dovoljenje ali odrejena zaustavitev
obratovanja.
(2) Zoper odločbo 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.
143. člen
(prenehanje dovoljenja ali registracije)
nost;

(1) Dovoljenje ali registracija preneha:
– če imetnik javi, da je prenehal izvajati sevalno dejav-

– če imetnik javi, da je prenehal uporabljati vir sevanja.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka izda organ, ki je
pristojen za izdajo dovoljenja ali registracijo, odločbo, s katero
ugotovi, da je dovoljenje ali registracija prenehala, če je imetnik izpolnil vse pogoje za prenehanje sevalne dejavnosti ali
prenehanje uporabe vira sevanja, predpisane po tem zakonu.
(3) V primeru stečaja izvajalca sevalne dejavnosti izda
organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja, odločbo, s katero stečajnemu dolžniku naloži izpolnjevanje pogojev za prenehanje
sevalne dejavnosti, predpisanih po tem zakonu.
(4) Če po prenehanju uporabe rentgenske naprave imetnik to obdrži kot rezervo, organ, ki je pristojen za izdajo
dovoljenja, v odločbi odredi zapečatenje rentgenske naprave.
Rentgenska naprava se lahko zapečati tudi, če zanjo niso pridobljena dovoljenja po tem zakonu.
(5) Zoper odločbo iz drugega in tretjega odstavka tega
člena ni pritožbe.
(6) Pritožba zoper odločbo iz četrtega odstavka tega člena
ne zadrži njene izvršitve.
6. FIZIČNO VAROVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV
TER JEDRSKIH IN RADIOAKTIVNIH SNOVI
144. člen
(zavezanci)
(1) Upravljavec objekta, v katerem so jedrske ali radioaktivne snovi, prevoznik ali organizator prevoza jedrskih
snovi mora zagotoviti izdelavo načrta fizičnega varovanja
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in izvajanje ukrepov fizičnega varovanja objektov ali snovi v
skladu z njim.
(2) Vlada določi radioaktivne snovi, za katere veljajo obveznosti upravljavca iz prejšnjega odstavka.
(3) Če gre za prevoz radioaktivnih snovi iz prejšnjega
odstavka, se glede fizičnega varovanja upoštevajo določbe
predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, za določitev
ogroženosti, ki jo je treba upoštevati pri izdelavi varnostnega
načrta pri prevozu radioaktivnih snovi, pa tudi določbe 145. člena tega zakona.
(4) Če sta na isti lokaciji dva upravljavca objektov iz prvega odstavka tega člena ali več takih upravljavcev, lahko ti
izdelajo enoten načrt fizičnega varovanja.
145. člen
(načrt fizičnega varovanja)
(1) Načrt fizičnega varovanja iz prvega odstavka prejšnjega člena potrdi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(2) Vlogi za potrditev načrta fizičnega varovanja iz prejšnjega odstavka mora upravljavec objekta, prevoznik ali organizator prevoza jedrskih snovi priložiti soglasje pristojnega
organa iz 18. člena tega zakona.
(3) Če gre za sevalni ali jedrski objekt, se za pridobitev
soglasja iz prejšnjega odstavka za spremembo načrta fizičnega varovanja smiselno uporabljajo določbe 116. člena tega
zakona.
(4) Načrtu fizičnega varovanja se stopnja tajnosti določi v
skladu s predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov.
(5) Vrsto in obseg fizičnega varovanja je treba v načrtu
fizičnega varovanja določiti na podlagi ocene ogroženosti, razvrstitve jedrskih in radioaktivnih snovi ter mogočih učinkov in
posledic zaradi zlorab.
(6) Ocena ogroženosti se prvič izdela v fazi projektiranja
jedrskega objekta ali pred namestitvijo radioaktivnih snovi v
objekt, nato pa se vsako leto posodablja do odstranitve jedrskih in radioaktivnih snovi iz objekta ali ob nenadni spremembi
varnostnih razmer. Ocena ogroženosti se izdela tudi za prevoz
jedrskih in radioaktivnih snovi.
(7) Oceno ogroženosti iz prejšnjega odstavka izdela Policija na podlagi varnostno pomembnih podatkov Slovenske
obveščevalno-varnostne agencije, Obveščevalno varnostne
službe Ministrstva za obrambo, organa, pristojnega za jedrsko
varnost, organa, pristojnega za varstvo pred sevanji, upravljavcev jedrskih objektov in imetnikov jedrskih ali radioaktivnih snovi in jo pošlje v predhodno mnenje komisiji iz 147. člena tega
zakona. Oceni ogroženosti se stopnja tajnosti določi v skladu
s predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov.
(8) Upravljavec objekta, prevoznik ali organizator prevoza iz prvega odstavka prejšnjega člena mora spreminjati in
dopolnjevati načrt fizičnega varovanja glede na spremembo
ocene ogroženosti ali glede na spremembe na varovanem
območju, ki neposredno vplivajo na fizično varovanje objekta.
Vsako spremembo ali dopolnitev načrta fizičnega varovanja
mora poslati v soglasje in potrditev v skladu s prvim in drugim
odstavkom tega člena.
146. člen
(predpisi v zvezi s fizičnim varovanjem)
Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za okolje, in ministrom, pristojnim za
zdravje, predpiše razvrstitev jedrskih objektov ter jedrskih
in radioaktivnih snovi in njihove uporabe glede na mogoče
učinke in posledice ob zlorabah, glede na to razvrstitev pa tudi
obseg fizičnega varovanja, pogoje za osebe, ki izvajajo fizično varovanje, pogoje za osebe, ki imajo dostop do jedrskih
in radioaktivnih snovi, vsebino ocene ogroženosti in načrtov
fizičnega varovanja, način in obseg poročanja, usposabljanje
varnostnega osebja in oseb, ki imajo dostop do jedrskih ali
radioaktivnih snovi, in druge pogoje za izvajanje ukrepov
fizičnega varovanja.
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147. člen

(komisija za fizično varovanje jedrskih objektov
ter jedrskih in radioaktivnih snovi)
(1) Za usklajevanje in spremljanje izvajanja nalog s področja fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in
radioaktivnih snovi vlada na predlog ministra, pristojnega za
notranje zadeve, imenuje komisijo za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi (v nadaljnjem
besedilu: komisija).
(2) Komisijo sestavljajo predstavniki ministrstev, drugih
organov državne uprave in agencij, ki so zaradi svojega delovnega področja vključeni v fizično varovanje jedrskih objektov
ter jedrskih in radioaktivnih snovi, ter predstavniki upravljavcev
jedrskih objektov.
(3) Pristojnosti komisije iz prvega odstavka tega člena so:
1. dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov s
področja fizičnega varovanja,
2. dajanje mnenj o oceni ogroženosti,
3. spremljanje in usklajevanje izvajanja ukrepov fizičnega
varovanja,
4. dajanje priporočil za izboljšanje ukrepov fizičnega varovanja.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za okolje, in ministrom, pristojnim za
zdravje, s poslovnikom natančneje določi naloge komisije in
način njenega delovanja.
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iz evidence vstopov od dneva zadnjega izstopa iz objekta v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(7) Osebi, ki zavrne pošiljanje podatkov iz prejšnjega
odstavka, se vstop v jedrski objekt ne dovoli.
(8) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi pri
prevozu jedrskih snovi.
149. člen
(varnostno preverjanje oseb, ki opravljajo ali bodo opravljale
dela v jedrskem objektu)
(1) V kontroliranem objektu ali prostoru, fizično nadzorovanem objektu ali območju in vitalnem objektu ali območju jedrskega objekta lahko delajo samo osebe, 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.
(2) Varnostno preverjanje opravi delodajalec, pri katerem
bo oseba zaposlena ali za katerega bo opravljala dela, in sicer
pred začetkom dela v območju, objektu ali prostoru iz prejšnjega odstavka ali pri prevozu jedrskih snovi, nato pa vsakih pet
let, dokler opravlja dela v tem objektu ali pri prevozu.
(3) Pred začetkom dela in ves čas izvajanja dejavnosti
delavcev zunanjega izvajalca v jedrskem objektu mora upravljavec pri zunanjem izvajalcu zagotoviti, da ima ta vzpostavljen
sistem varnostnega preverjanja v skladu s tem zakonom in
splošnimi akti upravljavca.

148. člen

150. člen

(fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih
in radioaktivnih snovi)

(vprašalnik za varnostno preverjanje)

(1) Za izvajanje fizičnega varovanja objektov iz prvega
odstavka 144. člena tega zakona se poleg predpisov, izdanih
na podlagi tega zakona, uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo
zasebno varovanje, posest in nošenje orožja ter varovanje
tajnih podatkov.
(2) Upravljavec objekta iz prvega odstavka 144. člena
tega zakona mora izvajati fizično varovanje jedrskih objektov,
jedrskih snovi ali radioaktivnih snovi v skladu s potrjenim načrtom fizičnega varovanja.
(3) Za jedrski objekt mora upravljavec zagotavljati ukrepe
fizičnega varovanja od začetka izgradnje do trajne odstranitve
jedrskih in radioaktivnih snovi, za odlagališče pa do zaprtja
odlagališča.
(4) Fizično varovanje jedrskega objekta je treba izvajati
pri vstopu in izstopu, znotraj objekta in na varovanem območju.
(5) Upravljavec objekta iz prvega odstavka 144. člena
tega zakona mora zaradi zagotavljanja varnosti preprečiti nenadzorovan dostop do objekta in jedrskih ali radioaktivnih snovi. Za nadzor dostopa do objekta in jedrskih ali radioaktivnih
snovi lahko upravljavec uporabi tehnična sredstva za registracijo vstopa in tehničnega varovanja in izvaja druge ustrezne
ukrepe iz načrta fizičnega varovanja. Če gre za jedrski objekt,
upravljavec za nadzor dostopa uporabi sisteme tehničnega varovanja ali tehnična sredstva, kot so sistemi za nadzor vstopa
in izstopa, videonadzor, naprave in sredstva za protibombni
pregled oseb, prtljage, tovora in prevoznih sredstev, sistemi
protivlomnega varovanja, biometrične naprave za vstop in izstop, senzorski sistemi, sistemi fizičnih preprek, sredstva za
nadzor pristopnih in komunikacijskih poti, in izvaja druge ustrezne ukrepe fizičnega varovanja. Upravljavec objekta podatke,
pridobljene z biometričnim nadzorom, hrani pet let po zadnjem
izstopu osebe, potem jih uniči.
(6) Upravljavec jedrskega objekta mora za osebe, ki niso
varnostno preverjene v skladu s 149. členom tega zakona,
voditi evidenco vstopa v objekt in gibanja po njem. Evidenca
vstopa in gibanja vsebuje te podatke: osebno ime, datum in kraj
rojstva, naslov prebivališča (državo, kraj, ulico in hišno številka), vrsto in številko osebnega identifikacijskega dokumenta,
spol, državljanstvo in razlog vstopa. Upravljavec mora iz varnostnih razlogov zagotoviti petletno varno hrambo podatkov

(1) Za potrebe varnostnega preverjanja oseba, ki opravlja
ali bo opravljala dela v območju, objektu ali prostoru iz prvega
odstavka prejšnjega člena, izpolni vprašalnik, ki vsebuje naslednje podatke:
1. osebno ime, vključno s spremembami osebnega imena;
2. datum in kraj rojstva;
3. državljanstvo, vključno s prejšnjimi državljanstvi in dvojnimi državljanstvi;
4. naslov stalnega in začasnega prebivališča;
5. trenutno zaposlitev in prejšnje zaposlitve;
6. neizbrisane pravnomočne obsodbe zaradi kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti;
7. neizbrisane pravnomočne odločbe ali sodbe o prekrških zoper javni red in mir z znaki nasilja ter prekrški s področja
proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in orožjem;
8. kazenski postopki v teku zaradi suma kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
9. odvisnost od alkohola, drog ali druge zasvojenosti;
10. članstvo v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, držav
članic političnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih članica
je Republika Slovenija;
11. ali ima osebne stike s tujimi obveščevalnimi službami;
12. da daje delodajalcu in upravljavcem jedrskih objektov
soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja.
(2) Navedba lažnih podatkov iz prvega odstavka tega
člena, podatki o kazenskih postopkih v teku, pravnomočnih
obsodbah in odločbah, odvisnostih in zasvojenostih, članstvo
v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo nacionalno varnost
in vitalne interese Republike Slovenije, držav članic političnih, obrambno-varnostnih zvez, katerih članica je Republika
Slovenija in stiki s tujimi obveščevalnimi službami pomenijo
varnostni zadržek.
(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora delodajalcu, ki je izvedel varnostno preverjanje, sporočiti vsako
spremembo podatkov iz prvega odstavka tega člena, dokler
zanj opravlja dela.
(4) Verodostojnost podatkov iz 6. do 8. točke prvega
odstavka tega člena se dokazuje s potrdili o nekaznovanosti
ali obstoju odprtih postopkov, ki jih izdajo pristojni organi, vero-
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dostojnost podatkov iz 9. točke prvega odstavka tega člena pa
z zdravniškim spričevalom, ki ga poda pooblaščeni izvajalec
zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev.
151. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc
za namen varnostnega preverjanja)
(1) Delodajalec za namen varnostnega preverjanja pridobi
osebne podatke osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v območju, objektu ali prostoru iz prvega odstavka 149. člena tega
zakona, s strani naslednjih upravljavcev zbirk osebnih podatkov:
1. pri pristojnem državnem organu podatke iz centralnega
registra prebivalstva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, stalno
ali začasno prebivališče, državo bivanja, naslov za vročanje,
spremembo osebnega imena, podatke o izrednem dovoljenju
za prebivanje tujca, serijsko številko in vrsto dovoljenja, razlog
in namen izdaje ter obdobje veljavnosti ter podatek o tem, ali
dovoljenje za prebivanje velja ali je prenehalo veljati);
2. pri pristojnem državnem organu, ki vodi kazensko evidenco, pravnomočne obsodbe zaradi dejanj, ki se preganjajo
po uradni dolžnosti;
3. pri pristojnem državnem organu, ki vodi evidenco pravnomočnih odločb ali sodb, prekrške zoper javni red in mir z
znaki nasilja ter prekrške s področja proizvodnje in prometa s
prepovedanimi drogami in orožja;
4. pri pristojnem sodišču iz vpisnikov ali evidenc o kazenskih postopkih v teku postopke zaradi suma storitve kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5. pri Policiji podatek o morebitnem varnostnem zadržku
za dostop ali delo na jedrskem objektu, ki ga Policija ugotovi
v skladu s tem zakonom ter zakonom, ki ureja organiziranost
in delo Policije;
6. pri Slovenski obveščevalni-varnostni agenciji podatek
o morebitnem varnostnem zadržku iz 10. in 11. točke prvega
odstavka prejšnjega člena.
(2) Delodajalec mora za pridobitev podatkov iz prejšnjega
odstavka tega člena pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov
predložiti vlogo, ki mora vsebovati:
1. naslov delodajalca;
2. osebno ime osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v
jedrskem objektu;
3. EMŠO, če ta ni dodeljen, pa datum rojstva in spol osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;
4. stalno in začasno prebivališče osebe, ki opravlja ali bo
opravljala dela v jedrskem objektu;
5. državljanstvo osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela
v jedrskem objektu;
6. naziv delovnega mesta;
7. namen varnostnega preverjanja;
8. kopijo podpisanega soglasja preverjane osebe k izvedbi varnostnega preverjanja;
9. podpis odgovorne osebe, kraj in datum ter žig delodajalca.
(3) Če delodajalec pri varnostnem preverjanju zbira osebne in druge podatke o preverjani osebi, ki opravlja ali bo opravljala dela v območju, objektu ali prostoru iz prvega odstavka
149. člena tega zakona, iz že obstoječih zbirk podatkov, mu
morajo organi, organizacije in drugi subjekti iz prvega odstavka
tega člena, ki na podlagi zakona vodijo zbirke podatkov, na
podlagi pisne ali s pisno obliko izenačene zahteve iz prejšnjega
odstavka poslati zahtevane osebne in druge podatke v 15 dneh
od prejete popolne vloge. Ob pošiljanju osebnih podatkov mora
upravljavec navesti delodajalca, ki mu pošilja podatke, ustrezno
oznako njegove zahteve in pravno podlago za pošiljanje.
(4) Policija in Slovenska obveščevalno-varnostno agencija, ki opravljata varnostno preverjanje po tem zakonu, delodajalcu nista dolžni obrazložiti varnostnega zadržka.
152. člen
(vodenje evidenc)
(1) Delodajalec mora voditi evidenco iz 150. in 151. člena
tega zakona o vseh pridobljenih osebnih podatkih osebe, ki
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opravlja ali bo opravljala dela v območju, objektu ali prostoru iz
prvega odstavka 149. člena tega zakona, in hraniti pridobljene
osebne podatke pet let po prenehanju dela osebe, ki je opravljala ali nameravala opravljati dela v takem območju, objektu
ali prostoru, ter poslati podatke iz evidence osebnih podatkov
organom, pristojnim za nadzor nad fizičnim varovanjem jedrskega objekta, če to zahtevajo.
(2) Osebi, ki ne izjavi pisno, da je seznanjena s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo fizično varovanje jedrskega
objekta, in delodajalcu ne da pisnega soglasja za varnostno
preverjanje v skladu s 150. in 151. členom tega zakona, se delo
v območju, objektu ali prostoru iz prvega odstavka 149. člena
tega zakona ne dovoli.
153. člen
(vmesno varnostno preverjanje)
(1) Če se v časovnem intervalu med posameznimi varnostnimi preverjanji pojavi utemeljen sum obstoja varnostnega
zadržka iz drugega odstavka 150. člena tega zakona, mora
delodajalec, pri katerem je oseba zaposlena, ali tisti, za kogar oseba opravlja dela v jedrskem objektu, izvesti postopek
vmesnega varnostnega preverjanja. Če je delodajalec zunanji
izvajalec, mora o začetku vmesnega varnostnega preverjanja
takoj obvestiti upravljavca jedrskega objekta.
(2) Če oseba, ki opravlja dela v območju, objektu ali
prostoru iz prvega odstavka 149. člena tega zakona, odkloni
vmesno preverjanje iz prejšnjega odstavka ali obdobno petletno varnostno preverjanje z drugega odstavka 149. člena tega
zakona, ne more več opravljati del v takem območju, objektu
ali prostoru.
154. člen
(varnostno preverjanje za ravnanje z radioaktivnimi snovmi
in pri prevozu jedrskih snovi)
Določbe 149., 150., 151., 152. in 153. člena tega zakona
se uporabljajo tudi za osebe, ki že sodelujejo ali bodo sodelovale pri ravnanju z radioaktivnimi snovmi, fizičnem varovanju
prevoza jedrskih snovi in prevozu jedrskih snovi.
155. člen
(varnostno preverjanje tujih državljanov)
(1) V območju, objektu ali prostoru iz prvega odstavka
149. člena tega zakona, pri ravnanju z radioaktivnimi snovmi
in prevozu jedrskih snovi lahko delajo le tisti tuji državljani, ki
so ustrezno varnostno preverjeni.
(2) Varnostno preverjanje tujega državljana obsega preveritev podatkov, ki so določeni s predpisi o varovanju tajnih
podatkov za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov
stopnje tajnosti najmanj ZAUPNO v državi, katere državljan je
oseba, ki opravlja ali bo opravljala dela v območju, objektu ali
prostoru iz prvega odstavka 149. člena tega zakona, pri ravnanju z radioaktivnimi snovmi in prevozu jedrskih snovi, če s tem
zakonom ni določeno drugače.
(3) Varnostno preverjanje tujih državljanov, ki bodo opravljali dela v jedrskih objektih, opravi na podlagi zaprosila delodajalca nacionalni varnostni organ države delodajalca.
7. NEŠIRJENJE JEDRSKEGA OROŽJA
IN VAROVANJE JEDRSKEGA BLAGA
156. člen
(prepoved uporabe jedrskega blaga)
(1) Jedrskega blaga ni dovoljeno uporabljati za jedrsko
orožje ali za druge eksplozivne naprave ali za raziskave in
razvoj jedrskega orožja ali takih naprav.
(2) Jedrske snovi lahko poseduje le oseba, ki ima za
te snovi dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti po tem
zakonu.
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(3) Osebe, ki posedujejo jedrsko blago, morajo predstavnikom mednarodnih organizacij dovoliti pregled, če ga ti
opravljajo skladno z mednarodnimi sporazumi, in sodelovati s
predstavniki teh organizacij pri pregledu.
157. člen
(evidence jedrskih snovi)
(1) Zaradi nadzora nad mogočimi zlorabami jedrskih snovi
vodi organ, pristojen za jedrsko varnost, centralno evidenco
jedrskih snovi.
(2) Centralno evidenco jedrskih snovi sestavljajo zbirke
podatkov o jedrskih snoveh in z njimi povezane zbirke listin.
(3) V centralno evidenco jedrskih snovi se vnašajo podatki
iz evidenc jedrskih snovi, ki jih morajo voditi imetniki jedrskih
snovi v skladu s pravnimi akti EU.
(4) Podatki iz centralne evidence jedrskih snovi in evidenc
jedrskih snovi imetnikov ter z njimi povezane zbirke listin niso
javni, razen zbirnih podatkov o vrsti in količini jedrskih snovi v
državi.
(5) Do podatkov iz prejšnjega odstavka lahko dostopajo
le pristojni uradniki organa, pristojnega za jedrsko varnost, in
pristojni inšpektorji iz 178. člena tega zakona. Imetnik jedrskih
snovi lahko dostopa do tistih podatkov iz prejšnjega odstavka,
ki se nanašajo na njegove jedrske snovi.
(6) Imetnik jedrskih snovi mora zagotoviti varovanje jedrskih snovi in organizirati njihovo hranjenje po območjih materialnih bilanc ter za vsako območje materialnih bilanc posebej
voditi evidenco jedrskih snovi.
(7) Imetnik jedrskih snovi mora zagotoviti nemoteno delovanje opreme za trajni nadzor varovanja in vodenje evidence
jedrskih snovi ob neposrednem inšpekcijskem pregledu mednarodnih organizacij iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(8) O vsaki izgubi nadzora nad jedrskimi snovmi ali odtujitvi mora imetnik jedrskih snovi takoj obvestiti policijo in organ,
pristojen za jedrsko varnost, in izvesti vse, da ponovno vzpostavi celovit nadzor nad jedrskimi snovmi.
(9) Vlada podrobneje določi seznam tistih jedrskih snovi,
za katere veljajo določbe prejšnjih odstavkov tega člena, in
obveznosti imetnikov 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 ter način in obliko prenosa podatkov o jedrskih snoveh v
centralno evidenco jedrskih snovi.
8. SPREMLJANJE STANJA RADIOAKTIVNOSTI OKOLJA
8.1 Monitoring radioaktivnosti
158. člen
(monitoring radioaktivnosti v okolju)
(1) Monitoring radioaktivnosti v okolju zagotavlja ocene
doz, ki jih prejmejo posamezniki iz prebivalstva.
(2) Monitoring radioaktivnosti v okolju sestavljajo:
1. monitoring radioaktivnosti okolja;
2. obratovalni monitoring radioaktivnosti;
3. predobratovalni monitoring radioaktivnosti, s katerim
se ugotovi začetno stanje radioaktivnosti okolja na predlagani
lokaciji objekta;
4. poobratovalni monitoring radioaktivnosti;
5. monitoring zaprtega odlagališča;
6. monitoring odpadnih kovin;
7. monitoring uvoza blaga, ki bi lahko bilo radioaktivno
kontaminirano in
8. izredni monitoring radioaktivnosti.
(3) Zavezanci za monitoring radioaktivnosti okolja so:
– organ, pristojen za jedrsko varnost: za zrak, površinske
in podzemne vode, sedimente, tla, padavine in posamezne
izdelke;
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– organ, pristojen za varstvo pred sevanji: za živila in
pitno vodo;
– ministrstvo, pristojno za kmetijstvo: za krmo.
(4) Zavezanec za obratovalni in poobratovalni monitoring
radioaktivnosti je upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta
in izvajalec sevalne dejavnosti, ki ima dovoljenje za izpuščanje
radioaktivne snovi v okolje, ter upravljavec vodovoda za obratovalni verifikacijski monitoring pitne vode.
(5) Zavezanci iz prejšnjih dveh odstavkov so tudi zavezanci za izredni monitoring radioaktivnosti in monitoring
učinkov sanacijskih ukrepov, odrejenih v primeru izrednega
dogodka.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je zavezanec za izredni monitoring radioaktivnosti pitne vode upravljavec
vodovoda.
(7) Zavezanec za izvajanje predobratovalnega monitoringa radioaktivnosti, s katerim se ugotovi začetno stanje radioaktivnosti okolja na predlagani lokaciji objekta, je investitor
jedrskega ali sevalnega objekta.
(8) Zavezanec za izvajanje monitoringa radioaktivnosti
zaprtega odlagališča je izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki.
(9) Zavezance za izvajanje monitoringa odpadnih kovin in
monitoring uvoza blaga, ki bi lahko bilo radioaktivno kontaminirano, določa uredba, ki ureja preverjanje radioaktivnosti odpadnih kovin in blaga, ki bi lahko bilo radioaktivno kontaminirano.
159. člen
(izvajanje monitoringov radioaktivnosti v okolju)
(1) Monitoring radioaktivnosti v okolju lahko izvajajo izvajalci monitoringa radioaktivnosti, ki pridobijo pooblastilo, ki ga
izda organ, pristojen za jedrsko varnost, v soglasju z organom,
pristojnim za varstvo pred sevanji.
(2) Pravna oseba pridobi pooblastilo za izvajanje monitoringa radioaktivnosti v okolju, razen za izvajanje monitoringa
radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin, če ima
ustrezne akreditirane merilne metode, razpolaga z ustrezno
merilno in drugo opremo, ki vsaj za tretjino presega predviden
obseg meritev, za katerega prosi za pooblastilo, ima vzpostavljen sistem vodenja, ki mora ustrezati vrsti, področju in obsegu
njenega dela, in redno zaposlene strokovnjake s področja
monitoringa radioaktivnosti.
(3) Strokovnjak s področja monitoringa radioaktivnosti iz
prejšnjega odstavka je oseba, ki je končala vsaj magistrski študijski program tehnične ali naravoslovne smeri druge stopnje ali
ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji
znanja, in ima po končanem študiju najmanj pet let delovnih
izkušenj s področja monitoringa radioaktivnosti okolja.
(4) Organ, pristojen za jedrsko varnost, izda pooblastilo
za izvajanje monitoringa radioaktivnosti pošiljk sekundarnih
kovinskih surovin.
(5) Pravna ali fizična oseba pridobi pooblastilo iz prejšnjega odstavka, če ima vzpostavljen program meritev, s katerimi
lahko zazna hitrost doze sevanja gama, ki je za 20 % višja kot
hitrost doze sevanja zaradi naravnega ozadja.
(6) 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,
– izdela ocena prejete doze za prebivalstvo.
(7) Monitoring radioaktivnosti okolja obsega trajno in občasno merjenje:
– radioaktivnosti v zunanjem zraku,
– zunanjega sevanja gama,
– radioaktivnosti v površinskih in podzemnih vodah ter
sedimentih,
– radioaktivnosti tal in padavin,
– radioaktivnosti krme, pitne vode, živil in posameznih
izdelkov.
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(8) Poročilo o monitoringu radioaktivnosti okolja vsebuje
podatke iz prejšnjega odstavka in podatke izrednega monitoringa v primeru povečane radioaktivne kontaminacije med
izrednim dogodkom iz 130. člena tega zakona.
(9) Obratovalni monitoring radioaktivnosti je:
– emisijski monitoring radioaktivnosti sevalnega, jedrskega ali drugega objekta, vključno z monitoringom izpustov radioaktivnih snovi v okolje;
– imisijski monitoring radioaktivnosti okolja kot posledica
obremenitev zaradi sevalnega, jedrskega ali drugega objekta;
– verifikacijski monitoring pitne vode za ugotavljanje njene
zdravstvene ustreznosti in skladnosti.
(10) Zavezanci za izvajanje monitoringov radioaktivnosti
v okolju iz prejšnjega člena morajo redno poročati organom iz
tretjega odstavka prejšnjega člena o rezultatih meritev.
(11) Minister, pristojen za okolje, minister, pristojen za
zdravje, in minister, pristojen za kmetijstvo, določijo zasnovo
monitoringov radioaktivnosti v okolju, podroben način in obseg
vseh vrst monitoringov radioaktivnosti, metodologijo vzorčenja
in merjenja, pogostnost in način poročanja rezultatov monitoringov radioaktivnosti, podrobnejše pogoje za pridobitev pooblastila izvajalcev monitoringa, metodologijo za izvajanje meritev
in vzorčenja ter merila za usposobljenost izvajalcev monitoringa in njihove potrebne akreditive, kakovost merilne opreme,
vrste objektov, za katere je treba izvajati obratovalni monitoring, način poročanja in obveščanja javnosti ter obseg in način
priprave in sprejetja letnega programa izvajanja monitoringa.
8.2 Radioaktivna kontaminacija
160. člen
(mejne vrednosti)
Vlada predpiše mejne vrednosti radioaktivne kontaminacije zraka, površinskih in podzemnih voda, namenjenih za pripravo pitne vode, živil, radioaktivne kontaminacije človekovega
telesa, površin delovnega okolja, tal, krme, izdelkov za osebno
higieno in nego, tobaka in tobačnih izdelkov, gradbenega materiala in drugih izdelkov.
161. člen
(kontaminacija posameznih vzorcev)
Če se na podlagi monitoringa radioaktivnosti v okolju
ugotovi, da posamezni vzorci zraka, pitne vode, vode, tal, živil,
krme in posameznih izdelkov ali materialov presegajo mejne
vrednosti iz prejšnjega člena, pristojni organ za monitoring radioaktivnosti okolja iz tretjega odstavka 158. člena tega zakona
odredi izredni monitoring radioaktivnosti, ukrepe za ugotovitev
vzroka kontaminacije in njegovo odpravo in ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti ljudi.
162. člen
(kontaminirana območja zaradi izrednega dogodka)
(1) V primeru povečane radioaktivne kontaminacije zraka,
pitne vode, vode, tal, živil, krme in posameznih izdelkov ali
materialov, ki je posledica izrednega dogodka, vlada določi:
1. strategijo in cilje sanacije kontaminiranega območja,
2. zasnovo in program izrednega monitoringa,
3. razmejitev kontaminiranega območja in prepoznavanje
prizadetega prebivalstva,
4. morebitno uvedbo nadzora ali prepovedi dostopa do
kontaminiranega območja,
5. morebitne omejitve v zvezi z življenjskimi razmerami na
kontaminiranem območju,
6. presojo izpostavljenosti različnih skupin prebivalstva
in presojo načinov za individualni nadzor izpostavljenosti posameznikov,
7. predvidene zaščitne ukrepe ter
8. način poročanja in obveščanja javnosti.
(2) Minister, pristojen za okolje, minister, pristojen za
zdravje, za živila in krmo, pa tudi minister, pristojen za kmetij-
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stvo, določijo vsebino in pogoje za pridobitev listine, s katero
imetnik dokazuje, da živila, krma, posamezni izdelki, sekundarne kovinske surovine ali odpadki niso radioaktivno kontaminirani, ter pogoje za pridobitev pooblastila izvajalcev monitoringa.
163. člen
(drugi ukrepi zaradi povečane radioaktivne kontaminacije)
(1) V primeru povečane radioaktivne kontaminacije na
ozemlju držav članic EU ali tretjih držav urejajo prepovedi, začasne omejitve in ostrejše pogoje nadzora prometa znotraj EU,
uvoza ali izvoza živil, krme in kmetijskih proizvodov ter zasnovo
in nosilce izvajanja teh ukrepov pravni akti EU, ki veljajo na
ozemlju EU neposredno.
(2) Vlada določi organe, pristojne za izvajanje pravnih
aktov EU iz prejšnjega odstavka.
164. člen
(prepoved uporabe)
(1) Namerno dodajanje radioaktivnih snovi v proizvodnji
krmil, živil, igrač, osebnega nakita in kozmetike, vnašanje iz držav članic EU, iznašanje vanje in uvažanje ali izvažanje takega
blaga niso dovoljeni.
(2) Uporaba delovnih in bivalnih prostorov ter dajanje v
promet in uporaba vode, živil, krme in izdelkov niso dovoljeni,
če so ti onesnaženi z radionuklidi tako, da specifične aktivnosti
presegajo mejne vrednosti iz 160. člena tega zakona.
(3) Aktivacija materiala, iz katerega so narejene igrače ali
osebni nakit, do te mere, da je v trenutku sprostitve v promet
ni mogoče zanemariti z vidika varstva pred sevanjem, ni dovoljena. Prav tako nista dovoljena uvoz in izvoz takega blaga ali
takih materialov.
9. SANACIJA POSLEDIC IZREDNEGA DOGODKA
165. člen
(sanacija)
(1) Uporabnik vira sevanja ali upravljavec objekta mora
izvesti sanacijo kontaminiranih območij, če je radioaktivna
kontaminacija nastala zaradi uporabe njegovega vira sevanja
ali objekta ali zaradi izrednega dogodka, povezanega z njim.
O tem mora obvestiti organ, pristojen za jedrsko varnost, ali
organ, pristojen za varstvo pred sevanji, če gre za izvajanje
sevalne dejavnosti v zdravstvu ali veterinarstvu.
(2) Sanacijo posledic izrednega dogodka lahko odredi
kot izjemni ukrep organ, pristojen za jedrsko varnost, izvajalcu
sevalne dejavnosti, ki uporablja vir sevanja ali upravlja objekt,
zaradi katerega je nastal izredni dogodek.
(3) Sanacijo posledic opustitve predpisanega ravnanja
iz prejšnjega odstavka lahko pristojni organ odredi tudi, če
prenehanje uporabe vira sevanja ali upravljanja objekta ni bilo
izvedeno skladno s predpisi.
(4) Če gre za vir sevanja, ki se uporablja v zdravstvu ali
veterinarstvu in se ne uporablja v sevalnem objektu, ali če gre
za izredni dogodek pri radioloških posegih, odredi izjemne
ukrepe iz prejšnjih odstavkov organ, pristojen za varstvo pred
sevanji.
166. člen
(subsidiarna odgovornost države)
(1) Če upravljavec objekta ali uporabnik vira sevanja
zaradi stečaja ali drugega razloga ne more zagotoviti izvedbe
sanacije posledic izrednega dogodka ali posledic opustitve
predpisanega ravnanja z radioaktivnimi snovmi ali če upravljavec objekta ali uporabnik vira sevanja ni določljiv ali če
povzročitelja ni na ozemlju Republike Slovenije, država v celoti
zagotovi izvedbo sanacijskih del, ki jih je odredil pristojni organ
iz prejšnjega člena.
(2) Če prenehajo razlogi iz prejšnjega odstavka, mora
država od upravljavca objekta ali uporabnika vira sevanja zah-
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tevati vračilo stroškov, ki jih je plačala namesto njega za kritje
stroškov odrejenih izjemnih ukrepov. V primeru stečaja upravljavca objekta ali upravnika vira sevanja se višina stroškov
odrejenih izjemnih ukrepov, ki jih je plačala država, vrne državi
po pravilih, ki veljajo za plačilo stroškov stečajnega postopka
po zakonu, ki ureja postopke zaradi insolventnosti.
167. člen
(sanacija v primeru trajne izpostavljenosti)
(1) Vlada določi za območje, ki je trajno izpostavljeno zaradi izrednega dogodka, pretekle sevalne dejavnosti ali drugih
preteklih gospodarskih dejavnosti, status ogroženega območja in
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.
(3) Za območja iz prejšnjih dveh odstavkov, na katerih je
preostala kontaminacija dolgotrajna, vlada sprejme ureditve, s
katerimi je po potrebi urejen stalni nadzor izpostavljenosti za
vzpostavitev normalnih življenjskih pogojev, vključno z določitvijo ustreznih referenčnih ravni in vzpostavitvijo infrastrukture, ki omogoča podporo stalnim samozaščitnim ukrepom na
prizadetih območjih, kot so obveščanje, svetovanje in nadzor,
sanacijski ukrepi, če je to ustrezno, in označenimi območji, če
je to ustrezno.
10. POROČILO O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI
SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI
168. člen
(poročilo)
(1) Organ, pristojen za jedrsko varnost, v sodelovanju z
ostalimi organi 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 ter ga pošlje v seznanitev državnemu zboru.
(3) Po sprejetju na vladi se poročilo objavi tako, da je
dostopno javnosti.
169. člen
(podatki za poročilo)
(1) Poročilo iz prejšnjega člena vsebuje podatke o:
1. obratovanju objektov, ki so pomembni za sevalno ali
jedrsko varnost;
2. radioaktivnosti v okolju iz poročila o monitoringu radioaktivnosti okolja, vključno s podatki monitoringa radioaktivne
kontaminacije zraka v bivalnem in delovnem okolju, živil in
krme;
3. prejetih dozah iz poročila o ocenah prejetih doz za prebivalstvo, vključno s podatki o izpostavljenosti zaradi naravnih
virov sevanja;
4. izvedenih programih inšpekcijskih pregledov po tem
zakonu in poglavitnih ugotovljenih najdbah med temi pregledi;
5. izpostavljenosti pacientov iz poročila o izpostavljenosti
zaradi radioloških posegov;
6. vnosu iz držav članic EU, iznosu vanje, uvozu, izvozu
in tranzitu radioaktivnih odpadkov, izrabljenega goriva in radioaktivnih snovi;
7. ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;
8. škodljivih vplivih radioaktivnosti na zdravje ljudi;
9. izvajanju ukrepov sevalne in jedrske varnosti;
10. mednarodnem sodelovanju na področju sevalne in
jedrske varnosti;
11. delu svetov in pooblaščenih izvedencev, imenovanih
po določbah tega zakona;
12. izvajanju sevalnih dejavnosti in uporabi jedrske energije v svetu;
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13. usposabljanju pooblaščencev, razvojnih študijah, strokovnih preverjanjih ter mednarodnem strokovnem sodelovanju
na področju varstva pred sevanji in jedrske varnosti;
14. doseganju ciljev resolucije o jedrski in sevalni varnosti
v Republiki Sloveniji ter resolucije o nacionalnem programu
ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje poročilo o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti tudi oceno o
delovanju državnih organov, 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 DEJAVNOSTIH
170. člen
(zbirke podatkov)
(1) Kot zbirke podatkov se vodijo po tem zakonu register
sevalnih dejavnosti, register virov sevanja ter register sevalnih, jedrskih in manj pomembnih sevalnih objektov ter zaprtih
odlagališč.
(2) Kot del registra sevalnih dejavnosti pristojna organa
iz šestega odstavka tega člena vodita tudi zbirko osebnih
podatkov o odgovornih osebah iz 52. člena tega zakona in
izpostavljenih delavcih izvajalca sevalne dejavnosti, organ,
pristojen za jedrsko varnost, pa tudi zbirko osebnih podatkov o
delavcih organizacijske enote varstva pred sevanji iz 51. člena
tega zakona kot del registra sevalnih in jedrskih objektov.
(3) Pristojna organa vodita zbirko podatkov iz prejšnjega
odstavka zaradi zagotavljanja varstva pred sevanji izpostavljenih delavcev ter ugotavljanja izpolnjevanja predpisanih pogojev glede predpisane izobrazbe, strokovne usposobljenosti,
zdravstvene delazmožnosti in vključenosti v sistem osebne
dozimetrije izpostavljenih delavcev.
(4) Zbirke podatkov iz drugega odstavka tega člena vsebujejo naslednje podatke:
– osebno ime,
– poklic in izobrazbo,
– strokovno usposobljenost (datum veljavnosti potrdila o
opravljenem usposabljanju iz varstva pred sevanji),
– zdravstveno delazmožnost (datum veljavnosti zdravniškega spričevala).
(5) Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo ves čas
opravljanja del izpostavljenega delavca ali delavca organizacijske enote varstva pred sevanji ali ves čas imenovanja za
odgovorno osebo varstva pred sevanji.
(6) Registre iz prvega odstavka tega člena vodi kot javno
knjigo organ, pristojen za jedrsko varnost, razen registrov sevalnih dejavnosti, virov sevanja ter manj pomembnih sevalnih
objektov v zdravstvu in veterinarstvu, ki jih vodi kot javno knjigo
organ, pristojen za varstvo pred sevanji.
(7) Podatki iz registra virov sevanja o visokoaktivnih virih
sevanja in virih, ki so pomembni glede varovanja, ter osebni
podatki iz drugega odstavka tega člena niso javni.
(8) Do podatkov iz sedmega odstavka tega člena lahko
dostopajo le pristojni organi iz drugega odstavka tega člena,
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve in Policija ter pristojni
inšpektorji iz 178. člena tega zakona. Lastnik in imetnik vira
sevanja lahko dostopa do tistih podatkov iz sedmega odstavka
tega člena, ki se nanašajo na njegov vir sevanja.
(9) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za
zdravje, določita vrste virov iz sedmega odstavka tega člena,
za katere podatki v registrih niso javni, in kateri podatki o virih
niso javni.
171. člen
(vsebine registrov)
(1) Register sevalnih dejavnosti sestavljata evidenca o
izvajalcih sevalnih dejavnosti in zbirka listin, povezana z njimi.
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(2) Register virov sevanja sestavljata evidenca o virih
sevanja, vpisanih v register, in virih sevanja, za katere je bilo
izdano dovoljenje za uporabo, in zbirka listin, povezana z njimi.
(3) Register jedrskih, sevalnih, manj pomembnih sevalnih
objektov in zaprtih odlagališč sestavljata evidenca o objektih, ki
imajo status jedrskega, sevalnega, manj pomembnega sevalnega objekta ali zaprtega odlagališča, in zbirka listin, povezana
z njimi.
(4) Evidence iz prejšnjih odstavkov vsebujejo podatke iz
listin, zlasti pa:
– firmo in sedež ali ime in naslov izvajalca sevalne dejavnosti ali uporabnika vira sevanja,
– opis sevalne dejavnosti ali opis vira sevanja,
– pogoje za izvajanje sevalne dejavnosti in uporabo vira
sevanja,
– podatke o geolokaciji vira sevanja.
(5) Zbirko listin iz prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena sestavljajo listine o registraciji ali izdaji dovoljenja
za izvajanje sevalne dejavnosti, o vpisu vira v register ali izdaji
dovoljenja za uporabo vira sevanja, o izdaji odločbe o statusu
sevalnega, jedrskega ali manj pomembnega sevalnega objekta
ali zaprtega odlagališča, o izdaji mnenj in soglasij o jedrski in
sevalni varnosti v postopkih umeščanja v prostor in gradnje
sevalnih in jedrskih objektov in o dovoljenjih 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 poslanih informacij ter način pošiljanja listin in sporočanja podatkov,
ki sestavljajo registre.
12. FINANCIRANJE VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIMI
SEVANJI IN JEDRSKE VARNOSTI
172. člen
(stroški izvajalca sevalne dejavnosti)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti in upravljavec ali uporabnik vira sevanja krije stroške:
1. svojih ukrepov sevalne in jedrske varnosti po tem
zakonu;
2. izvedbe mednarodnih misij na svojem objektu (5. člen);
3. izdelave ocene upravičenosti (32. člen);
4. izvedbe ukrepov varstva pred sevanji (29. člen);
5. izdelave ocene varstva pred sevanji (40. člen);
6. obveznega posvetovanja in drugih storitev pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji (42. člen);
7. storitev pooblaščenih izvajalcev dozimetrije (45. člen);
8. vodenja zbirk podatkov o osebnih dozah izpostavljenih
delavcev (49. člen);
9. delovanja organizacijske enote ali odgovorne osebe za
varstvo pred sevanji (51. in 52. člen);
10. opravljanja strokovnega izpita za opravljanje nalog
varstva pred sevanji zaposlenih v organizacijskih enotah in
odgovornih oseb za varstvo pred sevanji (53. člen);
11. zdravstvenega nadzora, ki ga izvajajo pooblaščeni
izvajalci medicine dela (56. in 57. člen);
12. izvedbe ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi
gradbenih materialov (64. člen);
13. izvedbe ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev ali posameznikov zaradi naravnih virov sevanja (65. člen);
14. izvedbe ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi
radona (67., 68., 69. in 70. člen);
15. izvedbe radioloških posegov (76. člen);
16. izdelave programa radioloških posegov (77. člen);
17. storitev pooblaščenih izvedencev medicinske fizike
(78. člen);
18. ocenjevanja in preverjanja radioloških posegov
(82. člen);
19. vodenja zbirk podatkov o osebnih dozah zaradi radioloških posegov (83. člen);
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20. storitev pooblaščenih izvedencev za sevalno in jedrsko varnost (88. člen);
21. vodenja programa spremljanja obratovalnih izkušenj
sevalnih ali jedrskih objektov (90. člen);
22. zagotavljanja zadostnih finančnih sredstev in jamstev
(91. člen);
23. zagotavljanja zadostnega števila kvalificiranih delavcev pri obratovanju sevalnega in jedrskega objekta (92. člen);
24. izvajanja sistema vodenja (93. člen);
25. rednega, celovitega in sistematičnega ocenjevanja in
preverjanja sevalne ali jedrske varnosti (112. člen);
26. izrednega varnostnega pregleda (113. člen);
27. izjemnega pregleda varnostnega poročila (119. člen);
28. poročanja o obratovanju objektov (120. člen);
29. storitev ravnanja z radioaktivnimi odpadki (1. in 3. točka tretjega odstavka 122. člena);
30. načrtovanja in izvajanja ukrepov zaščite in reševanja
(130. člen);
31. storitev služb za fizično varovanje (144. člen);
32. varnostnega preverjanja oseb, ki jih zaposluje
(149. člen);
33. vodenja evidenc in izvajanje nadzora jedrskih snovi
po območjih materialnih bilanc (157. člen);
34. storitev izvajalcev obratovalnega, predobratovalnega,
poobratovalnega in izrednega monitoringa radioaktivnosti ter
monitoringa učinkov sanacijskih ukrepov, odrejenih v primeru
izrednega dogodka (158. člen);
35. nadzora v primeru povečane radioaktivne kontaminacije izdelkov (163. člen);
36. odrejenih izjemnih ukrepov sanacije posledic izrednega dogodka ali opustitve predpisanega ravnanja z radioaktivnimi snovmi, vključno s stroški spremljanja in nadzora učinkov
sanacije (165. člen).
(2) Storitve odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NE Krško iz 2. in 3. točke tretjega odstavka 122. člena tega zakona
financira sklad iz devetega odstavka 122. člena tega zakona.
173. člen
(javni stroški varstva pred ionizirajočimi sevanji
in jedrske varnosti)
Država zagotavlja sredstva za financiranje:
1. upravnih, strokovnih in nadzornih nalog države na področju varstva pred sevanji in jedrske varnosti;
2. delovanja strokovnih svetov (6. člen);
3. izvajanja ukrepov pripravljenosti na vire neznanega
izvora in njihovega iskanja (26. člen);
4. vodenja centralne evidence doz (49. člen);
5. zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev in prebivalstva v primeru izrednega dogodka (60. člen);
6. sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega
okolja zaradi varstva pred sevanji zaradi izpostavljenosti naravnim virom sevanja in obstoječih izpostavljenosti, ki jih ni mogoče zanemariti z vidika varstva pred sevanjem (62. in 63. člen);
7. sistematičnega pregledovanja in izvajanja meritev radona (66. člen);
8. izvedbe ukrepov zmanjševanja izpostavljenosti radonu
v objektih, namenjenih izvajanju vzgojno-varstvenega, kulturnega, zdravstvenega ali izobraževalnega programa (osmi odstavek 68. člena);
9. vodenja zbirke podatkov o meritvah radona (72. člen);
10. vodenja registra medicinskih fizikov (80. člen);
11. vodenja centralne evidence izvedenih radioloških posegov (83. člen);
12. izdelave poročila o ocenah prejetih doz za prebivalstvo (84. člen);
13. komisije za preverjanje izpolnjevanja predpisanih pogojev kvalificiranih delavcev ter priprave programov za preverjanje strokovne usposobljenosti, psihofizičnih lastnosti delavcev in razpoložljivosti v zvezi z odsotnostjo alkohola in mamil
kvalificiranih delavcev v jedrskem objektu (92. člen);
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14. za ravnanje z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim
gorivom, če povzročitelj radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega
goriva ni znan (121. člen);
15. vodenja centralne evidence radioaktivnih odpadkov in
izrabljenega goriva (121. člen);
16. izvajanja nalog obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki v delu, ki ga
ne krije uporabnik vira sevanja (1. točka tretjega odstavka
122. člena);
17. izvajanja nalog obvezne državne gospodarske javne
službe upravljanja, dolgoročnega nadzora in vzdrževanja zaprtih odlagališč (4. in 5. točka tretjega odstavka 122. člena in
123. člen);
18. načrtovanja zaščitnih ukrepov, če uporabnik sevanja
ni določljiv ali če povzročitelja ni na ozemlju Republike Slovenije (132. člen);
19. vodenja evidenc jedrskih snovi (157. člen);
20. monitoringa radioaktivnosti okolja, monitoring zaprtega odlagališča, izrednega monitoringa radioaktivnosti in
monitoringa učinkov sanacijskih ukrepov, odrejenih v primeru
izrednega dogodka (158. člen);
21. 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 radioaktivnimi odpadki, ni določljiva ali če posledic ni mogoče odpraviti drugače
(166. člen);
22. obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja
z radioaktivnimi odpadki, s katero se zagotavljajo storitve, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva
(166. člen);
23. režima celovite sanacije na območju trajne izpostavljenosti (167. člen);
24. izdelave poročila o varstvu pred sevanji in jedrski
varnosti (168. člen);
25. vodenja registrov sevalnih dejavnosti, virov sevanja
ter sevalnih in jedrskih objektov kot javne knjige (171. člen);
26. načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov po predpisih s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
27. drugih ukrepov sevalne in jedrske varnosti, kadar jih
zaradi javnih koristi zagotavlja država po tem zakonu.
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(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 zunaj jedrskega objekta, ki bi lahko vplivala
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 mnenju iz četrtega
odstavka 95. člena tega zakona.
176. člen
(upravičenec do nadomestila zaradi omejene rabe prostora)
(1) Upravičenec do nadomestila zaradi omejene rabe
prostora je lokalna skupnost, na območju katere je 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, način odmere,
obračunavanja in plačevanja nadomestil ter začetek in konec
prejemanja nadomestil.
(4) Pri merilih za določitev višine nadomestila iz prejšnjega odstavka se upošteva:
– vrsta jedrskega objekta,
– število jedrskih objektov, katerih območja omejene rabe
se prekrivajo,
– površina območja omejene rabe,
– površina občine, ki je na območju omejene rabe prostora.
177. člen
(zavezanec za plačilo nadomestila)

174. člen

(1) Zavezanec za plačilo nadomestila zaradi omejene
rabe prostora je upravljavec jedrskega objekta, v obdobju pred
začetkom poskusnega obratovanja pa investitor jedrskega
objekta.
(2) Nadomestilo zaradi omejene rabe prostora se plačuje
mesečno.

(zagotavljanje usposabljanja pooblaščenih izvedencev
in pristojnih organov)

14. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

(1) Država zagotavlja sredstva za financiranje:
1. usposabljanja pooblaščenih izvedencev varstva pred
sevanji,
2. usposabljanja pooblaščenih izvedencev medicinske
fizike,
3. usposabljanja pooblaščenih izvedencev za sevalno in
jedrsko varnost,
4. razvojnih študij in neodvisnih strokovnih preveritev ter
mednarodnega strokovnega sodelovanja na področju varstva
pred sevanji in jedrske varnosti,
5. usposabljanje javnih uslužbencev pristojnih organov
po tem zakonu.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo organu, pristojnemu za jedrsko varnost, in organu, pristojnemu za
varstvo pred sevanji.
13. NADOMESTILO ZA OMEJENO RABO PROSTORA
ZARADI JEDRSKEGA OBJEKTA
175. člen
(območje omejene rabe prostora)
(1) Območje omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta je območje, na katerem je zaradi ukrepov sevalne in jedrske
varnosti posameznega jedrskega objekta raba prostora omejena.

178. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
(1) Inšpekcijsko nadzorstvo po tem zakonu obsega nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na
njegovi podlagi, ter ukrepov, odrejenih po tem zakonu.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo po tem zakonu izvajata organ,
pristojen za jedrsko varnost, in organ, pristojen za varstvo pred
sevanji, vsak na svojem delovnem področju. Inšpekcijsko nadzorstvo nad fizičnim varovanjem izvaja inšpektorat, pristojen
za notranje zadeve.
(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja graditev objektov, je poleg inšpektorjev, pristojnih po določbah zakona, ki ureja graditev objektov, za nadzor gradnje sevalnega ali jedrskega
objekta z vidika jedrske in sevalne varnosti objekta pristojen
tudi organ, pristojen za jedrsko varnost.
(4) Pristojni organi iz drugega odstavka tega člena morajo
pripraviti letne programe inšpekcijskih nadzorov. Pri njihovi
pripravi morajo upoštevati pomen in vrsto nevarnosti zaradi
izvajanja nadzorovane sevalne dejavnosti, presojo urejenosti
varstva pred sevanjem in presojo upoštevanja določil tega
zakona pri izvajalcih dejavnosti.
(5) Inšpektorji pristojnega organa morajo poskrbeti, da se
ob najdbi vira neznanega izvora izpeljejo vsi po tem zakonu
predpisani postopki od morebitne odreditve ukrepov za sa-
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nacijo izrednega dogodka do vrnitve v državo izvora, če je ta
znana, ali predaje najdenega vira izvajalcu obvezne državne
gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki
v varno skladiščenje.
(6) Inšpekcijski organi iz drugega odstavka tega člena
morajo delovati usklajeno po načelu sodelovanja inšpekcijskih
organov zaradi primarnega pomena zagotavljanja sevalne in
jedrske varnosti ter varstva pred sevanji.
(7) O nameravanem inšpekcijskem nadzoru s področja
fizičnega varovanja po tem zakonu mora inšpektorat, pristojen
za notranje zadeve, obvestiti organ, ki je izdal soglasje k načrtu fizičnega varovanja po drugem odstavku 145. člena tega
zakona.
(8) V okviru inšpekcijskega nadzora lahko inšpektor:
1. izdaja odločbe in sklepe in odreja ukrepe po zakonu, ki
ureja inšpekcijski nadzor;
2. odreja ukrepe varstva pred sevanji, ukrepe sevalne in
jedrske varnosti in ukrepe na področju fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi po tem zakonu;
3. 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 ali
je prišlo do opustitve predpisanih ravnanj z virom sevanja ali
radioaktivnimi odpadki;
4. zapečati radiološko napravo, če ta ne izpolnjuje kriterijev sprejemljivosti za pravilno delovanje;
5. zapečati rentgensko napravo, če je imetnik ne uporablja;
6. odredi prepoved ali omejitev dajanja kontaminiranih
izdelkov na trg, njihovo dostopnost na trgu ali njihov umik ali
odpoklic kontaminiranih izdelkov s trga in izvede dodatne ukrepe, ki zagotovijo, da se bo prepoved upoštevala;
7. v skladu s predpisi o tajnih podatkih pregleda oceno
ogroženosti in dokumente fizičnega varovanja s tajnimi podatki.
(9) Zapisnik inšpekcijskega nadzora, med katerim so bile
ugotovljene pomanjkljivosti v zvezi z varstvom pred sevanji
zunanjih delavcev, mora pristojni inšpektor poslati tudi zunanjemu izvajalcu.
(10) Pristojni inšpektor lahko pred predlogom za uvedbo
postopka o prekršku zaseže vire sevanja, če oceni, da bi zaradi
ravnanja z njimi nastala škoda za zdravje ljudi in okolje.
(11) Zapisniki o inšpekcijskem nadzoru na področju fizičnega varovanja so tajni. Njihova stopnja tajnosti se določi v
skladu s predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov.
(12) Z zapisnikom iz prejšnjega odstavka mora biti poleg
upravljavca objekta ali prevoznika seznanjen tudi organ, ki je
dal soglasje k načrtu fizičnega varovanja iz 145. člena tega
zakona.
(13) Pritožba zoper odločbo inšpektorja za prenehanje izvajanja dejavnosti ali uporabe vira sevanja iz osmega odstavka
tega člena ne zadrži izvršitve te odločbe.
(14) Minister pristojen za notranje zadeve predpiše opremo inšpektorjev, ki izvajajo nadzorstvo nad fizičnim varovanjem
jedrskih in radioaktivnih snovi in objektov.
(15) Organ, pristojen za jedrsko varnost, in organ, pristojen za varstvo pred sevanji, morata vsak na svojem področju pristojnosti poskrbeti za hitro obveščanje vseh deležnikov,
vključno s proizvajalci in dobavitelji virov sevanj ter, kjer je to
primerno, mednarodnimi organizacijami, o pomembnih ugotovitvah inšpekcijskih pregledov ali podatkih iz poročil o izrednih
dogodkih v zvezi z varstvom pred sevanji in jedrsko varnostjo.
15. KAZENSKE DOLOČBE
179. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 5.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če se pravna oseba po predpisu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko
družbo, pa v razponu od 10.000 do 500.000 eurov:
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1. če brez registracije ali veljavnega dovoljenja izvaja
sevalno dejavnost po tem zakonu (18. člen);
2. če uporablja vir sevanja, ki ni vpisan v register virov
sevanja ali za katerega nima dovoljenja za uporabo (prvi odstavek 21. člena);
3. če opusti nadzor nad radioaktivno snovjo brez dovoljenja pristojnega organa (prvi odstavek 24. člena);
4. če namerno redči radioaktivne snovi, da bi s tem izpolnila pogoje za opustitev nadzora nad njimi (prvi odstavek
25. člena);
5. če uporablja zaprt vir sevanja ali njegov vsebnik, ki je
mehansko poškodovan ali za katerega se sumi, da bi lahko
puščal, ali je kako drugače okvarjen (tretji odstavek 25. člena);
6. če uporablja javljalnik požara z virom sevanja, ki ima
potomce v plinastem stanju (četrti odstavek 25. člena);
7. če uporablja radioaktivni strelovod (peti odstavek
25. člena);
8. če kot upravljavec večjega poštnega centra, letališča
ali pristanišča, prek katerega poteka uvoz blaga, ki bi lahko bilo
radioaktivno kontaminirano ali bi lahko vsebovalo vire neznanega izvora, ali odpadov in obratov za predelavo kovin ne vgradi
sistemov za detekcijo povečane radioaktivne kontaminacije ali
povišanega ionizirajočega sevanja ali če ne vpelje postopkov
za ukrepanje v takih primerih (četrti odstavek 26. člena);
9. če v primeru najdbe vira neznanega izvora o tem ne obvesti organa, pristojnega za jedrsko varnost, ali ne izvede odrejenih ukrepov varstva pred sevanji (peti odstavek 26. člena);
10. če kot izvajalec sevalne dejavnosti ne zagotovi izdelave pisnih postopkov za delo, povezanih iz izvajanjem sevalne
dejavnosti (2. točka prvega odstavka 29. člena);
11. če kot izvajalec sevalne dejavnosti ne upošteva obratovalnih omejitev, pisnih postopkov in navodil za delo, povezanih z izvajanjem sevalne dejavnosti (3. točka prvega odstavka
29. člena);
12. če ne seznani izpostavljenega delavca, pripravnika
ali študenta o tveganjih za zdravje pri njegovem delu, o vsebini
splošnih postopkov in omejitev, povezanih z izvajanjem sevalne dejavnosti, o vsebini postopkov in omejitev, povezanih
z določenim delovnim mestom ali delom, ki ga opravlja, o
vsebini tistih delov načrtov ali navodil za ukrepanje ob izrednih
dogodkih, s katerimi mora biti seznanjen, o pomembnosti upoštevanja tehničnih, zdravstvenih in administrativnih zahtev ter
o nujnosti zgodnje naznanitve nosečnosti ali dojenja (4. točka
prvega odstavka 29. člena);
13. če kot izvajalec sevalne dejavnosti ne zagotovi usposabljanja oseb, ki so vključene v izvajanje sevalne dejavnosti,
obnavljanje njihovega znanja in rednega preverjanja usposobljenosti iz varstva pred sevanji (5. točka prvega odstavka
29. člena);
14. če kot izvajalec sevalne dejavnosti ne zagotovi razvrstitve izpostavljenih delavcev v dve kategoriji glede na verjetnost in velikost potencialne izpostavljenosti (6. točka prvega
odstavka 29. člena);
15. če ne zagotovi ustrezne zaščitne in osebne varovalne opreme in preverjanja njene učinkovitosti (7. točka prvega
odstavka 29. člena);
16. če ne zagotovi izvajanja nadzornih ukrepov in meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih, vključno s
predpisanimi pregledi virov sevanja, zaščitne opreme, osebne varovalne opreme, delovnih pogojev in sevalnih razmer
in osebno dozimetrijo, ali če ne zagotovi uporabe ustrezne
opreme in postopkov za meritve in oceno izpostavljenosti
izpostavljenih delavcev, posameznikov iz prebivalstva in kontaminacije okolja ali če ne zagotovi preverjanja učinkovitosti
in vzdrževanja opreme za meritve in oceno izpostavljenosti ter
rednega umerjanja merilne opreme (8., 9. in 10. točka prvega
odstavka 29. člena);
17. če ne zagotovi zdravstvenega nadzora izpostavljenega delavca (11. točka prvega odstavka 29. člena);
18. če takoj ne obvesti pristojnih organov v primeru preseganja mejnih doz in kontaminacije delovnega okolja, pri izgubi,
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kraji ali nepravilni rabi vira sevanja ter v primeru izrednega
dogodka (12. točka prvega odstavka 29. člena);
19. če ne izvaja predpisanih ukrepov varovanja virov
sevanja (13. točka prvega odstavka 29. člena);
20. če ne izvaja predpisanih ukrepov po prenehanju uporabe vira sevanja ali prenehanju izvajanja sevalne dejavnosti
(14. točka prvega odstavka 29. člena);
21. če ne izdela ali izvaja načrta ukrepov za preprečevanje izrednih dogodkov in navodila za ukrepanje ob izrednem
dogodku ali če ne izvaja ukrepov za sanacijo po izrednem
dogodku (15. in 16. točka prvega odstavka 29. člena);
22. če ne vodi predpisanih evidenc ali ne poroča v skladu s predpisi (17. in 18. točka prvega odstavka 29. člena);
23. če kot letalski prevoznik ne izvaja ukrepov varstva
pred sevanji za zaščito posadk svojih plovil pred kozmičnim
sevanjem, kadar pričakovana izpostavljenost za posameznega člana posadke presega s predpisi določene doze za posameznika iz prebivalstva (četrti odstavek 29. člena);
24. če kot izvajalec sevalne dejavnosti, ki je odgovoren
za visokoaktivni vir sevanja, ne zagotovi, da usposabljanje
in seznanitev delavca, praktikanta ali študenta zajema tudi
posebne zahteve za varno ravnanje in nadzor nad tovrstnimi
viri (osmi odstavek 29. člena);
25. če kot izvajalec sevalne dejavnosti povzroči čezmerno obsevanost delavcev, praktikantov, študentov ali posameznikov iz prebivalstva ali če ne optimizira varstva ljudi in
okolja pred sevanji ali če pri optimizaciji varstva pred sevanji
ne uporablja doznih ograd (31. člen);
26. če kot proizvajalec ali uvoznik brez odobritve pristojnega organa proizvaja ali uvaža predmete splošne rabe,
katerih predvidena uporaba lahko pomeni novo vrsto sevalne
dejavnosti (prvi odstavek 33. člena);
27. če proda ali omogoči kakršno koli razpolaganje s
predmeti splošne rabe, katerih predvidena uporaba ni upravičena skladno z določbami 33. člena tega zakona ali ne
izpolnjuje meril za izvzetje priglasitve iz 16. člena tega zakona
(peti odstavek 33. člena);
28. če brez odobritve pristojnega organa izvaja slikanje
v nemedicinske namene, pri katerem pride do izpostavljenosti
posameznika (34. člen);
29. če razporedi osebo, mlajšo od 18 let, na delovno
mesto, na katerem bi postala izpostavljeni delavec, ali če
noseče ženske, ki sama ne želi še naprej delati z viri sevanja,
ne premesti takoj, ko ga ta obvesti o nosečnosti, na delovno
mesto, kjer se ne dela z viri sevanja, ali če doječe ženske takoj, ko ga ta obvesti o svojem stanju, začasno ne premesti na
delovno mesto, kjer ni tveganja za znaten vnos radionuklidov
v telo ali za radioaktivno kontaminacijo telesa, ali če s premestitvijo noseče ali doječe ženske tej s pogoji dela povzroči
manj ugoden položaj (38. člen);
30. če razporedi delavca proti njegovi volji na delovno
mesto za opravljanje izjemnih nalog ali če delavca, ki je zaradi opravljanja izjemnih nalog presegel mejne doze, brez
njegove privolitve premesti na drugo delovno mesto ali mu
prepove opravljati njegovo običajno delo (prvi in drugi odstavek 39. člena);
31. če kot izvajalec sevalne dejavnosti ne zagotovi izdelave ocene varstva pred sevanji (prvi in drugi odstavek
40. člena);
32. če ne zagotavlja rednega ugotavljanja izpostavljenosti delavcev (prvi odstavek 45. člena);
33. če pošlje pooblaščenemu izvajalcu medicine dela
v nadaljnjo obdelavo in centralno evidenco doz podatke o
osebnih dozah izpostavljenih delavcev brez pisne privolitve
izpostavljenega delavca ali če brez pisne privolitve razporedi
delavca, praktikanta ali študenta na delovno mesto, ki je izpostavljeno sevanju (prvi in tretji odstavek 48. člena);
34. če kot izvajalec sevalne dejavnosti, ki upravlja jedrski
ali sevalni objekt, ne zagotovi delovanja posebne organizacijske enote za izvajanje varstva pred sevanji ali ne zagotovi, da
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organizacijska enota za varstvo pred sevanji deluje ločeno od
drugih organizacijskih enot, ali če kakovost opreme, obseg in
vsebina dela organizacijske enote niso skladni s predpisanimi
pogoji (prvi in drugi odstavek 51. člena);
35. če kot izvajalec sevalne dejavnosti ne zagotovi, da
je varstvo pred sevanji za zunanje delavce urejeno enako kot
za delavce, ki so zaposleni pri izvajalcu sevalne dejavnosti,
vključno s tem, da so dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji delavci, upravičene z vidika varstva pred sevanji po načelih tega
zakona, da se optimizira izpostavljenost zunanjih delavcev,
vključno z vzpostavitvijo doznih ograd in referenčnih ravni,
in da zanje niso presežene mejne doze ter da se zanje upoštevajo omejitve za noseče in doječe ženske ter praktikante
in študente ter če ne zagotovi, da se v oceni varstva pred
sevanji upoštevajo vidiki varstva pred sevanji, ki so povezani
z naravo in vrsto dela, ki ga opravljajo zunanji delavci (drugi
odstavek 54. člena);
36. če kot izvajalec sevalne dejavnosti ne preveri, ali
je bil zunanji delavec zdravstveno pregledan in ali izpolnjuje
posebne zdravstvene zahteve v zvezi z delom, na katero je
razporejen, ali če ne preveri, ali je zunanji delavec razvrščen
v ustrezno kategorijo glede na naravo dela in velikost pričakovane izpostavljenosti ter verjetnost in velikost potencialne
izpostavljenosti, ali če ne zagotovi, da je zunanji delavec primerno usposobljen in seznanjen z ukrepi varstva pred sevanji
glede na dela, ki jih opravlja, enako kot njegovi zaposleni, ali
če ne zagotovi, da zunanji delavec uporablja ustrezno osebo
varovalno opremo, ali če ne zagotovi, da se za zunanjega
delavca ugotavlja osebna izpostavljenost sevanjem glede
na naravo izpostavljenosti in vrsto sevanja, in da se podatki
o njegovih osebnih dozah sporočajo organu, pristojnemu za
varstvo pred sevanji, v centralno evidenco osebnih doz in zunanjemu izvajalcu, ali če ne zagotovi izdelave ocene varstva
pred sevanji za dejavnosti, ki vključujejo zunanjega delavca
(tretji odstavek 54. člena);
37. če kot zunanji izvajalec ne zagotovi, da je zunanji
delavec seznanjen s tveganji za zdravje pri njihovem delu,
vsebino splošnih postopkov in varnostnih ukrepov, povezanih
z izvajanjem sevalne dejavnosti, vsebino postopkov in varnostnih ukrepov, povezanih z določenim delovnim mestom ali
delom, ki ga opravlja, vsebino tistih delov načrtov za zaščito
in reševanje ali navodil za ukrepanje v primeru izrednega
dogodka, s katerimi mora biti seznanjen, pomembnostjo upoštevanja tehničnih, zdravstvenih in administrativnih zahtev,
nujnostjo zgodnje naznanitve nosečnosti ali dojenja zaradi
preprečevanja izpostavljenosti zarodka ali možnosti notranje
radioaktivne kontaminacije ali vnosa radioaktivnosti v telo, ter
da je usposobljen za izvajanje sevalne dejavnosti, ter da ima
zdravstveni nadzor v obsegu, določenem s tem zakonom, ter
da se njegove osebne doze sporočajo pooblaščenemu izvajalcu zdravstvenega nadzora, ter da se zanj ugotavlja osebna
izpostavljenost sevanjem, ter izdelave ocene varstva pred
sevanji za dejavnosti, ki vključujejo zunanje delavce (četrti
odstavek 54. člena);
38. če kot zunanji izvajalec upravljavcu objekta ali izvajalcu sevalne dejavnosti pred začetkom del v nadzorovanem
območju ne sporoči podatkov iz četrtega odstavka 49. člena
tega zakona (peti odstavek 54. člena);
39. če kot izvajalec sevalne dejavnosti začne dela z
izpostavljenimi delavci zunanjega izvajalca, čeprav mu ta ni
predložil podatkov iz četrtega odstavka 49. člena tega zakona,
ali če je iz predloženih podatkov bilo razvidno, da delavec
zunanjega izvajalca po določbah tega zakona ne more opravljati del v okviru izvajanja sevalne dejavnosti (šesti odstavek
54. člena);
40. če razporedi delavca na delo v nadzorovanem območju, čeprav zanj ni zagotovil meritve prejetih doz pri pooblaščenem izvajalcu dozimetrije, ali če ga razporedi na tako
mesto, čeprav je pristojni organ ugodil ugovoru na razporeditev (prvi in četrti odstavek 55. člena);
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41. če kot delodajalec ali izvajalec usposabljanja ne
zagotavlja zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev,
praktikantov ali študentov ali ga ne zagotavlja v predpisanem
obsegu ali ne zagotovi izrednega zdravstvenega nadzora
vsakokrat, ko je bila presežena ena od predpisanih mejnih
doz ali obstaja sum, da je bila ta presežena, ali na zahtevo
organa, pristojnega za varstvo pred sevanji (četrti in sedmi
odstavek 56. člena);
42. če razporedi na delovno mesto delavca, čeprav ta po
ugotovitvah zdravstvenega nadzora ni zmožen za to delovno
mesto (tretji odstavek 56. člena);
43. če pooblaščenemu izvajalcu medicine dela na njegovo zahtevo ne pošlje vseh podatkov v zvezi z delom, ki ga
delavec opravlja v okviru sevalne dejavnosti (peti odstavek
56. člena);
44. če kot delodajalec, pri katerem je bil delavec izpostavljen sevanjem, ne zagotovi zdravstvenega nadzora po
prenehanju dela delavca (prvi odstavek 57. člena);
45. če opravi radiološki poseg brez dovoljenja ali brez
odobrenega programa radioloških posegov ali v nasprotju z
odobrenim programom radioloških posegov (prvi odstavek
75. člena);
46. če opravi neupravičen radiološki poseg (drugi odstavek 75. člena);
47. če ne zagotovi, da so pri radioloških posegih vključeni samo zdravstveni delavci z ustrezno strokovno usposobljenostjo, ali ne opredeli odgovornosti in nalog napotnih zdravnikov, zdravnikov, odgovornih za radiološki poseg, radioloških
inženirjev in medicinskih fizikov (četrti odstavek 75. člena);
48. če radiološki poseg izvede oseba, ki ni opravila
predpisanega usposabljanja in preverjanja usposobljenosti
za izvajalca radioloških posegov (peti odstavek 75. člena);
49. če radiološki poseg izvede z virom sevanja, ki ne izpolnjuje meril sprejemljivosti za pravilno delovanje radiološke
opreme (šesti odstavek 75. člena);
50. če ne zagotovi rednega nadzora in meritev parametrov delovanja vira sevanja, ki se uporablja za izvajanje
radioloških posegov (sedmi odstavek 75. člena);
51. če izvede radiološki poseg, ki ga ni predpisal ali
odobril zdravnik iz 76. člena tega zakona (prvi odstavek
76. člena);
52. če napotnemu zdravniku ni zagotovil merila za napotitev s postopki načrtovanja radioloških posegov (prvi odstavek 76. člena);
53. če izvede radiološki poseg brez pisnih postopkov za
tak poseg ali v nasprotju z njimi (tretji odstavek 76. člena);
54. če ne zagotovi, da je radiološki poseg izveden v
skladu z dobro radiološko prakso, da je informacija o izpostavljenosti pacienta zaradi radiološkega posega sestavni del izvida, da je prejeta doza v radioterapiji načrtovana za vsakega
pacienta posebej in tako, da je izpostavljenost zunaj kliničnih
volumnov tako nizka, kot je to razumno dosegljivo in izvedljivo
v skladu z namenom terapije, ter da pri diagnostičnem posegu
v povprečju niso presežene odobrene diagnostične referenčne ravni (četrti odstavek 76. člena);
55. če izvaja posege v prostor brez mnenja ali soglasja
organa, pristojnega za jedrsko varnost (peti odstavek 95. člena, drugi odstavek 96. člena, prvi odstavek 97. člena, prvi odstavek 98. člena in prvi odstavek 105. člena), ali brez mnenja
organa, pristojnega za varstvo pred sevanji (prvi odstavek
98. člena);
56. če začne poskusno obratovanje objekta brez soglasja organa, pristojnega za jedrsko varnost (drugi odstavek
108. člena);
57. če začne ali preneha obratovanje jedrskega ali
sevalnega objekta ali če začne odlagati radioaktivne odpadke ali če zapre odlagališče radioaktivnih odpadkov ali če
začne ali konča razgradnjo jedrskega ali sevalnega objekta
ali če konča rudarska dela za opustitev pridobivanja jedrskih mineralnih surovin ali če začne odlagati rudarsko ali
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hidrometalurško jalovino ali če zapre odlagališče rudarske
in hidrometalurške jalovine brez dovoljenja organa, pristojnega za jedrsko varnost, ali če shranjuje sveže gorivo na
gradbišču jedrske elektrarne ali raziskovalnega reaktorja
brez dovoljenja organa, pristojnega za jedrsko varnost (prvi
odstavek 109. člena);
58. če ne ravna po odredbi pristojnega organa glede
izvedbe izrednega varnostnega pregleda ali ukrepov za izboljšanje sevalne ali jedrske varnosti objekta (113. člen);
59. če kot upravljavec objekta uvaja spremembe in
dopolnitve brez predhodne pisne potrditve, da ni potrebno
pridobiti odobritve ali brez odobritve organa, pristojnega za
jedrsko varnost (peti odstavek 116. člena in drugi odstavek
117. člena);
60. če prekorači obratovalne pogoje in omejitve brez
odobritve ali v nasprotju z odobritvijo organa, pristojnega za
jedrsko varnost (prvi in drugi odstavek 118. člena);
61. če skladišči ali obdeluje radioaktivne odpadke ali
izrabljeno gorivo na kraju nastanka brez dovoljenja organa,
pristojnega za jedrsko varnost (šesti odstavek 121. člena);
62. če vnaša iz držav članic EU ali iznaša vanje radioaktivne snovi v nasprotju s pravnimi akti EU, ki veljajo na
območju EU neposredno, ali če uvaža ali izvaža radioaktivne
snovi brez dovoljenja pristojnega organa (prvi in tretji odstavek 126. člena);
63. če vnaša iz držav članic EU, iznaša vanje, uvaža ali
izvaža jedrske snovi in radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo ali izvaja tranzit jedrskih snovi in radioaktivnih odpadkov
ali izrabljenega goriva brez dovoljenja ali soglasja organa, pristojnega za jedrsko varnost (prvi in četrti odstavek 126. člena
in prvi odstavek 127. člena);
64. če ne zagotovi načrtovanja ali izvajanja ukrepov
fizičnega varovanja (prvi odstavek 144. člena, osmi odstavek
145. člena in 148. člen);
65. če uporablja jedrsko blago ali ga poseduje v nasprotju z določbami 156. člena tega zakona ali če ne dovoli
pregleda jedrskega blaga ali ne sodeluje pri pregledu s predstavniki mednarodnih organizacij, ki ga ti opravljajo skladno z
mednarodnimi sporazumi;
66. če ne zagotavlja obratovalnega, predobratovalnega ali poobratovalnega monitoringa radioaktivnosti ali monitoringa radioaktivnosti zaprtega odlagališča ali ne zagotovi
izrednega monitoringa ali monitoringa učinkov sanacijskih
ukrepov, odrejenih v primeru izrednega dogodka (četrti, peti,
šesti, sedmi in osmi odstavek 158. člena);
67. če namerno dodaja radioaktivne snovi krmilom, živilom, igračam, osebnemu nakitu in kozmetiki ali vnaša iz
držav članic EU, iznaša vanje, uvaža ali izvaža tako blago
(prvi odstavek 164. člena);
68. če daje v uporabo delovne ali bivalne prostore ali
daje v promet ali uporabo vodo, živila, krmo in izdelke, ki
so onesnaženi z radionuklidi tako, da presegajo predpisane
mejne vrednosti radioaktivne kontaminacije (drugi odstavek
164. člena);
69. če opravlja dejavnost, pri kateri se aktivira material,
iz katerega so narejene igrače ali osebni nakit, do te mere,
da tega v trenutku sprostitve v promet ni mogoče zanemariti
z vidika varstva pred sevanjem, ali če uvaža ali izvaža tako
blago ali tak material (tretji odstavek 164. člena);
70. če ne ravna po odredbi pristojnega inšpektorja ali
če uporablja zapečateno radiološko ali rentgensko napravo
(osmi odstavek 178. člena).
(2) Z globo od 5.000 do 150.000 eurov se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
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180. člen

(posebno hudi prekrški)
Če je narava prekrška iz prejšnjega člena posebno huda
zaradi višine povzročene škode ali višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa
ali njegovega namena koristoljubnosti, se pravno osebo kaznuje z globo od 15.000 do 750.000 evrov, oziroma, če se
ta po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo
veliko ali veliko gospodarsko družbo, z globo od 30.000 do
1.500.000 eurov, samostojnega podjetnika posameznika ali
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od
15.000 do 450.000 evrov, odgovorno osebo pravne osebe,
odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 3.000 do 30.000 eurov.
181. člen
(lažji prekrški)
(1) Z globo od 1.800 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če se pravna oseba po predpisu, ki
ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa v razponu od 3.500 do 250.000 eurov:
1. če ne shranjuje dokumentarnega gradiva na predpisan način (prvi, drugi in tretji odstavek 9. člena);
2. če v predpisanih primerih ne zagotovi pregleda ocene varstva pred sevanji ali ne pripravi predloga sprememb
ukrepov varstva pred sevanji in v zvezi z njimi ne zagotovi
izdelave spremenjene ocene varstva pred sevanji, če je to
potrebno zaradi izboljšanja varstva izpostavljenih delavcev,
praktikantov in študentov ali če se je sevalna dejavnost bistveno spremenila, ali če ne začne uvajati sprememb ukrepov
varstva pred sevanji po pridobitvi dovoljenja za izvajanje
sevalne dejavnosti (prvi, drugi in šesti odstavek 41. člena);
3. če se ne posvetuje glede varstva izpostavljenih delavcev s pooblaščenimi izvedenci varstva pred sevanji (drugi
odstavek 42. člena);
4. če ne pošlje rezultatov ugotavljanja meritev doz izpostavljenih delavcev pooblaščenemu izvajalcu medicine dela
in z njimi ne seznanja izpostavljenih delavcev (tretji odstavek
47. člena);
5. če pri izrednem dogodku ali v primeru preseganja mejnih doz ne zagotovi, da so podatki o osebnih dozah delavca
v kar najkrajšem času na razpolago organu, pristojnemu za
jedrsko varnost, organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji,
izvajalcu sevalne dejavnosti in pooblaščenemu izvajalcu medicine dela (četrti odstavek 47. člena);
6. če kot pooblaščeni izvajalec dozimetrije ne pošlje
podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev v centralno
evidenco doz v predpisanih rokih iz 49. člena tega zakona
(tretji odstavek 49. člena);
7. če kot delodajalec v predpisanih rokih ne sporoči organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji, v centralno evidenco osebnih doz iz 49. člena tega zakona doz, ki jih je pri njem
zaposleni delavec prejel v tujini (četrti odstavek 50. člena);
8. če ne določi odgovorne osebe za varstvo pred sevanji
ali o tem ne obvesti pristojnega organa ali če odgovorni osebi
ne zagotovi strokovne samostojnosti pri delu in ustreznih delovnih razmer (prvi, četrti in šesti odstavek 52. člena);
9. če kot zunanji izvajalec za svojega delavca ne določi
odgovorne osebe za varstvo pred sevanji ali se ne dogovori
z izvajalcem sevalne dejavnosti, pri katerem dela zunanji
delavec, da skrb za zunanjega delavca prevzame odgovorna
oseba izvajalca sevalne dejavnosti (peti odstavek 52. člena);
10. če ne zagotovi pregleda delovnega in bivalnega
okolja ter priprave ocene prejetih doz, ki jo je odredil pristojni
organ (četrti odstavek 63. člena);
11. če prodaja gradbeni material s seznama vrst gradbenih materialov, zaradi katerih je lahko presežena referenčna
raven za gradbene materiale, ne da bi pred tem zagotovila
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meritve in oceno primernosti pooblaščenega izvedenca za
varstvo pred sevanji, ali če ne upošteva ukrepov in pogojev,
ki jih je za njegovo uporabo določil organ, pristojen za jedrsko
varnost (drugi, tretji in četrti odstavek 64. člena);
12. če ne ravna po odredbi pristojnega organa v zvezi z
izvajanjem ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev
in posameznikov iz prebivalstva in izvajanjem ukrepov varstva
izpostavljenih delavcev (prvi in drugi odstavek 65. člena);
13. če ne zagotovi meritev radona ali torona na območju
z več radona na delovnih mestih v pritličnih ali kletnih prostorih ali na delovnih mestih na območju celotne Republike
Slovenije na lokacijah, kjer je mogoče pričakovati povišane
koncentracije radona ali torona (prvi in drugi odstavek 67. člena v povezavi s 74. členom);
14. če ne zagotovi ocene izpostavljenosti v premeru
preseganja referenčnih ravni ali če ne izvaja ukrepov za
zmanjšanje izpostavljenosti radonu ali toronu ali če v primerih
iz petega odstavka 68. člena tega zakona ne spremlja razmer,
ki vplivajo na izpostavljenost in ob spremembah ponovno ne
oceni doze ali če s ponovnimi meritvami ne preveri učinkovitosti izvedenih ukrepov v rokih, določenih v 68. členu tega zakona (prvi, drugi, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 68. člena
v povezavi s 74. členom);
15. če ne ravna po odredbi pristojnega organa v zvezi z
izvajanjem ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev
radonu ali toronu (69. člen v povezavi s 74. členom);
16. če kot projektant pri načrtovanju ali kot izvajalec pri
izvedbi novogradenj ali rekonstrukciji objekta ne upošteva
predpisanih zahtev za zagotavljanje zavarovanja zdravja ljudi
pred škodljivimi učinki radona ali torona (prvi in drugi odstavek
70. člena v povezavi s 74. členom);
17. če nima vzpostavljenega sistema spremljanja dogodkov, ki vključujejo dejansko ali potencialno nenamerno
izpostavljenost (drugi odstavek 81. člena);
18. če o pomembnih nenamernih izpostavljenostih ter o
ugotovitvah preiskave dogodka in ukrepih, uvedenih za njihovo preprečevanje, ne obvesti organa, pristojnega za varstvo
pred sevanji (četrti in peti odstavek 81. člena);
19. če pri opravljanju radioloških posegov ne zagotavlja
klinične presoje ali če tega ne zagotovi po vsakem izrednem
dogodku (prvi in drugi odstavek 82. člena);
20. če pacientu na njegovo zahtevo ne predloži podatkov
o dozah, ki jih je prejel med izvajanjem radioloških posegov
(šesti odstavek 83. člena);
21. če glede posameznih vprašanj sevalne in jedrske
varnosti ne pridobi mnenja pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost (prvi odstavek 88. člena);
22. če ne izvaja programov spremljanja obratovalnih
izkušenj sevalnih ali jedrskih objektov ali če ugotovitev programov ne upošteva pri ocenjevanju, preverjanju in izboljšanju
sevalne in jedrske varnosti (prvi in drugi odstavek 90. člena);
23. če kot upravljavec objekta ne zagotovi zadostnega
števila usposobljenih delavcev za upravljanje tehnološkega
procesa ali če ne zagotovi rednega obnavljanja strokovnega
znanja usposobljenih delavcev ali preverjanja njihove usposobljenosti, psihofizičnih lastnosti in odvisnosti od alkohola,
mamil ali drugih psihoaktivnih sredstev ali če ne hrani zapisov
o opravljenem usposabljanju, vključno z ocenami dosežene strokovne usposobljenosti glede na zahteve za ustrezno
delovno mesto za vsakega delavca, ki opravlja za varnost
pomembna dela, ali če teh zapisov ne hrani še leto dni po
tem, ko je delavec prenehal delati pri njem, ali če dela in naloge upravljanja tehnološkega procesa opravlja delavec brez
dovoljenja organa, pristojnega za jedrsko varnost (prvi, drugi,
tretji, četrti in deveti odstavek 92. člena);
24. če kot upravljavec objekta ni vzpostavil ali ne izvaja sistema vodenja ali če vanj ni vključil varnostne kulture,
nadzora nad dobavitelji opreme in izvajalci, nadzora nad
pogodbenimi izvajalci ali postopkov za zagotavljanje vnosa
ali vgradnje ustrezne opreme (93. člen);
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25. če ne dopolnjuje varnostnega poročila, če pride
med gradnjo ali razgradnjo objekta, poskusnim obratovanjem
ali izvajanjem rudarskih del, če gre za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja jedrskih mineralnih snovi, do sprememb,
ki vplivajo na vsebino varnostnega poročila (tretji odstavek
101. člena in tretji odstavek 110. člena);
26. če ne zagotavlja obratovanja ali poskusnega obratovanja v skladu z odobrenimi obratovalnimi pogoji in omejitvami ali uporabe pisnih postopkov za obratovanje, poskusno
obratovanje, prenehanje obratovanja ali razgradnjo objekta
ali spremljanja svojih in tujih obratovalnih izkušenj, obratovalnih kazalnikov, procesov staranja opreme ali izvajanja
ukrepov za zmanjšanje ali odpravo učinkov procesov staranja ali vzdrževanja, pregledovanja ali preizkušanja sistemov
in komponent objekta, če med obratovanjem ne dopolnjuje
varnostnega poročila tako, da so vanj vključene vse spremembe na objektu, če kot upravljavec jedrske elektrarne po
zaključku vsakokratnih vzdrževalnih del ob menjavi goriva
ne pridobi mnenja pooblaščenega izvedenca za sevalno in
jedrsko varnost, če ne zagotovi izdelave in upoštevanja načrta
optimizacije varstva pred sevanji ali nadzora nad dobavitelji
opreme in izvajalci del, če za preverjanje varnosti ne uporablja
varnostnih analiz, če je to potrebno, če ne zagotavlja usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih in zunanjih izvajalcev v
sevalnem ali jedrskem objektu, če ne ravna z radioaktivnimi
odpadki tako, da nastaja čim manj radioaktivnih odpadkov in
njihovih izpustov v okolje po aktivnosti in po obsegu ali če jih
ne obdela in skladišči na način, ki je primeren za odlaganje in
skladen z nacionalnim programom ravnanja z radioaktivnimi
odpadki in izrabljenim gorivom (prvi odstavek 111. člena);
27. če ne pripravi poročila o občasnem varnostnem
pregledu ali če na podlagi tega poročila ne pripravi predloga
potrebnih sprememb ali če predloga sprememb ne posreduje
v odobritev ali priglasitev organu, pristojnemu za jedrsko
varnost, kadar je to potrebno ali če organa, pristojnega za
jedrsko varnost o spremembah ne obvesti (prvi in drugi odstavek 114. člena);
28. če kot upravljavec objekta v dvanajstih mesecih po
izvedenih delih o spremembah ne obvesti organa, pristojnega
za jedrsko varnost (šesti odstavek 116. člena);
29. če ne zagotovi izjemnega pregleda varnostnega poročila ali če na podlagi ocenjevanja in preverjanja varnosti ne
izdela predloga sprememb varnostnega poročila (prvi in tretji
odstavek 119. člena);
30. če ne poroča o obratovanju objekta na predpisan
način (120. člen);
31. če z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ne
ravna na predpisan način (prvi, drugi, tretji peti, dvanajsti in
trinajsti odstavek 121. člena);
32. če ne izvaja upravljanja, dolgoročnega nadzora in
vzdrževanja zaprtega odlagališča v skladu s pogoji iz varnostnega poročila (drugi odstavek 123. člena);
33. če ne izdela navodil za ukrepanje ob izrednem
dogodku ali če ne zagotavlja tehničnih in drugih pogojev, da
se med izrednim dogodkom zagotovita ocenjevanje posledic
izrednega dogodka in odločanje o obsegu potrebnih zaščitnih
ukrepov (prvi, drugi in tretji odstavek 130. člena);
34. če drugim nosilcem načrtovanja zaščite in reševanja
ne predloži vseh njemu dostopnih tehničnih podatkov o viru
sevanja, podatkov iz varnostnega poročila in obratovalnih
podatkov (četrti odstavek 130. člena);
35. če ne zagotovi čim hitrejše zaustavitve sproščanja
radioaktivnosti ali radionuklidov v okolje, zmanjšanja širjenja
radioaktivnih snovi v okolico prek različnih prenosnih poti ali
zmanjšanja izpostavljenosti ljudi (peti odstavek 130. člena);
36. če pri izdelavi načrtov za zaščito in reševanje ali pri
izvajanju načrtovanih zaščitnih ukrepov ne optimizira zaščitnih
ukrepov (131. člen);
37. če ne zagotovi usposabljanja in rednega obveščanja
izvajalcev zaščitnih ukrepov o tveganjih za zdravje in potreb-

Št.

76 / 22. 12. 2017 /

Stran

11591

nih preventivnih ukrepih med posredovanjem ob izrednem
dogodku (133. člen);
38. če javnosti ne obvešča redno o pomembnih dejstvih
iz načrtov zaščite in reševanja, zlasti pa o predvidenih zaščitnih ukrepih in načinu njihovega izvajanja (134. člen);
39. če ob izrednem dogodku ne obvešča javnosti in
pristojnih organov (135. člen);
40. če kot imetnik dovoljenja ne sporoči spremembe
svojih podatkov organu, ki je izdal dovoljenje (šesti odstavek
137. člena);
41. če v kontroliranem objektu ali prostoru, fizično nadzorovanem objektu ali območju in vitalnem objektu ali območju jedrskega objekta delajo osebe, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev ali za katere obstajajo varnostni zadržki (prvi
in drugi odstavek 149. člena);
42. če ne vodi evidence o osebnih podatkih osebe, ki
opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu, ali če pristojnim organom na njihovo zahtevo ne predloži podatkov iz
evidence (prvi odstavek 152. člena);
43. če ne izvede postopka vmesnega varnostnega preverjanja, kadar so za to izpolnjeni pogoji iz 153. člena tega
zakona;
44. 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 njihove hrambe na
predpisan način ali o izgubi nadzora nad jedrskimi snovmi ali
odtujitvi takoj ne obvesti Policije in organa, pristojnega za jedrsko varnost (tretji, šesti, sedmi in osmi odstavek 157. člena);
45. če ne poroča o rezultatih meritev obratovalnega, poobratovalnega monitoringa, monitoringa radioaktivnosti zaprtega odlagališča ali monitoringa učinkov sanacijskih ukrepov
(deseti odstavek 159. člena);
46. če ne zagotovi izrednega monitoringa radioaktivnosti
ali če ne izvede ukrepov za ugotovitev vzrokov kontaminacije
in njihovo odpravo ali ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti
ljudi (161. člen);
47. če ne izvede sanacije posledic izrednega dogodka
ali dekontaminacije, ki je povezana z uporabo njenega vira
sevanja ali objekta ali ji je bila odrejena s strani pristojnega
organa kot izjemni ukrep ali posledica opustitve predpisanega
ravnanja (165. člen).
(2) Z globo od 1.800 do 75.000 eurov se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 350 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek iz petega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 500 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če pravni osebi, ki je izvedla varnostno
preverjanje in pri kateri je zaposlen, ne sporoči spremembe
podatkov, pomembnih za varnostno preverjanje (tretji odstavek 150. člena).
182. člen
(višina globe v hitrem postopku)
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku
izreči tudi globa v znesku, ki je višji kot najnižja predpisana
globa, določena s tem zakonom.
16. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
183. člen
(postopki in pooblastila)
(1) Postopki za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, dovoljenja za uporabo vira sevanja, soglasja
h gradnji objekta ali izvedbi gradbenih ali rudarskih del in
dovoljenja za obratovanje, ki do uveljavitve tega zakona še
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niso bili dokončani ali glede katerih je bilo ob uveljavitvi tega
zakona že vloženo pravno sredstvo, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Obstoječi pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji, obstoječi pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko
varnost, obstoječi pooblaščeni izvajalci dozimetrije, obstoječi
pooblaščeni izvedenci medicinske fizike in komisije, imenovane po določbah Zakona o varstvu pred sevanji in jedrski
varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B, 60/11 in 74/15), opravljajo svoje delo
do izteka veljavnosti pooblastila ali imenovanja.
(3) Do izdaje pooblastil iz 71. člena tega zakona izvajajo
meritve radona pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji iz
42. člena tega zakona, ki imajo veljavno pooblastilo na področju izpostavljenosti radonu.
(4) Pooblaščenim izvedencem medicinske fizike se prizna specializacija na področju veljavnega pooblastila.
(5) Po uvedbi specializacije iz medicinske fizike se postopki za pridobitev pooblastila izvedenca medicinske fizike
izvajajo po dosedanjih predpisih še štiri leta.
(6) Naloge obvezne državne gospodarske javne službe
za ravnanje z radioaktivnimi odpadki iz 122. člena tega zakona do uveljavitve akta iz dvanajste točke prvega odstavka
184. člena tega zakona izvaja ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana.
184. člen
(obveznost izdaje izvršilnih predpisov)
(1) Vlada najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi
tega zakona izda predpise iz:
1. osmega in desetega odstavka 16. člena,
2. četrtega in petega odstavka 18. člena,
3. četrtega odstavka 21. člena,
4. osmega odstavka 26. člena,
5. sedmega odstavka 33. člena,
6. sedmega odstavka 35. člena,
7. petega odstavka 37. člena,
8. drugega odstavka 60. člena,
9. prvega odstavka 64. člena,
10. drugega odstavka 85. člena,
11. petega odstavka 122. člena,
12. enajstega odstavka 122. člena,
13. drugega odstavka 132. člena,
14. tretjega odstavka 138. člena,
15. drugega odstavka 144. člena,
16. devetega odstavka 158. člena in
17. 160. člena tega zakona.
(2) Vlada najpozneje v 18 mesecih po uveljavitvi tega
zakona sprejme:
– strategijo upravljanja povečanih izpostavljenosti zaradi
naravnih virov sevanja s programom sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja iz tretjega odstavka
63. člena tega zakona,
– nacionalni radonski program iz prvega odstavka
73. člena tega zakona.
185. člen
(podaljšanje veljavnosti izvršilnih predpisov)
(1) Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi
jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06 in 92/14) velja še naprej
kot predpis, izdan na podlagi petega odstavka 97. člena tega
zakona.
(2) Uredba o merilih za določitev višine nadomestila
zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja zaščitnih ukrepov na območju jedrskega objekta (Uradni list RS,
št. 92/14 in 46/15) velja še naprej kot predpis, izdan na
podlagi drugega odstavka 132. člena in tretjega odstavka
176. člena tega zakona.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Uredba o varovanju jedrskih snovi (Uradni list RS,
št. 34/08) velja še naprej kot predpis, izdan na podlagi devetega odstavka 157. člena tega zakona.
(4) Uredba o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme (Uradni list
RS, št. 52/06 in 38/10) velja še naprej kot predpis, izdan na
podlagi drugega odstavka 163. člena tega zakona.
186. člen
(obveznost izdaje izvršilnih predpisov)
(1) Minister, pristojen za okolje, najpozneje v devetih
mesecih po uveljavitvi tega zakona izda predpis iz trinajstega
odstavka 121. člena tega zakona.
(2) Minister, pristojen za zdravje, najpozneje v devetih
mesecih po uveljavitvi tega zakona izda predpise iz:
1. tretjega odstavka 30. člena,
2. petega odstavka 32. člena,
3. četrtega odstavka 34. člena,
4. četrtega odstavka 39. člena,
5. šestega odstavka 40. člena,
6. sedmega odstavka 41. člena,
7. tretjega odstavka 45. člena,
8. četrtega odstavka 46. člena,
9. petega odstavka 47. člena,
10. petega odstavka 50. člena,
11. tretjega odstavka 71. člena,
12. desetega odstavka 75. člena,
13. osmega odstavka 76. člena,
14. četrtega odstavka 77. člena,
15. tretjega odstavka 78. člena,
16. tretjega odstavka 82. člena in
17. četrtega odstavka 84. člena tega zakona.
(3) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen
za zdravje, najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega
zakona izdata predpise iz:
1. četrtega odstavka 9. člena,
2. šestnajstega odstavka 16. člena,
3. drugega odstavka 17. člena,
4. tretjega odstavka 19. člena,
5. drugega odstavka 20. člena,
6. drugega odstavka 24. člena,
7. prvega odstavka 30. člena,
8. osmega odstavka 33. člena,
9. četrtega odstavka 44. člena,
10. devetega odstavka 170. člena in
11. šestega odstavka 171. člena tega zakona.
(4) Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom,
pristojnim za okolje, najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona izda predpise iz:
1. drugega odstavka 30. člena,
2. osmega odstavka 35. člena,
3. prvega in šestega odstavka 43. člena,
4. četrtega odstavka 51. člena in
5. šestega odstavka 53. člena tega zakona.
(5) Minister, pristojen za okolje, minister, pristojen za
zdravje, in minister, pristojen za kmetijstvo, najpozneje v
devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona izdajo predpise iz:
– enajstega odstavka 159. člena in
– drugega odstavka 162. člena tega zakona.
187. člen
(podaljšanje veljavnosti izvršilnih predpisov)
(1) Pravilnik o strokovnem svetu za sevalno in jedrsko
varnost (Uradni list RS, št. 35/03) velja še naprej kot predpis,
izdan na podlagi petega odstavka 7. člena tega zakona.
(2) Pravilnik o delovanju strokovnega sveta za vprašanja
varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji, radioloških posegov
in uporabe virov sevanja v zdravstvu in veterinarstvu (Uradni
list RS, št. 62/03) velja še naprej kot predpis, izdan na podlagi
petega odstavka 7. člena tega zakona.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti
(Uradni list RS, št. 74/16) velja še naprej kot predpis, izdan na
podlagi četrtega odstavka 9. člena, osmega odstavka 93. člena, četrtega odstavka 100. člena, šestega odstavka 101. člena,
petega odstavka 108. člena, petega odstavka 110. člena in
petega odstavka 115. člena tega zakona.
(4) Pravilnik o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev (Uradni list RS, št. 2/04) velja še naprej kot
predpis, izdan na podlagi osmega odstavka 56. člena, drugega
odstavka 57. člena in četrtega odstavka 58. člena tega zakona.
(5) Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in
jedrsko varnost (Uradni list RS, št. 50/16) velja še naprej kot
predpis, izdan na podlagi petega in sedmega odstavka 89. člena tega zakona.
(6) Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov (Uradni list RS, št. 81/16)
velja še naprej kot predpis, izdan na podlagi tretjega odstavka 90. člena, drugega odstavka 111. člena, petega odstavka
112. člena, osmega odstavka 116. člena, tretjega odstavka
118. člena, petega odstavka 119. člena in tretjega odstavka
120. člena tega zakona.
(7) Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v
sevalnih in jedrskih objektih (Uradni list RS, št. 32/11) velja
še naprej kot predpis, izdan na podlagi štirinajstega odstavka
92. člena tega zakona.
(8) Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva (Uradni list RS, št. 22/09) velja še naprej kot predpis, izdan na podlagi prvega odstavka 129. člena
tega zakona.
(9) Pravilnik o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi (Uradni list RS, št. 75/08 in 41/14) velja še naprej
kot predpis, izdan na podlagi prvega in drugega odstavka
129. člena tega zakona.
(10) Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi (Uradni
list RS, št. 17/13) velja še naprej kot predpis, izdan na podlagi
146. člena tega zakona.
(11) Odredba o določitvi programa osnovnega strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, ki izvaja fizično varovanje
jedrskih objektov, jedrskih ali radioaktivnih snovi ter prevozov
jedrskih snovi (Uradni list RS, št. 12/13) velja še naprej kot
predpis, izdan na podlagi 146. člena tega zakona.
(12) Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi
(Uradni list RS, št. 74/15) velja še naprej kot predpis, izdan na
podlagi enajstega odstavka 159. člena tega zakona.
(13) Pravilnik o opremi inšpektorjev, ki izvajajo inšpekcijsko nadzorstvo nad fizičnim varovanjem jedrskih in radioaktivnih snovi in objektov (Uradni list RS, št. 42/12) velja še naprej
kot predpis, izdan na podlagi štirinajstega odstavka 178. člena
tega zakona.
188. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS,
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B,
60/11 in 74/15).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati ti
predpisi, ki pa se uporabljajo do uveljavitve novih podzakonskih
predpisov, izdanih na podlagi tega zakona:
1. Uredba o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 8/17),
2. Uredba o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in
intervencijskih nivojih (Uradni list RS, št. 49/04),
3. Uredba o programu sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o
pomenu ukrepov zmanjšanja navzočnosti naravnih virov sevanj
(Uradni list RS, št. 19/16),
4. Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih
kovin (Uradni list RS, št. 84/07),
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5. Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 32/99 in 41/04 – ZVO-1),
6. Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora
in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine,
ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih
surovin (Uradni list RS, št. 76/15),
7. Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 27/06),
8. Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom (Uradni list RS, št. 49/06),
9. Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (Uradni list RS,
št. 20/07 in 97/09),
10. Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah
zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem (Uradni list RS,
št. 81/16),
11. Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu (Uradni list RS, št. 111/03 in 75/15),
12. Pravilnik o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz
pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji
(Uradni list RS, št. 83/16),
13. Pravilnik o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s
področja ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 18/04),
14. Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti
in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 3/17 in
8/17).
189. člen
(začetek veljavnosti in odložitev začetka uporabe posameznih
določb zakona)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe četrtega odstavka 26. člena tega zakona se
začnejo uporabljati leto dni po uveljavitvi predpisa iz osmega
odstavka 26. člena tega zakona.
(3) Določbe 33., 64. in 70. člena tega zakona se začnejo
uporabljati 1. januarja 2020.
(4) Določbe 95. in 96. člena tega zakona se začnejo
uporabljati z dnem začetka uporabe določb Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUREP-2).
(5) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka
se uporabljajo določbe 64., 64.a, 65.a in 65.b člena Zakona
o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS,
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B,
60/11 in 74/15).
(6) Določbe 97. do 100. člena tega zakona se začnejo
uporabljati z dnem začetka uporabe določb Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, GZ).
(7) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka se
uporabljajo določbe 68. do 70.a člena Zakona o varstvu pred
sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B, 60/11 in 74/15).
(8) Do začetka uporabe določb iz šestega odstavka tega
člena se sklici na mnenja iz 97. ali 98. člena tega zakona,
kot so določena v prvem in četrtem odstavku 101. člena tega
zakona, tretjem odstavku 103. člena tega zakona, prvem in
šestem odstavku 107. člena tega zakona in tretjem odstavku
109. člena tega zakona, štejejo kot soglasja iz 68. in 69. člena
Zakona o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti (Uradni list
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B,
60/11 in 74/15).
Št. 801-10/16-6/31
Ljubljana, dne 12. decembra 2017
EPA 2115-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
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Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske
borze, d. d., Ljubljana

Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo
UPB3, s spremembami – ZTFI), je uprava borze, ki jo zastopata
mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave, in mag. Nina Vičar, članica uprave, dne 14. 12. 2017 sprejela naslednje Spremembe in
dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (Uradni list
RS, št. 88/10, 89/11, 71/12, 84/12, 44/13, 81/13, 10/14, 80/14,
88/15, 32/16, 67/16, 5/17, 63/17 v nadaljevanju: Pravila), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 20. 12. 2017
izdala soglasje z odločbo opr. št.: 40211-2/2017-6:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVIL
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
1. člen
(1) V 2. členu se v prvem odstavku besedilo 6. in 17. točke
spremeni, tako da se po novem glasi:
»6. Izraz trgi borze pomeni vse trge, ki jih na podlagi
dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev upravlja borza.
17. Izraz sistem CSI pomeni sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij.«
(2) V 2. členu se v prvem odstavku dodajo točke 18.,
19. in 20. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. Nove točke
se glasijo:
»18. Izraz uprava pomeni upravo borze.
19. Izraz Uredba MAR pomeni Uredbo (EU) št. 596/2014
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi
trga (uredba o zlorabi trga).
20. Izraz Uredba MiFIR pomeni Uredbo (EU) št. 600/2014
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih
finančnih instrumentov.«
(3) V 2. členu se v prvem odstavku črtata točki 20. in
21. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
(4) V 2. členu se v prvem odstavku v 22., 25., 26. in
27. točki sklic na »ZISDU« spremeni v sklic na »ZISDU-3«
(5) V 2. členu se v prvem odstavku besedilo 31. točke
spremeni, tako da se po novem glasi:
»32. Izraz borzni splošni akti zajema Pravila borze in
Pravila SI ENTER ter na podlagi pravil izdana navodila, splošne
pogoje, cenike ter določbe Priporočil, ki so zavezujoče.«
(6) V 2. členu se v prvem odstavku v 32. točki (sedaj
33. točki) spremeni sklic na člen Pravil, ki se spremeni iz
»13. člen« v »12. člen«.
(7) V 2. členu se v prvem odstavku v 34. točki (sedaj
35. točki) spremeni sklic na številko Uradni list RS, in člen Pravil
in se po novem točka glasi:
»35. Izraz pogoji za trgovanje pomeni pogoje, ki se
preverjajo pri spremljanju izdajateljev v skladu s 4. členom
Sklepa o podrobnejših pravilih o borznem trgu (Uradni list RS,
št. 72/2016) in v skladu s 63. členom Pravil.«
(8) V 2. členu se v prvem odstavku v 35. točki (sedaj
36. točki) doda izraz smernice ESMA in se po novem točka glasi:
»36. Izraz smernice ESMA pomeni Smernice glede sistemov in nadzora za trgovalne platforme, investicijske družbe
in pristojne organe pri avtomatiziranem trgovanju z dne 24. 2.
2012 (ESMA/2012/122), ki jih je izdal Evropski organ za vred
nostne papirje in trge.«
(9) V 2. členu se v prvem odstavku črtata točki 36. in
37. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
(10) V 2. členu se v prvem odstavku v 38. točki (sedaj
37. točka) spremeni sklic na »ZPPDFT« v »ZPPDFT-1«.
(11) V 2. členu se v prvem odstavku dodajo 39., 40., 41.,
42. in 43. točka, ki se glasijo:

Uradni list Republike Slovenije
»39. Izraz LEI koda pomeni mednarodno oznako, ki je
20-mestna alfanumerična koda, ki temelji na standardu ISO
17442, s katero se posamezna pravna oseba oziroma sklad
identificira pri poslovanju v Sloveniji in tujini.
40. Izraz Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/584,
pomeni Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/584 z dne
14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo organizacijske zahteve za mesta trgovanja.
41. Izraz Delegirane uredbe komisije (EU) 2017/578,
pomeni Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/578 z dne
13. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi
z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za
sporazume o vzdrževanju trga in sheme za vzdrževanje trga.
42. Izraz Uredba 909/2014/EU, pomeni Uredbo (EU)
št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede nekaterih bonitetnih
zahtev za centralne depotne družbe in imenovane kreditne
institucije, ki ponujajo pomožne bančne storitve (Besedilo
velja za EGP).
43. Izraz Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/957,
pomeni Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/957 z dne
9. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi
standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke ter predloge obvestil za preprečevanje, odkrivanje in poročanje zlorab ali sumljivih naročil ali poslov (Besedilo velja za EGP).«
2. člen
(1) V 3. členu se v drugem odstavku doda 12. točka,
ki se glasi:
– finančni instrumenti v drugem odstavku 7. člena
ZTFI.«
(2) V 3. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za instrumente denarnega trga (kot so npr. zakladne menice in komercialni zapisi) veljajo smiselno enake
določbe kot za vrednostne papirje, uvrščene na borzni trg,
razen če v Pravilih ni navedeno drugače.«
3. člen
(1) V 4. členu se v prvem odstavku besedilo 1., 2. in
4. točke spremeni in se po novem glasi:
»– Izraz borzni član pomeni pravno osebo, ki jo je
borza sprejela v članstvo na borzo na podlagi izpolnjenih
pogojev, ki jih predpisujejo ZTFI, podzakonski akti in borza.
– Izraz borzni trgovalec pomeni fizično osebo, ki izpolnjuje pogoje v skladu s temi Pravili in jo borzni član pooblasti, da v imenu borznega člana v trgovalni sistem vnaša
naročila za trgovanje.
»– Izraz borzni posel pomeni navaden posel ali posel
s svežnjem vrednostnih papirjev uvrščenih v trgovanje na
borznem trgu in je sklenjen preko trgovalnega sistema v
skladu s temi Pravili.«
(2) V 4. členu se v prvem odstavku dodata 7. in 8. točka, ki se glasita:
– »Izraz neposredni dostop stranke do borznega trga
pomeni ureditev, pri kateri borzni član svoji stranki dovoli, da
uporablja njegovo identifikacijsko kodo tako, da lahko stranka borznega člana elektronsko posreduje naročila v zvezi s
finančnim instrumentom neposredno na trge borze in zajema
le ureditev preko katere stranka borznega člana za posredovanje naročil uporablja infrastrukturo borznega člana.
– Izraz funkcionalnost za algoritemsko trgovanje
pomeni trgovanje s finančnimi instrumenti, pri katerem računalniški algoritem samodejno določa posamezne parametre
naročil, kot so začetek izvrševanja naročila, čas izvršitve
naročila, cena ali količina naročila ali upravljanje z naročilom po vnosu, brez poseganja ali z omejenim poseganjem
človeka, in ne vključuje nobenega sistema, ki se uporablja
izključno za:

Uradni list Republike Slovenije
– posredovanje naročil na eno ali več mest trgovanja,
– obdelavo naročil, pri katerih ni določenih parametrov
trgovanja, ali
– potrjevanje naročil oziroma za obdelavo izvršenih
poslov po trgovanju.«
4. člen
V 6. členu se v petem odstavku sklic na člen Pravil spremeni, tako da se odstavek po novem glasi:
»(5) Segmenta delnic in strukturiranih produktov sta razdeljena na podsegmente, kot je to določeno v 7. in 46. členu
Pravil.«
5. člen
(1) V 7. členu se v prvem odstavku besedna zveza »naslednje podsegmente« nadomesti z besedno zvezo »naslednja
podsegmenta«, črta pa se prva točka, ki se je glasila »vstopna
kotacija«.
(2) V 7. členu se v drugem odstavku besedna zveza
»Vstopna kotacija« zamenja s »Standardna kotacija«.
(3) V 7. členu se v tretjem odstavku spremeni besedilo,
tako da se po novem glasi:
»(3) Prva kotacija pomeni podsegment borznega trga
delnic, na katerem se trguje z delnicami, ki poleg pogojev za
uvrstitev iz drugega odstavka tega člena izpolnjujejo tudi dodatne kriterije, ki jih določajo Pravila za razvrstitev le-teh v Prvo
kotacijo, določene v 11. členu Pravil, njihovi izdajatelji pa se
poleg zakonsko predpisanih obveznosti razkrivanja informacij
zavežejo tudi k izpolnjevanju dodatnih obveznosti razkrivanja,
določenih v Pravilih.«
(4) V 7. členu se v četrtem odstavku besedna zveza
»posamezne podsegmente« spremeni v »posamezna podsegmenta«.
6. člen
V 8. členu se v prvem odstavku pri prvi točki doda podtočka, ki se glasi:
»– da je pridobil LEI kodo;«
7. člen
Naslov in besedilo 10. člena se spremeni, tako da se člen
po novem glasi:
»Pogoji za razvrstitev delnic v Standardno kotacijo
10. člen
Pogoji za razvrstitev delnic v Standardno kotacijo so
pogoji za uvrstitev delnic na borzni trg iz 8. in 9. člena Pravil.«
8. člen
Črta se 11. člen, ostali členi pa se ustrezno preštevilčijo.
9. člen
(1) V 12. členu (sedaj 11. člen) se v prvem odstavku pri
tretji podtočki tretje točke doda besedilo, tako da se podtočka
po novem glasi:
»– minimalna vrednost kapitala: 10 mio EUR ali znesek v
drugi valuti, ki je enakovreden;«
(2) V 12. členu (sedaj 11. člen) se v prvem odstavku v tretji
podtočki četrte točke, spremeni sklic na člen Pravil. Besedilo
podtočke se po novem glasi:
»– izjava izdajatelja, s katero se zaveže, da bo objavljal
informacije o medletnem poslovanju, finančni koledar ter samostojno objavo izjave o skladnosti s Kodeksom v skladu s
24. členom Pravil;«
(3) V 12. členu (sedaj 11. člen) se v drugem odstavku
doda besedilo, tako da se glasi:
»(2) V primeru, da odstotek razreda delnic v javnosti iz
3. točke prvega odstavka tega člena ne dosega 25 %, se šteje,
da je pogoj izpolnjen, če odstotek dosega vsaj 10 % in je velikost razreda delnic v javnosti 25 mio EUR ali znesek v drugi
valuti, ki je enakovreden.«
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10. člen
(1) V 13. členu (sedaj 12. člen) se v prvem odstavku
spremeni sklic na poglavja Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Borza odloča o uvrstitvi delnic v trgovanje na borzni
trg na podlagi vložene zahteve za uvrstitev. Zahteva za uvrstitev je sestavljena iz izpolnjenega in podpisanega obrazca za
uvrstitev delnic na borzni trg ter iz Pogodbe o kotaciji. Vsebina
zahteve za uvrstitev se predpiše z navodili. O uvrstitvi delnic
v trgovanje na borznem trgu odloča borza po postopku, določenem v 12.1. in 12.2. poglavju teh Pravil.«
(2) V 13. členu (sedaj 12. člen) se v drugem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Če so izpolnjene procesne predpostavke za odločanje iz 195. člena Pravil in so izpolnjeni pogoji za uvrstitev
delnic v trgovanje na borznem trgu iz 8. člena Pravil ter pogoji
glede objave prospekta in drugih informacij iz 9. člena Pravil:
– borza podpiše Pogodbo o kotaciji, katera je bila del
zahteve za uvrstitev;
– borza izda sklep o uvrstitvi delnic v trgovanje na
borznem trgu (v nadaljevanju: sklep o uvrstitvi), s katerim so
delnice uvrščene na borzni trg v skladu z ZTFI.«
(3) V 13. členu (sedaj 12. člen) se v petem odstavku črta
del besedila, tako da se po novem glasi:
»(5) Za izpolnitev odložnega pogoja iz četrtega odstavka
tega člena je oseba, ki je vložila zahtevo, dolžna borzi posredovati potrdilo o izdaji delnic v nematerializirani obliki takoj
po prejemu le-tega. Pogodba o kotaciji učinkuje od trenutka
izpolnitve odložnega pogoja. Po izpolnitvi odložnega pogoja
borza o tem izda ugotovitveni sklep in ga vroči osebi, ki je
vložila zahtevo.«
(4) V 13. členu (sedaj 12. člen) se doda šesti odstavek,
ki se glasi:
»(6) Borza o izdaji sklepov iz četrtega in petega odstavka tega člena obvesti borzne člane, javnost in Agencijo.«
11. člen
(1) V 14. členu (sedaj 13. člen) se v prvem odstavku
spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(1) Oseba, ki zahteva uvrstitev, mora v zahtevi za uvrstitev tudi navesti, za kateri podsegment borznega trga delnic
zahteva razvrstitev delnic. Razvrstitev v Prvo kotacijo lahko
zahteva le izdajatelj teh delnic.«
(2) V 14. členu (sedaj 13. člen) se v drugem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Borza o razvrstitvi delnice v podsegment odloči
s sklepom o uvrstitvi iz 12. člena Pravil ali pa s posebnim
sklepom o razvrstitvi. O razvrstitvi odloča borza po postopku
določenem v tem členu Pravil ter v 12. poglavju teh Pravil.«
(3) V 14. členu (sedaj 13. člen) se v petem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(5) Ne glede na izpolnjevanje pogojev in kriterijev za
razvrstitev v Prvo kotacijo iz 11. člena Pravil lahko borza,
v primeru da bi razvrstitev delnic izdajatelja v Prvo kotacijo
ogrozila standarde Prve kotacije na način, kot je podrobneje
določen v navodilih, zavrne zahtevo izdajatelja za razvrstitev
v Prvo kotacijo in s sklepom razvrsti delnice v najvišji možni
podsegment, za katerega delnice izpolnjujejo pogoje in kriterije za razvrstitev.«
12. člen
V 15. (sedaj 14. člen) členu se v drugem odstavku besedna zveza »člane borze« nadomesti z »borzne člane«.
13. člen
(1) V 16. členu (sedaj 15. člen) se v drugem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Pri odločanju borze o premestitvi delnic se uporabljajo določbe odločanja borze o razvrstitvi delnic drugega,
tretjega in petega odstavka 13. člena Pravil.«
(2) V 16. členu (sedaj 15. člen) se v petem odstavku
spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
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»(5) Če so bile delnice izdajatelja, za katere je vložil zahtevo za premestitev v Prvo kotacijo, predhodno že premeščene
iz Prve kotacije, lahko izdajatelj vloži zahtevo za premestitev v
Prvo kotacijo šele po poteku šestih (6) mesecev od predhodne
premestitve. Borza lahko premesti navedene delnice v Prvo kotacijo, če so izpolnjeni pogoji in kriteriji ter če oceni, da ponovna
razvrstitev teh delnic v Prvo kotacijo ne bi ogrozila standardov
teh podsegmentov.«
14. člen
(1) V 17. členu (sedaj 16. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(1) Borza vsakih dvanajst (12) mesecev izvede redno
revizijo izpolnjevanja kriterijev za razvrstitev delnic v Prvo kotacijo. Revizija izpolnjevanja kriterijev je podrobneje določena
v navodilih.«
(2) V 17. členu (sedaj 16. člen) se črta drugi odstavek.
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
(3) V 17. členu (sedaj 16. člen) se v tretjem (sedaj drugem) odstavku spremenita sklica na člen Pravil. Točki se po
novem glasita:
»– kvantitativni kriteriji iz 3. točke prvega odstavka
11. člena Pravil,
– kriteriji obveščanja iz 4. točke prvega odstavka 11. člena
Pravil.«
(4) V 17. členu (sedaj 16. člen) se v četrtem (sedaj tretjem) odstavku spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(3) Če borza v dveh (2) zaporednih obdobjih, določenih
v prvem odstavku tega člena, ugotovi neizpolnjevanje kriterijev
iz drugega odstavka tega člena, lahko borza s sklepom odloči
o premestitvi v najvišji možni podsegment trga delnic, za katerega delnice izpolnjujejo pogoje in kriterije za razvrstitev. Premestitev delnic se izvede s prvim trgovalnim dnem naslednjega
meseca po redni reviziji skladno z navodili.«
(5) V 17. členu (sedaj 16. člen) se v petem (sedaj četrtem)
odstavku spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena
lahko borza v primeru izrednih dogodkov preveri izpolnjevanje
kriterijev iz drugega odstavka tega člena in s sklepom odloči
o premestitvi, s katerim določi tudi datum, ko se premestitev
izvede. Podrobnejše razloge izrednih revizij se predpiše z
navodili.«
(6) V 17. členu (sedaj 16. člen) se v šestem (sedaj petem)
odstavku spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(5) Če borza na podlagi tretjega ali četrtega odstavka
tega člena ugotovi neizpolnjevanje kriterijev, o tem pred izdajo
sklepa o premestitvi pisno obvesti izdajatelja v roku, ki se določi
z navodili in ga pozove, da se o tem izjavi.«
(7) V 17. členu (sedaj 16. člen) se v sedmem (sedaj šestem) odstavku spremeni sklic na poglavje Pravil. Odstavek se
po novem glasi:
»(6) O premestitvi delnic na podlagi revizije kriterijev
borza odloča po postopku, določenem v 12. poglavju Pravil.«
15. člen
V 18. členu (sedaj 17. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na poglavje Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) O spremembi pri delnicah borza odloča po postopku,
določenem v 3.3. in 12.1. poglavju Pravil.«
16. člen
V 20. členu (sedaj 19. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Oseba, ki je zahtevala uvrstitev, mora do začetka
trgovanja s povečanim številom delnic izpolniti obveznosti iz
prvega odstavka 14. člena Pravil.«
17. člen
(1) V 21. členu (sedaj 20. člen) se v drugem odstavku
beseda »odločbo« nadomesti s »sklep«.
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(2) V 21. členu (sedaj 20. člen) se v četrtem odstavku črta
del besedila, tako da se po novem glasi:
»(4) Ob izpolnitvi odložnega pogoja borza o tem izda
ugotovitveni sklep in ga v roku osmih (8) dni vroči osebi, ki je
vložila zahtevo.«
(3) V 21. členu (sedaj 20. člen) se doda peti odstavek,
naslednji pa se ustrezno preštevilči. Peti odstavek se po novem glasi:
»(5) Borza o izdaji sklepov iz prvega in drugega odstavka
tega člena obvesti borzne člane, javnost in Agencijo.«
18. člen
V 22. (sedaj 21. člen) členu se v prvem odstavku besedna
zveza »člane borze« nadomesti z »borzne člane«.
19. člen
V 23. členu (sedaj 22. člen) se v prvem odstavku doda
besedilo, tako da se po novem glasi:
»(1) Obveznosti izdajateljev, katerih delnice so uvrščene
v trgovanje na borznem trgu, glede razkrivanja nadzorovanih
oziroma drugih informacij, predpisujejo Uredba MAR, ZTFI ter
drugi zakoni in podzakonski predpisi.«
20. člen
Besedilo in naslov 24. člena (sedaj 23. člen) se spremeni.
Člen se po novem glasi:
»Obveznosti razkrivanja izdajateljev Standardne kotacije
23. člen
Obveznosti razkrivanja izdajateljev, katerih delnice so
razvrščene v Standardno kotacijo, predpisujejo zakonski in
podzakonskimi predpisi iz prvega odstavka 22. člena Pravil.«
21. člen
Črta se 25. člen. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
22. člen
V 26. členu (sedaj 24. člen) se v prvem odstavku v prvi
točki spremeni sklic na člen Pravil. Besedilo se po novem glasi:
»– informacije v skladu z zakonskimi in podzakonskimi
predpisi iz prvega odstavka 22. člena Pravil;«
23. člen
(1) Člen 26.a se po novem oštevilči kot 25. člen.
(2) V 27. členu (sedaj 26. člen) se v prvem odstavku
spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Izdajatelj mora nadzorovane informacije iz 22., 23.,
24. in 25. člena Pravil objaviti na način, kot ga predpisujejo
ZTFI in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi. Objave,
ki jih izdajatelj izvede na drug način, kot je določen v prvem
stavku tega odstavka, borza ne šteje za javne objave.«
(3) V 27. členu (sedaj 26. člen) se v drugem odstavku
spremenita sklica na člena Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Druge informacije, ki jih mora izdajatelj objaviti v
skladu s prvim odstavkom 22. člena Pravil in 25. členom Pravil, mora izdajatelj objaviti na način, kot ga določajo ti posebni
predpisi.«
24. člen
(1) V 28. členu (sedaj 27. člen) se v petem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(5) Če so bile delnice uvrščene v trgovanje na borznem
trgu na zahtevo osebe brez soglasja izdajatelja, ob pogoju iz
3. točke prvega odstavka 194. člena Pravil, za izdajatelja v razmerju do borze ne nastanejo obveznosti iz prvega do četrtega
odstavka tega člena Pravil.«
(2) V 28. členu (sedaj 27. člen) se na koncu doda nov,
osmi odstavek, odstavek, ki se glasi:
»(8) V kolikor izdajatelj ne predloži borzi informacije glede
datuma preseka oz predloži informacijo glede datuma preseka,
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ki ni skladna s 1. točko drugega odstavka tega člena, borza ne
prevzema nobene odgovornosti glede določitve dneva upravičenosti do dividende.«
25. člen
(1) V 29. členu (sedaj 28. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Izdajatelji, katerih delnice so uvrščene v trgovanje na
borznem trgu, morajo borzi predložiti informacije iz 27. člena
Pravil v slovenskem ali angleškem jeziku oziroma njihov overjen prevod v slovenski ali angleški jezik.«
(2) V 29. členu (sedaj 28. člen) se v drugem odstavku črta
del besedila, tako da se po novem glasi:
»(2) Izdajatelji, katerih delnice so razvrščene v Prvo kotacijo, morajo ne glede na določbe 135. člena ZTFI glede
uporabe jezika v objavi nadzorovanih informacij, svoje objave
sestaviti v slovenskem ali angleškem jeziku.«
26. člen
V 30. členu (sedaj 29. člen) se v drugem odstavku doda
beseda »izbrani«, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Izdajatelj, ki namerava spremeniti izbrani sistem CSI,
mora o tem predhodno obvestiti borzo.«
27. člen
V 31. členu (sedaj 30. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(1) Borza svoje člane tekoče seznanja z možnostmi
dostopa do nadzorovanih informacij, ki jih je objavil izdajatelj v
skladu s 3. poglavjem ZTFI ali Uredbo MAR na način, ki omogoča borznim članom:
– pridobiti informacije, kateri način oziroma mesto objave
je izbral izdajatelj za objavo nadzorovanih informacij;
– pridobiti informacije, kateri sistem CSI je izdajatelj izbral
za shranjevanje nadzorovane informacije.«
28. člen
(1) V 32. členu (sedaj 31. člen) se v prvem odstavku v
drugi točki spremeni sklic na člen Pravil, tako da se točka po
novem glasi:
»– če delnice ne izpolnjujejo več pogojev za trgovanje
iz 63. člena Pravil, razen če bi taka ustavitev lahko povzročila
pomembne škodljive posledice za interese vlagateljev ali normalno delovanje borznega trga;«
(2) V 32. členu (sedaj 31. člen) se v drugem odstavku
spremeni besedilo, tako da se po novem glasi:
»(2) Borza lahko ustavi trgovanje z delnicami na borznem
trgu:
– če so podane utemeljene okoliščine za zaščito interesov vlagateljev v zvezi s pravilno objavo dodatka k prospektu
ali nadzorovane informacije v skladu s 3. poglavjem ZTFI ali
Uredbo MAR;
– v zvezi z drugimi dejstvi in okoliščinami.«
29. člen
(1) V 33. členu (sedaj 32. člen) se v prvem odstavku
spremeni sklic na člena in poglavje Pravil, tako da se odstavek
po novem besedilo glasi:
»(1) V primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka 31. člena
Pravil borza:
– sprosti trgovanje, ko prejme obvestilo oziroma na podlagi drugih okoliščin izve, da so prenehali razlogi, ki so do ustavitve privedli oziroma po treh (3) dneh od ustavitve trgovanja v
primeru nepravočasno vložene zahteve za spremembo števila
iz 21. člena Pravil, oziroma
– postopa v skladu s 3.6. poglavjem Pravil.«
(2) V 33. členu (sedaj 32. člen) se v drugem odstavku
spremeni sklic na člena Pravil, tako da se odstavek po novem
glasi:
»(2) V primeru iz 3. točke prvega odstavka 31. člena Pravil začasna ustavitev traja do prejema obvestila centralnega
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registra oziroma centralnega depoja in zagotovitve pogojev za
trgovanje z delnicami, na katere se odločba nanaša, oziroma tri
(3) dni v primeru nepravočasno vložene zahteve za spremembo števila iz 21. člena Pravil.«
(3) V 33. členu (sedaj 32. člen) se v tretjem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(3) V primeru iz 4. točke prvega odstavka in drugega
odstavka 31. člena Pravil začasna ustavitev trgovanja z določenimi delnicami traja do zagotovitve ustrezne javne objave
oziroma največ en (1) trgovalni dan, razen če iz okoliščin
posameznega primera ali iz izdajateljeve zahteve izhaja, da je
potrebna daljša ustavitev.«
(4) V 33. členu (sedaj 32. člen) se v četrtem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem
glasi:
»(4) Sprostitev trgovanja z delnicami se izvede na način,
kot je določen v 141. členu Pravil. Kadar se sprostitev trgovanja
z delnicami izvede še pred koncem trgovalnega dne, ker je
izdajatelj na predpisan način zagotovil ustrezno obveščenost
javnosti, mora med trenutkom javne objave in trenutkom sprostitve trgovanja preteči vsaj petnajst (15) minut.«
30. člen
V 34. členu (sedaj 33. člen) se spremeni sklic na poglavje
Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»O ustavitvi in sprostitvi trgovanja z delnicami na borznem
trgu borza odloča po postopku, določenem v 12.1. poglavju
Pravil.«
31. člen
V 35. členu (sedaj 34. člen) se v prvem odstavku v 2., 3.,
4. in 5. točki spremenijo sklici na člene Pravil, tako da se po
novem točke glasijo:
»– če delnice ali njegov izdajatelj ne izpolnjujejo več
pogojev za trgovanje s temi delnicami na borznem trgu iz
63. člena Pravil v skladu s 35. členom Pravil;
– če je prejela utemeljeno zahtevo izdajatelja za umik
delnic zaradi učinkovanja sklepa o umiku teh delnic z organiziranega trga v skladu s 36. členom Pravil;
– če umik zahteva oseba, na zahtevo katere so bile te
delnice uvrščene v trgovanje na borznem trgu brez soglasja
izdajatelja, v skladu z 37. členom Pravil;
– če oseba, ki je zahtevala uvrstitev, ne izpolni pogojev za
začetek trgovanja v skladu s 14. členom Pravil.«
32. člen
V 39. členu (sedaj 38. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na poglavje Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Pri umiku delnic iz trgovanja na borznem trgu se
poleg določb, določenih v tem poglavju Pravil, uporabljajo tudi
določbe postopka odločanja borze v posamičnih zadevah, določenem v 12.1. poglavju Pravil. Podrobnejši postopek umika
se predpiše z navodili.«
33. člen
V 40. členu (sedaj 39. člen) se spremeni sklic na člen
Pravil, tako da se besedilo po novem glasi:
»Če borza po 1. ali 2. točki prvega odstavka 34. člena
Pravil umakne delnice iz trgovanja na borznem trgu, v objavi
umika pouči delničarje o pravici do primerne denarne odpravnine in načinu uveljavitve te pravice, razen če so bile delnice
uvrščene v trgovanje na borznem trgu na zahtevo druge osebe
brez soglasja izdajatelja.«
34. člen
(1) V 41. členu (sedaj 40. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Za uvrstitev obveznic v trgovanje na borznem trgu
morajo biti izpolnjeni pogoji, ki jih določajo Pravila za uvrstitev
delnic v 8. členu Pravil, izdajatelj oziroma oseba, ki zahteva
uvrstitev obveznic, pa mora izpolniti obveznosti v zvezi z ob-
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javo prospekta in drugih informacij v skladu z 9. členom Pravil
ter obveznosti do začetka trgovanja v skladu s 14. členom
Pravil.«
(2) V 41. členu (sedaj 40. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) V postopku uvrstitve obveznic v trgovanje na borznem
trgu se uporabljajo določbe 12. in 14. člena ter tretji odstavek
26. in prvi odstavek 29. člena Pravil.«
35. člen
(1) V 42. členu (sedaj 41. člen) se v prvem odstavku doda
del besedila, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Obveznosti glede vsebine in načina razkrivanja nadzorovanih in drugih informacij za izdajatelje, katerih obveznice
so uvrščene v trgovanje na borznem trgu, oziroma osebo, ki je
zahtevala uvrstitev, predpisujejo Uredba MAR, ZTFI in drugi
zakoni in podzakonski predpisi.«
(2) V 42. členu (sedaj 41. člen) se v drugem odstavku
spremenijo sklici na člene Pravil, tako da se odstavek po novem
glasi:
»(2) Izdajatelji, katerih obveznice so uvrščene v trgovanje na borznem trgu, oziroma oseba, ki je zahtevala uvrstitev
obveznic, so dolžni borzo obvestiti o objavi nadzorovanih informacij v skladu s prvim odstavkom 27. člena Pravil ter o
podpisih pogodb z vzdrževalci likvidnosti v skladu s četrtim
odstavkom 27. člena Pravil in borzi posredovati informacije in
dokumentacijo, kakor to določa veljavna zakonodaja. Glede
jezika predložitve informacij borzi se uporablja določba prvega
odstavka 28. člena Pravil.«
(3) V 42. členu (sedaj 41. člen) se v tretjem odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(3) Glede spremembe izbranega mesta objave in sistema
CSI se v zvezi z obveznicami uporabljajo določbe četrtega odstavka 26. člena ter drugega odstavka 29. člena Pravil.«
(4) V 42. členu (sedaj 41. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(4) Glede razkrivanja informacij izdajateljev obveznic, ki
so v insolventnih postopkih, se uporablja 25. člen Pravil.«
(5) V 42. členu (sedaj 41. člen) se v petem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(5) Borza svoje člane tekoče seznanja z možnostmi dostopa do objavljenih nadzorovanih informacij v skladu s 30. členom
Pravil.«
36. člen
(1) 42.a člen se po novem imenuje 42. člen. Ostali členi se
ustrezno preštevilčijo.
(2) V 42.a členu (sedaj 42. člen) se v petem odstavku spremeni besedilo točk. Točke se po novem glasijo:
»– v primerih iz 1. in 2. točke drugega odstavka tega člena
v postopku sprememb pri obveznicah skladno s tem členom,
– v primerih iz 3. točke drugega odstavka tega člena v
postopku začasne ustavitve in umika v skladu s 43. členom.«
(3) V 42.a členu (sedaj 42. člen) se v sedmem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem
glasi:
»(7) Ne glede na določbo prvega odstavka 19. člena Pravil
v primeru spremembe lastnosti obveznic iz 2. točke drugega
odstavka tega člena, zaradi katere se v centralnem registru oziroma centralnem depoju izvede tehnična zamenjava obveznic z
nadomestnimi obveznicami istega izdajatelja, izdajatelju v zvezi
z nadomestnimi obveznicami ni potrebno izpolniti obveznosti
glede objave prospekta in drugih informacij, določenih v 9. členu
Pravil.«
37. člen
(1) V 43. členu se v prvem odstavku spremeni besedilo,
tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) V primeru spremembe lastnosti obveznic iz 3. točke
drugega odstavka 42. člena Pravil se šteje, da obveznice ne
izpolnjujejo več pogojev za trgovanje.«
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(2) V 43. členu se v drugem odstavku v prvi točki spremeni
sklic na člen Pravil, tako da se točka po novem glasi:
»– če so podani razlogi za ustavitev, določeni v 31. členu
Pravil;«
38. člen
(1) 43.a člen se po novem imenuje 44. člen. Ostali členi se
ustrezno preštevilčijo.
(2) V 43.a členu (sedaj 44. člen) se v drugem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Borza umakne obveznice iz trgovanja na borznem
trgu in o tem izda sklep o umiku, če so podani razlogi za umik,
določeni v prvem odstavku 34. člena Pravil.«
(3) V 43.a členu (sedaj 44. člen) se v tretjem odstavku
spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(3) Izdajatelj, katerega obveznice so uvrščene v trgovanje
na borznem trgu in glede katerih so imetniki obveznic v skladu
z enajstim odstavkom 101. člena ZTFI sprejeli sklep o umiku
obveznic z organiziranega trga, mora borzi predložiti zahtevo
za umik obveznic z borznega trga skupaj z obvestilom o javni
objavi notarskega zapisnika z zasedanja imetnikov obveznic, ki
vsebuje sklep o umiku obveznic z organiziranega trga, naslednji
delovni dan po javni objavi notarskega zapisnika. Vsebina zahteve za umik in dokumentacija, ki se priloži zahtevi, se predpiše
z navodili.«
(4) V 43.a členu (sedaj 44. člen) se v sedmem odstavku
spremenijo sklici na člene Pravil, tako da se odstavek po novem
glasi:
»(7) V postopku umika obveznic iz trgovanja na borznem
trgu se smiselno uporabljajo določbe 35., 37., 38. člena Pravil.«
39. člen
(1) V 44. členu (sedaj 45. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Instrumenti denarnega trga (kot so npr. zakladne menice in komercialni zapisi) se s sklepom borze uvrstijo v trgovanje
na borznem trgu, na podlagi zahteve oziroma obvestila izdajatelja, če so izpolnjeni pogoji:
– da so instrumenti denarnega trga prosto prenosljivi;
– da so veljavno izdani ter so zagotovljeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov, v skladu s 4. točko prvega odstavka
8. člena Pravil;
– da je objavljena osnovna informacija o instrumentu denarnega trga;
– da je plačana pristojbina v skladu s Cenikom.«
(2) V 44. členu (sedaj 45. člen) se v drugem odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko borza, v primeru
da pogoj glede izdaje instrumentov denarnega trga v nematerializirani obliki še ni izpolnjen, na podlagi vložene zahteve odloča
o uvrstitvi že pred njihovo izdajo v nematerializirani obliki, ter
sprejme sklep o uvrstitvi z odložnim pogojem, ki je vezan na
dan vpisa instrumentov denarnega trga v centralni register. Ob
izpolnitvi odložnega pogoja sprejme borza ugotovitveni sklep.«
(3) V 44. členu (sedaj 45. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(4) V postopku sprememb pri instrumentih denarnega
trga se smiselno uporabljajo določbe 42. člena in 3.3. poglavja
Pravil.«
(4) V 44. členu (sedaj 45. člen) se doda sedmi odstavek,
ki se glasi:
»(7) Borza o sprejemu sklepa iz prvega, drugega in šestega odstavka tega člena obvesti borzne člane, javnost in
Agencijo.«
40. člen
(1) V 46. členu (sedaj 47. člen) se v prvem odstavku doda
druga točka, ki se glasi:
»– izdajatelj je pridobil LEI kodo;«
(2) V 46. členu (sedaj 47. člen) se v drugem odstavku spremeni besedilo tretje točke, ki se po novem glasi:
»– dovoljenje za objavo prospekta v skladu z ZISDU-3;«
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41. člen
(1) V 47. členu (sedaj 48. člen) se v drugem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem
glasi:
»(2) Borza uvrsti v trgovanje na borznem trgu investicijske kupone, če so izpolnjeni pogoji za uvrstitev, določeni v
47. členu Pravil.«
(2) V 47. členu (sedaj 48. člen) se v tretjem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(3) O uvrstitvi investicijskih kuponov, ki so v centralnem
registru vpisani na plavajočem računu ter ne izpolnjujejo pogojev iz 3. in 4. točke prvega odstavka 47. člena Pravil, borza
lahko odloči s sklepom o uvrstitvi z odložnim pogojem, ki se
izpolni z dnem, ko se investicijski kuponi v centralnem registru
prenesejo iz plavajočega računa na račune imetnikov investicijskih kuponov. Postopek prenosa investicijskih kuponov iz centralnega registra v borzni trgovalni sistem se izvede avtomatsko
na način, kot je podrobneje določen v navodilih.«
(3) V 47. členu (sedaj 48. člen) se v četrtem odstavku
spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(4) V postopku uvrstitve investicijskih kuponov VS v
trgovanje na borznem trgu se smiselno uporabljajo določbe
12. in 14. člena Pravil.«
42. člen
(1) V 48. členu (sedaj 49. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na »ZISDU« v »ZISDU-3«.
(2) V 48. členu (sedaj 49. člen) se v drugem odstavku v
drugi točki spremeni besedilo. Točka se po novem glasi:
»– spremembah podatkov v zvezi s pogoji za trgovanje,
določenimi v 1., 2. in 3. točki prvega odstavka 47. člena ter 1.,
2. in 3. točki drugega odstavka 47. člena Pravil, na način, kot
je določen v navodilih borze.«
(3) V 48. členu (sedaj 49. člen) se doda tretji odstavek,
ki se glasi:
»(3) Glede izbranega mesta objave in izbranega sistema
CSI ter sprememb le-teh se v zvezi z investicijskimi kuponi VS
uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 26. člena ter
29. člen Pravil.«
43. člen
(1) V 49. členu (sedaj 50. člen) se v tretjem odstavku v
prvi točki spremeni sklic na člen Pravil. Točka se po novem
glasi:
»– če so podani razlogi za umik, določeni v 1., 2., 4. in
5. točke prvega odstavka 34. člena Pravil;«
(2) V 49. členu (sedaj 50. člen) se v četrtem odstavku
spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) V postopku umika investicijskih kuponov VS iz trgovanja na borznem trgu se smiselno uporabljajo določbe 35.,
37., 38. člena Pravil.«
44. člen
(1) V 50. členu (sedaj 51. člen) se v prvem odstavku v
drugi podtočki druge točke spremeni sklic na člen Pravil. Podtočka se po novem glasi:
»– do začetka trgovanja v skladu s 14. členom Pravil.«
(2) V 50. členu (sedaj 51. člen) se v tretjem odstavku
spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) V postopku uvrstitve delnic ID v trgovanje na borznem trgu se uporabljajo določbe 12. in 14. člena ter tretji
odstavek 26. in prvi odstavek 29. člena Pravil, pri čemer lahko
zahtevo za uvrstitev delnic ID vloži DZU, ki upravlja ID.«
45. člen
(1) V 51. členu (sedaj 52. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na »ZISDU« v »ZISDU-3«.
(2) V 51. členu (sedaj 52. člen) se v tretjem odstavku
spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) DZU, ki upravlja ID, mora borzo obvestiti o objavi
nadzorovanih informacij v skladu s prvim odstavkom 27. člena
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Pravil in borzi predložiti informacije iz prvega in drugega odstavka tega člena ter relevantne informacije iz drugega odstavka 27. člena Pravil v skladu s petim in šestim odstavkom
27. člena ter prvim odstavkom 28. člena Pravil.«
(3) V 51. členu (sedaj 52. člen) se v četrtem odstavku
spremenita sklica na člena Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Glede spremembe mesta objave in sistema CSI se
v zvezi z delnicami ID uporabljajo določbe četrtega odstavka
26. člena ter drugega odstavka 29. člena Pravil.«
(4) V 51. členu (sedaj 52. člen) se v petem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(5) Borza svoje člane tekoče seznanja z možnostmi
dostopa do objavljenih nadzorovanih informacij v skladu s
30. členom Pravil.«
46. člen
V 52. členu (sedaj 53. člen) se v tretjem odstavku spremeni sklic na člena Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Borza umakne delnice ID iz trgovanja na borznem
trgu, če so podani razlogi za umik, določeni v 34. členu Pravil.
V postopku umika delnic ID iz trgovanja na borznem trgu se
uporabljajo določbe 3.6. poglavja Pravil.«
47. člen
(1) V 53. členu (sedaj 54. člen) se v prvem odstavku
spremenita sklica na člena Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Za uvrstitev strukturiranih produktov iz 3.–6. točke
prvega odstavka 46. člena Pravil (v nadaljevanju: SP) v trgovanje na borznem trgu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– za uvrstitev delnic, določeni v 8. členu Pravil;
– izdajatelj SP oziroma oseba, ki zahteva uvrstitev SP v
trgovanje na borznem trgu, mora izpolniti obveznosti:
– v zvezi s prospektom v skladu z 9. členom Pravil;
– do začetka trgovanja v skladu s 14. členom Pravil.«
(2) V 53. členu (sedaj 54. člen) se v drugem odstavku
spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) V postopku uvrstitve SP v trgovanje na borznem
trgu se smiselno uporabljajo določbe 12. in 14. člena ter tretji
odstavek 26. in prvi odstavek 29. člena Pravil.«
48. člen
(1) V 54. členu (sedaj 55. člen) se v drugem odstavku
spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) V zvezi s poročanjem borzi se glede SP smiselno
uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 26. člena,
prvega, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 27. člena, prvega odstavka 28. člena ter 29. člena Pravil.«
(2) V 54. členu (sedaj 55. člen) se v tretjem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Borza svoje člane tekoče seznanja z možnostmi
dostopa do objavljenih nadzorovanih informacij v skladu s
30. členom Pravil.«
49. člen
(1) V 55. členu (sedaj 56. člen) se v tretjem odstavku v
prvi točki spremeni sklic na člen Pravil. Točka se po novem
glasi:
»– če so podani razlogi za umik, določeni v 1., 2., 4. in
5. točki prvega odstavka 34. člena Pravil;«
(2) V 55. členu (sedaj 56. člen) se v četrtem odstavku
spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) V postopku umika SP iz trgovanja na borznem trgu
se smiselno uporabljajo določbe 35., 37., 38. člena Pravil.«
50. člen
(1) V 58. členu (sedaj 59. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Za razvrstitev delnic izdajateljev iz drugih držav članic
in tretjih držav v Prvo kotacijo morajo delnice in njihovi izdajatelji
izpolnjevati pogoje in kriterije iz 11. člena Pravil, s tem da se izjava
o skladnosti s Kodeksom iz 3. podtočke 4. točke prvega odstavka
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11. člena in 5. točke prvega odstavka 24. člena Pravil nanaša na
Kodeks, ki se določi v Priporočilih borze za izdajatelje drugih držav
članic in tretjih držav. Poleg tega morajo izdajatelji objaviti tudi
veljavne določbe gospodarskega prava, ki se nanašajo na njih in
obsegajo vsaj določbe, ki so določene v navodilih.«
(2) V 58. členu (sedaj 59. člen) se v drugem odstavku v
tretji točki črta del besedila. Točka se po novem glasi:
»– uvrstitev na drug regulirani trg;«
51. člen
V 60. členu (sedaj 61. člen) se v četrtem odstavku črta del
besedila. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Zahtevo za razvrstitev in premestitev potrdil o deponiranju v zvezi z delnicami v ali iz Prve kotacije lahko vloži
le izdajatelj delnic, na katere se ta potrdila nanašajo, oziroma
izdajatelj potrdil o deponiranju.«
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– pretekle ugotovitve na podlagi postopkov preverjanja;
– spremembe predpisov v zvezi z dolžnostmi objave
nadzorovanih informacij;
– vrsta oziroma tip vrednostnega papirja;
– prometnost oziroma likvidnost posameznega vrednostnega papirja;
– razpršenost imetništva med investitorji;
– razvrstitev vrednostnega papirja v posamezen segment
borznega trga;
– morebitne podrobnejše usmeritve Agencije.«
56. člen
V 67. členu (sedaj 68. člen) se v drugem odstavku v tretji
točki spremeni sklic na člen Pravil. Točka se po novem glasi:
»– izdelano oceno tveganja za celotni borzni trg iz
66. člena Pravil.«

52. člen
V 62. členu (sedaj 63. člen) se v prvi točki spremenijo
sklici na člene Pravil. Točka se po novem glasi:
»– izpolnjevanje pogojev za uvrstitev vrednostnih papirjev
v trgovanje na borznem trgu, ki so za posamezno vrsto vrednostnega papirja določeni v 8., 40., 47., 51. in 54. členu Pravili;«

57. člen
Črta se celotno osmo poglavje, ki je imelo naslov »Postopek odločanja borze v zvezi z izdajatelji« in vsa pripadajoča
podpoglavja ter členi, ki so iz njih izvirali, to so členi od 69. do
83. člena. Ostala poglavja, podpoglavja in členi se ustrezno
preštevilčijo.

53. člen
V 63. členu (sedaj 64. člen) se spremeni sklic na člen
Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»Borza spremlja in preverja izpolnjevanje pogojev za
trgovanje z vrednostnimi papirji na borznem trgu iz 63. člena
Pravil, zlasti na sledeč način:
– seznanitev z vsebino prejetih obvestil centralne klirinško
depotne družbe v zvezi z izdajo nematerializiranih vrednostnih
papirjev v centralnem registru oziroma z vsebino primerljivih
dokumentov drugih centralnih depojev;
– primerjava evidenc in podatkov o številu posameznih
vrednostnih papirjev v trgovalnem sistemu z evidencami in
podatki o teh vrednostnih papirjih v centralnem registru;
– seznanitev z vsebino prejetih odločb Agencije, ki lahko
vplivajo na trgovanje z vrednostnimi papirji;
– preverjanje prejetih obvestil izdajateljev v zvezi z nameravanimi spremembami pogojev za trgovanje oziroma preverjanje vloženih zahtev za začasno ustavitev trgovanja ali zahtev
za umik vrednostnih papirjev iz trgovanja;
– drugi ustrezni postopki, ki so potrebni za preverjanje ali
vrednostni papirji izpolnjujejo pogoje za trgovanje, ki se lahko
določijo z navodili.«

58. člen
V 84. členu (sedaj 70. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo, drugi odstavek pa se črta. Besedilo člena se po
novem glasi:
»Borzni člani so lahko borznoposredniške družbe, investicijska podjetja, banke ali posebne finančne institucije iz prvega
odstavka (358.) 417. člena ZTFI ter Republika Slovenija in
Banka Slovenije.«

54. člen
(1) V 64. členu (sedaj 65. člen) se v prvem odstavku
v 3. in 4. točki spremenijo sklici na člene Pravil. Točki se po
novem glasita:
»– začasna ustavitev trgovanja z vrednostnimi papirji v skladu s 3.5. poglavjem Pravil oziroma 43., 50., 53. in
56. členom Pravil;
– umik vrednostnih papirjev iz trgovanja na borznem
trgu v skladu s 3.6. poglavjem Pravil oziroma 44., 50., 53. in
56. členom Pravil;«
(2) V 64. členu (sedaj 65. člen) se v tretjem odstavku črta
del besedila. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Šteje se, da je poziv borze izdajatelju iz 1. točke prvega odstavka tega člena vročen z dnem, ko je bil posredovan
na način, ki se predpiše z navodili.«
55. člen
V 65. členu (sedaj 66. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Spremljanje izdajateljev vrednostnih papirjev zaradi
preverjanja izpolnjevanja obveznosti razkrivanja nadzorovanih
informacij, določenih v 3. poglavju ZTFI in Uredbi MAR, se uresničujejo predvsem na podlagi ocene tveganja za celotni borzni
trg, pri kateri se upoštevajo zlasti naslednji kriteriji:

59. člen
Črta se 85. člen. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
60. člen
(1) V 86. členu (sedaj 71. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Borzni član mora imeti informacijski sistem, ki z
ustrezno povezavo omogoča uporabo borznega trgovalnega
sistema. Dostop do trgovalnega sistema je omogočen bodisi
preko trgovalne postaje bodisi preko ustreznega elektronskega
vmesnika.«
(2) V 86. členu (sedaj 71. člen) se doda drugi odstavek,
naslednji odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se
glasi:
»(2) Izraz 'trgovalna postaja' pomeni računalniško opremo
z nameščeno programsko rešitvijo (aplikacijo), ki omogoča
samostojen dostop do trgovalnega sistema.«
(3) V 86. členu (sedaj 71. člen) se besedilo drugega odstavka (sedaj tretji in četrti odstavek) spremeni in razdeli v dva
odstavka. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo. Odstavka
se po novem glasita:
»(3) Izraz 'elektronski vmesnik' pomeni povezavo informacijskega sistema borznega člana do trgovalnega sistema
za potrebe trgovanja borznega člana ali neposrednega dostopa
stranke do borznega trga.
(4) Borznemu članu se na njegovo zahtevo dodelijo sistemski identifikacijski elementi, ki njegovemu informacijskemu
sistemu omogočajo enolično identifikacijo pri dostopu do trgovalnega sistema, izvajanje operacij v trgovalnem sistemu
in dostopu do podatkov, do katerih ima borzni član pravico
dostopa. Uporaba sistemskih identifikacijskih elementov je
dovoljena samo pri borzi registriranemu načinu dostopa borznega člana.«
(4) V 86. členu (sedaj 71. člen) se črta četrti odstavek in
doda peti odstavek, ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo.
Odstavek se glasi:
»(5) Borzni član mora s svojim informacijskim sistemom
in notranjo organizacijo poslovanja, vzpostaviti:
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– mehanizme za kontrolo cene, obsega in vrednosti naročil in uporabo sistema pred trgovanjem ter dejavnosti trgovanja
članov po trgovanju;
– preizkušanje tehnične in funkcionalne skladnosti svojih
trgovalnih sistemov;
– politiko uporab mehanizma za izklop v sili;
– notranje akte z jasno opredeljenimi pogoji za zagotavljanje neposrednega dostopa stranke do borznega trga.«
(5) V 86. členu (sedaj 71. člen) se v tretjem (sedaj šestem)
odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(6) Borzni član mora zagotoviti in sprotno zagotavljati,
da njegov informacijski sistem pri uporabi trgovalne postaje ali
elektronskih vmesnikov izpolnjuje pogoje ter druge zahteve, ki
se predpišejo z navodili.«
61. člen
(1) V 87. členu (sedaj 72. člen) se v drugem odstavku v
drugi točki besedna zveza »elektronski vmesnik« zamenja z
»elektronske vmesnike«.
(2) V 87. členu (sedaj 72. člen) se v tretjem odstavku
spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(3) Borzni član mora ves čas članstva na borzi skrbeti
za ustrezno strokovno usposobljenost borznih trgovalcev in
skrbnikov uporabnikov trgovalnega sistema pri borznemu članu
v skladu s Pravili in navodili. Z navodili se predpiše postopek
pooblastitve skrbnikov ter obrazec za pooblaščanje borznih
trgovalcev in skrbnikov.«
(3) V 87. členu (sedaj 72. člen) se doda četrti odstavek,
ki se glasi:
»(4) Borzni član mora za ključne osebe, ki vodijo delo v
oddelkih pri borznih članih, kjer poteka upravljanje naročil ali
upravljanje informacijskih sistemov v zvezi s trgovanjem, preveriti, da imajo ustrezna znanja in veščine iz relevantnih področij
v zvezi z upravljanjem z naročili, z obvladovanjem delovnih
in informacijskih procesov ter sistema notranjih kontrol, ipd.«
62. člen
V 88. členu (sedaj 73. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) V primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena
mora borzni član pri trgovanju dosledno upoštevati pravilo o
uporabi računov iz 118. člena teh Pravil.«
63. člen
(1) V 89. členu (sedaj 74. člen) se spremeni število in
besedilo odstavkov. Besedilo člena se po novem glasi:
»(1) Borza odloča o sprejemu v članstvu na podlagi vložene zahteve. Zahteva za sprejem v članstvo je sestavljena iz
izpolnjenega in podpisanega obrazca za sprejem v članstvo ter
iz Pogodbe o članstvu. Vsebina zahteve za sprejem v članstvo
se predpiše z navodili.
(2) Za postopek sprejema v članstvo na borzi se uporabljajo določbe 12. poglavja teh Pravil, če ni v tem poglavju
drugače predpisano.
(3) Če so izpolnjeni pogoji za sprejem v članstvo iz
70. člena teh Pravil:
– borza podpiše Pogodbo o članstvu, katera je bila del
zahteve za sprejem v članstvo;
– borza izda sklep o sprejemu v članstvo, s katerim je
borznemu članu omogočen dostop do vseh trgov borze.
(4) Borza zavrne zahtevo za sprejem v članstvo, če ni
izpolnjen pogoj iz 70. člena Pravil.«
64. člen
(1) Naslov 90. člena (sedaj 75. člen) se spremeni, tako da
se naslov po novem glasi:
»Sprejem borznega člana v trgovanje«
(2) V 90. členu (sedaj 75. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
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»(1) Borzni član mora najkasneje v roku treh mesecev od
sklenitve Pogodbe o članstvu, s katero je bil borzni član sprejet
v članstvo na borzi, izpolniti naslednje pogoje za vključitev v
trgovanje:
– zagotoviti dostop do trgovalnega sistema iz prvega
odstavka 71. člena Pravil, na enega izmed naslednjih načinov:
– s sklenitvijo pogodbe o najemu elektronskih storitev,
vezanih na trgovalni sistem ter opravljenim priklopom na
borzni trgovalni sistem;
– s predložitvijo ustreznega dokazila ponudnika komunikacijskega dostopa do borznega trgovalnega sistema;
– zagotoviti izpolnjevanje pogojev iz petega odstavka
71. člena;
– zagotoviti minimalne kadrovske pogoje iz 72. člena
Pravil, kar pomeni vsaj enega borznega trgovalca in skrbnika
uporabnikov trgovalnega sistema, tako da predloži ustrezno
pooblastilo v skladu s Pravili in navodili;
– predložiti dokazilo o zagotovitvi poravnave iz sklenjenih
borznih poslov, v skladu s prvim odstavkom 73. člena teh Pravil;
– predložiti dokazilo o plačilu letne članarine v skladu s
Cenikom.«
(3) V 90. členu (sedaj 75. člen) se v drugem in tretjem
odstavku beseda »LJSE« nadomesti z »borze«.
(4) V 90. členu (sedaj 75. člen) se doda četrti odstavek,
ki se glasi:
»(4) Borza o sprejemu borznega člana v članstvo na borzi
obvesti borzne člane, javnost in Agencijo.«
65. člen
(1) V 91. členu (sedaj 76. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Po izpolnitvi pogojev iz 75. člena teh Pravil borza
vključi borznega člana v trgovanje s sklepom, s katerim mu
dovoli dostop do vseh trgov borze in mu v skladu s prvim odstavkom 106. člena teh Pravil dodeli status »aktivni«.«
(2) V 91. členu (sedaj 76. člen) se v drugem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Po preklicu ukrepa izključitve iz trgovanja iz petega
odstavka 84. člena Pravil, poravnalni član ponovno vključi v
trgovanje borznega člana, za katerega opravlja poravnavo.
Postopek v zvezi s ponovno vključitvijo v trgovanje neporavnalnega člana se podrobneje predpiše z navodili.«
(3) V 91. členu (sedaj 76. člen) se doda tretji odstavek,
ki se glasi:
»(3) Po prenehanju razloga iz prvega ali drugega odstavka 84. člena Pravil, zaradi katerega je bil borzni član izključen
iz trgovanja, borza v skladu s Pravili borznega člana ponovno
vključi v trgovanje.«
66. člen
Doda se 77. člen. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
Člen se glasi:
»Odobritev pravice za zagotavljanje neposrednega dostopa
strankam do vseh trgov borze
77. člen
Borza v okviru postopka, ki je podrobneje določen z navodili, odobri pravico borznemu članu za zagotavljanje neposrednega dostopa stranki do vseh trgov borze, v kolikor gre za
borznega člana iz 70. člena Pravil in v kolikor gre za stranko,
ki izpolnjuje minimalne standarde in merila glede primernosti
kot je podrobneje določeno v navodilih.«
67. člen
(1) V 92. členu (sedaj 78. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Borzni člani imajo naslednje pravice:
– imeti zagotovljen ustrezen dostop do BIS;
– uporabljati trgovalni sistem in prek njega sklepati borzne
posle;
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– sočasno dobiti informacije, ki jih borza posreduje borznim članom in ki bi lahko vplivale na trgovanje;
– biti seznanjeni z možnostmi dostopa do nadzorovanih
informacij;
– dobivati informacije o uvrstitvi v trgovanje oziroma umiku finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu;
– dobivati informacije o ustavitvah in sprostitvah trgovanja
z vrednostnim papirjem;
– dobivati informacije o sprejemu osebe v članstvo na
borzi oziroma prenehanju položaja borznega člana;
– dajati borzi predloge, pobude in pripombe v zvezi s
trgovanjem na borzi;
– sodelovati pri organiziranih oblikah izobraževanja, ki jih
organizira borza;
– zagotavljati svojim strankam neposredni dostop do vseh
trgov borze.«
(2) V 92. členu (sedaj 78. člen) se v drugem odstavku
besedna zveza »Pri članih« zamenja s »Pri borznih članih«.
(3) V 92. členu (sedaj 78. člen) se črta tretji odstavek.
68. člen
(1) V 93. členu (sedaj 79. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Borzni člani imajo naslednje dolžnosti:
– pri trgovanju na borznem trgu morajo ravnati v skladu s
Pravili, navodili borze in smernicami ESMA;
– ves čas trajanja položaja borznega člana skrbeti, da
redno izpolnjujejo organizacijske, tehnične in kadrovske pogoje
ter pogoje v zvezi s poravnavo, kot so predpisani s temi Pravili;
– borzo morajo nemudoma obvestiti o plačilni nesposobnosti (insolventnosti), prisilni poravnavi in o začetku stečajnega
oziroma likvidacijskega postopka ter o vseh drugih dogodkih,
ki vplivajo oziroma bi lahko vplivali na njihovo finančno stanje
in poslovanje;
– borzo morajo obvestiti o združitvi, delitvi ali drugem
statusnem preoblikovanju ter spremembi dejavnosti;
– borzo morajo obvestiti o končanih postopkih pred Agencijo oziroma drugim pristojnim nadzornim organom, glede ukrepov zoper borznega člana ali njihovih borznih trgovalcev, v
zvezi z ravnanji na borznem trgu;
– varovati morajo sistemske identifikacijske in uporabniške elemente za dostop do trgovalnega sistema;
– na zahtevo borze morajo omogočiti izredni revizijski pregled informacijskega sistema v delu, ki se nanaša na uporabo
elektronskih vmesnikov in njihovo povezavo z informacijskim
sistemom borznega člana;
– plačevati morajo članarino in druge pristojbine v skladu
s Cenikom;
– redno morajo izpolnjevati obveznosti poročanja o izpolnjevanju pogojev za članstvo v skladu z navodili;
– borzo morajo nemudoma obvestiti o ukrepu izključitve iz
trgovanja neporavnalnega člana iz petega odstavka 84. člena
Pravil in ukrepu njegove ponovne vključitve v trgovanje iz drugega odstavka 76. člena Pravil.«
(2) V 93. členu (sedaj 79. člen) se doda drugi odstavek,
naslednji pa se ustrezno preštevilči. Odstavek se glasi:
»(2) V primeru zagotavljanja neposrednega dostopa stranke do vseh trgov borze imajo borzni člani naslednje dolžnosti:
– borzo morajo nemudoma obvestiti in posredovati ustrezno pooblastilo ali preklic pooblastila glede nudenja neposrednega dostopa stranke do borznega trga;
– svoji stranki lahko dodelijo neposredni dostop stranke
do trgov borze le v kolikor ta izpolnjuje minimalne standarde
in merila glede primernosti, kot je podrobneje določeno v navodilih;
– svoji stranki lahko dodelijo neposredni dostop stranke
do vseh trgov borze le preko ločenih identifikacijskih elementov,
kot je to podrobneje določeno v navodilih;
– ohranjajo celotno odgovornost za naročila oziroma trgovanje, ki se izvaja preko neposrednega dostopa stranke do
trgov borze;
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– morajo s potrebno skrbnostjo obravnavati stranke, ki jim
zagotavljajo neposredni dostop stranke do trgov borze;
– morajo redno izvajati ustrezne kontrole nad omogočanjem neposrednega dostopa stranke do trgov borze, kot je to
podrobneje določeno v navodilih.«
(3) V 93. členu (sedaj 79. člen) se doda tretji odstavek,
naslednji pa se ustrezno preštevilči. Odstavek se glasi:
»(3) V primeru uporabe funkcionalnosti za algoritemsko
trgovanje imajo borzni člani naslednje dolžnosti:
– borzo morajo nemudoma obvestiti in posredovati ustrezno pooblastilo ali preklic pooblastila za vzpostavitev funkcionalnosti za algoritemsko trgovanje;
– delovanje funkcionalnosti za algoritemsko trgovanje
ustrezno preizkusiti v simulacijskem okolju trgovalnega sistema, in sicer na način, ki ga določata člena 9 in 10 Delegirane
uredbe Komisije (EU) 2017/584;
– borzi potrditi, da je bilo delovanje funkcionalnosti za
algoritemsko trgovanje uspešno preizkušeno.«
(4) V 93. členu (sedaj 79. člen) se doda četrti odstavek,
naslednji pa se ustrezno preštevilči. Odstavek se glasi:
»(4) Borzni člani so dolžni borzi poročati naslednje podatke o naročilih:
– podatek o identifikaciji osebe, ki je oddala naročilo;
– identifikacijsko kodo stranke;
– koda investicijskega odločevalca;
– koda investicijskega izvršitelja.«
(5) V 93. členu (sedaj 79. člen) se doda peti odstavek,
naslednji pa se ustrezno preštevilči. Odstavek se glasi:
»(5) Borzni člani imajo dolžnost samostojno poročati podatke o sklenjenih poslih na način, kot ga določa člen 26
Uredbe MiFIR.«
(6) V 93. členu (sedaj 79. člen) se črta prej drugi odstavek.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
(7) V 93. členu (sedaj 79. člen) se v tretjem (sedaj šestem)
odstavku besedna zveza »član borze« zamenja z »borzni
član«.
(8) V 93. členu (sedaj 79. člen) se v četrtem (sedaj
sedmem) odstavku besedna zveza »Člani borze« zamenja z
»Borzni člani«.
(9) V 93. členu (sedaj 79. člen) se v petem (sedaj osmem)
odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(8) Borzni član je odgovoren za vse sklenjene posle in za
upravljanje z naročili izvedeno pod njegovo kodo, kar vključuje
tudi sporočila in naročila podana preko neposrednega dostopa
do borznega trga, ter za zagotavljanje ustreznih sistemov in
učinkovitega nadzora nad neposrednim dostopom.«
69. člen
(1) V 94. členu (sedaj 80. člen) se v drugem odstavku
spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(2) V primeru prenehanja položaja borznega člana prenehajo veljati vsa pooblastila tega borznega člana (pravica
do dostopa do trgovalnega sistema preko elektronskih vmesnikov, pooblastila za delo na trgovalnem sistemu borznih
trgovalcev, neposredni dostop stranke, če ima član omogočenega, idr.).«
(2) V 94. členu (sedaj 80. člen) se v tretjem odstavku
spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Odločitev borze o prenehanju položaja borznega
člana v skladu s tem poglavjem učinkuje na vseh trgih borze.«
70. člen
(1) V 95. členu (sedaj 81. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Borza mora izključiti borznega člana iz članstva na
borzi, če borzni član zaradi odvzema ali prenehanja dovoljenja
za opravljanje investicijskih storitev in poslov ali zaradi drugih
razlogov izgubi položaj osebe iz prvega odstavka 70. člena teh
Pravil, v zvezi s katerim je pridobil položaj borznega člana.«
(2) V 95. členu (sedaj 81. člen) se v drugem odstavku
spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
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»(2) Borza lahko izključi borznega člana iz članstva na
borzi, če:
– borzni član v postavljenem roku ne izpolni obveznosti
iz 75. člena Pravil;
– borzni član ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti
do borze;
– borzni član ne obvesti borze o dogodkih oziroma okoliščinah, ki jih določajo Pravila in navodila;
– borzni član huje krši Pravila;
– je to potrebno za zagotovitev poštenega in urejenega
trgovanja na borznem trgu;
– je borzni član nepretrgoma izključen iz trgovanja več kot
šest (6) mesecev.«
(3) V 95. členu (sedaj 81. člen) se v tretjem odstavku
besedna zveza »člana borze« zamenja z »borznega člana«.
71. člen
V 97. členu (sedaj 83. člen) se v drugem odstavku besedi
»članu« doda beseda »borznemu«, tako da se odstavek po
novem glasi:
»(2) Datum prenehanja položaja borznega člana določi
uprava v sklepu o izključitvi ali v sklepu o prenehanju članstva.
V primeru izstopa s pisno izjavo, borznemu članu preneha položaj borznega člana najprej v roku 30 dni odkar borza prejme
popolno zahtevo borznega člana za prenehanje članstva, ki
se vloži na obrazcu, ki se predpiše z navodili. Z dnem prenehanja položaja borznega člana preneha veljati tudi Pogodba
o članstvu.«
72. člen
(1) V 98. členu (sedaj 84. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Borza mora borznega člana izključiti iz trgovanja na
borzi:
– nemudoma, ko je obveščena, da je podan razlog iz
prvega odstavka 81. člena teh Pravil;
– nemudoma, ko je obveščena, da je borznemu članu
Agencija, Banka Slovenije oziroma pristojni nadzorni organ
države članice ali tuje države tega borznega člana izrekel ukrep
začasne prepovedi opravljanja investicijskih storitev;
– nemudoma, ko je obveščena s strani poravnalnega
člana ali upravljavca poravnalnega sistema, da borzni član ne
izpolnjuje obveznosti iz poravnave;
– nemudoma, ko je obveščena, da je nad borznim članom
začet postopek insolventnosti;
– če je to potrebno za zagotovitev poštenega in urejenega
trgovanja na borznem trgu.«
(2) V 98. členu (sedaj 84. člen) se v drugem odstavku
spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Borza lahko borznega člana izključi iz trgovanja na
borzi:
– če obstajajo okoliščine, na podlagi katerih se utemeljeno
sumi, da borzni član huje krši Pravila ali druge akte borze;
– če je razlog iz 2. točke drugega odstavka 81. člena teh
Pravil podan dvakrat v neprekinjenem obdobju šestih mesecev;
– če je razlog iz 3. točke drugega odstavka 81. člena teh
Pravil podan dvakrat zapored;
– če borzni član ne izpolnjuje kadrovskih pogojev iz
72. člena Pravil;
– če borzni član ne izpolnjuje tehničnih pogojev iz
71. člena Pravil;
– če obstaja utemeljen sum, da borzni član pri enem ali
več vrednostnih papirjih povzroča neurejene trgovalne razmere
s preseganjem mejnih vrednosti razmerij iz tretjega odstavka
135. člena Pravil in borzni član po pozivu s strani borze ne
pojasni razlogov za ugotovljeno preseganje mejnih vrednosti;
– če borzni član ne poroča borzi relevantnih podatkov iz
79. člena Pravil na ustrezen način.«
(3) V 98. členu (sedaj 84. člen) se v četrtem odstavku
doda del besedila. Odstavek se po novem glasi:
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»(4) Izključitev iz trgovanja traja do prenehanja razloga,
zaradi katerega je bil borzni član izključen iz trgovanja in
ponovne vključitve v trgovanje s strani borze, oziroma dokler
ni na podlagi izključitve iz trgovanja izrečen ukrep izključitve
borznega člana iz članstva na borzi.«
(4) V 98. členu (sedaj 84. člen) se v petem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(5) Poravnalni član lahko nemudoma samostojno izključi
iz trgovanja na borzi neporavnalnega člana, za katerega izvaja
poravnavo, če slednji ne izpolnjuje obveznosti iz poravnave oziroma drugih dogovorjenih trgovalnih pogojev iz pogodbe iz 2.
točke prvega odstavka 73. člena Pravil. Izključitev iz trgovanja
traja vse dokler poravnalni član ne prekliče izključitve iz trgovanja, oziroma dokler ni v skladu s prejšnjim odstavkom tega
člena Pravil neporavnalnemu članu izrečen ukrep izključitve iz
članstva na borzi. Postopek v zvezi z izključitvijo iz trgovanja
neporavnalnega člana se podrobneje predpiše z navodili.«
(5) V 98. členu (sedaj 84. člen) se v šestem odstavku
beseda »LJSE« zamenja z »borze«.
73. člen
(1) V 99. členu (sedaj 85. člen) se doda tretji odstavek.
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(3) Borza ne omejuje, da izvajanje vzdrževanja likvidnosti za določen vrednostni papir izvaja več vzdrževalcev
likvidnosti hkrati.«
(2) V 99. členu (sedaj 85. člen) se v tretjem odstavku (sedaj četrti in peti odstavek) spremeni besedilo in razdeli v dva
odstavka. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo. Odstavka
se glasita:
»(4) V kolikor borzni član za določen vrednostni papir pri
vzdrževanju likvidnosti izpolnjuje kriterije iz člena 1 Delegirane uredbe komisije (EU) 2017/578, mora o tem nemudoma
obvestiti borzo in zaprositi za podelitev statusa vzdrževalca
likvidnosti, tako da v pisni zahtevi natančno navede, na katere
vrednostne papirje se zahteva nanaša.
(5) Borzni član pridobi status vzdrževalca likvidnosti za
enega ali več vrednostnih papirjev, če izpolnjuje kriterije, ki se
predpišejo z navodili, s tem ko:
– podpiše z borzo Pogodbo o izvrševanju obveznosti
vzdrževalca likvidnosti;
– borza izda sklep o dodelitvi statusa vzdrževalca likvidnosti.«
(3) V 99. členu (sedaj 85. člen) se v četrtem (sedaj šestem)
odstavku spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(6) Seznam vzdrževalcev likvidnosti in vrednostne papirje, za katere izvajajo vzdrževanje likvidnosti, borza objavi na
svoji spletni strani.«
(4) V 99. členu (sedaj 85. člen) se doda sedmi odstavek,
ki se glasi:
»(7) Podrobnejši postopek podeljevanja statusa vzdrževalca likvidnosti in zahtev vzdrževanja likvidnosti se predpišejo
z navodili.«
74. člen
V 100. členu (sedaj 86. člen) se v tretjem odstavku beseda »kriteriji« zamenja z »dejavniki«, črta pa se 5. točka.
75. člen
(1) V 101. členu (sedaj 87. člen) se v prvem odstavku
spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Vzdrževalec likvidnosti lahko odstopi od tega statusa v celoti ali le za določen vrednostni papir na podlagi pisne
odpovedi. Po tem, ko borza prejme njegovo pisno odpoved,
vzdrževalec likvidnosti v roku, predpisanem v navodilih, ni več
dolžan opravljati svojih obveznosti kot vzdrževalec likvidnosti.«
(2) V 101. členu (sedaj 87. člen) se v drugem odstavku
spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Borza lahko odvzame status vzdrževalca likvidnosti
borznemu članu, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti kot vzdrževalec likvidnosti.«
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76. člen
Spremeni se naslov poglavja 9.3 (sedaj poglavja 8.3).
Naslov poglavja se glasi:

»8.3.3. IZKLJUČITEV BORZNEGA TRGOVALCA
ALI ELEKTRONSKEGA VMESNIKA IZ TRGOVANJA
NA BORZI«

»8.3. BORZNI TRGOVALCI IN ELEKTRONSKI VMESNIKI«

82. člen
(1) Naslov 107. člena (sedaj 93. člen) se spremeni, tako
po novem glasi:

77. člen
Spremeni se naslov podpoglavja 9.3.1.(sedaj podpoglavja
8.3.1.). Naslov podpoglavja se glasi:
»VKLJUČITEV BORZNEGA TRGOVALCA
IN ELEKTRONSKEGA VMESNIKA V TRGOVANJE
NA BORZI«
78. člen
(1) V 102. členu (sedaj 88. člen) se v prvem odstavku besedna zveza »član borze« zamenja z »borzni član« in beseda
»LJSE« z »borze«.
(2) V 102. členu (sedaj 88. člen) se v drugem odstavku v
prvi točki beseda »član« zamenja z »borzni član«.
(3) V 102. členu (sedaj 88. člen) se v petem odstavku v
prvi točki besedna zveza »člana borze« zamenja z »borznega
člana«.
(4) V 102. členu (sedaj 88. člen) se črta sedmi odstavek.
79. člen
Naslov 103. člena (sedaj 89. člen) se spremeni, tako da
se po novem glasi:
»Vključitev borznega trgovalca ali elektronskega vmesnika
borznega člana v trgovanje na borzi
89. člen«
(1) V 103. členu (sedaj 89. člen) se v prvem odstavku
spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Na podlagi pooblastila borznega člana in določitve
osebnega identifikacijskega elementa s strani skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema, vključi borza borznega trgovalca v
trgovanje na borzi tako, da:
– preveri izpolnjevanje predpisanih pogojev s strani posameznega trgovalca;
– preveri, ali so ustrezno navedeni vsi zahtevani podatki;
– preveri skladnost njegovega osebnega identifikacijskega elementa s predpisano metodologijo;
– v skladu s prvim odstavkom 107. člena Pravil prestavi
status borznega trgovalca v »aktiven«.
(2) V 103. členu (sedaj 89. člen) se v drugem odstavku
spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Glede varstva identifikacijskih elementov in odgovornosti za resničnost in točnost podatkov, ki jih v trgovalni sistem
vnesejo borzni trgovalci ali elektronski vmesniki se uporablja
določba sedmega odstavka 79. člena teh Pravil.«
80. člen
(1) Naslov in besedilo 104. člena (sedaj 90. člen) se spremeni, tako da se člen po novem glasi:
»Postopek odločanja v zadevah v zvezi z borznimi trgovalci
ali elektronskimi vmesniki borznih članov
90. člen
Pri odločanju v zadevah v zvezi z borznimi trgovalci ali
elektronskimi vmesniki se subsidiarno uporablja 12. poglavje
teh Pravil.«
81. člen
Naslov podpoglavja 9.3.3. (sedaj 8.3.3.) se spremeni,
tako da se sedaj glasi:

»Začasna izključitev borznega trgovalca ali elektronskega
vmesnika borznega člana iz trgovanja na borzi«
(2) V 107. členu (sedaj 93. člen) se v prvem odstavku
črta tretja točka.
(3) V 107. členu (sedaj 93. člen) se v doda drugi odstavek.
Ostali se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(2) Elektronski vmesnik borznega člana lahko borza s
sklepom začasno izključi iz trgovanja na borzi zlasti v naslednjih primerih:
– če utemeljeno sumi, da povzroča razmere na trgu, ki so
s Pravili ali navodili prepovedana;
– v kolikor borza ugotovi neskladja s Pravili in navodili pri
omogočenem neposrednem dostopu stranke do trgov borze
določeni stranki borznega člana;
– v primeru preseganja skrajnih pragov za trgovanje, kot
je to podrobneje določeno z Navodili;
– v kolikor borza ugotovi, da povzroča trgovanje preko
elektronskega vmesnika neurejene trgovalne razmere.«
(4) V 107. členu (sedaj 93. člen) se v drugem (sedaj tretjem) odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek glasi:
»(3) O izključitvi in razlogih za začasno izključitev borznega trgovalca ali elektronskega vmesnika borznega člana
iz trgovanja na borzi se obvesti borznega člana in Agencijo.«
(5) V 107. členu (sedaj 93. člen) se v tretjem (sedaj četrtem) odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek glasi:
»(4) Odločitev borze o začasni izključitvi borznega trgovalca ali elektronskega vmesnika borznega člana iz trgovanja
na borzi učinkuje na vseh trgih borze.«
83. člen
(1) Naslov 108. člena (sedaj 94. člen) se spremeni, tako
da se po novem glasi:
»Izključitev borznega trgovalca ali elektronskega vmesnika
borznega člana iz trgovanja na borzi«
(2) V 108. členu (sedaj 94. člen) se v prvem odstavku črta
četrta točka, doda pa se nova točka, ki se glasi:
»– če je tak ukrep odredila Agencija.«
(3) V 108. členu (sedaj 94. člen) se doda drugi odstavek,
ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(2) Borza izključi elektronski vmesnik borznega člana iz
trgovanja na borzi:
– če borzni član prekliče pooblastilo za elektronski vmesnik;
– v kolikor borza ugotovi večja neskladja s Pravili in
navodili oziroma neizpolnjevanje pogojev za omogočanje neposrednega dostopa stranke do trgov borze določeni stranki
borznega člana;
– v primeru ponavljajočega preseganja skrajnih pragov za
trgovanje, kot je to podrobneje določeno z Navodili;
– v primeru ponavljajočega povzročanja neurejenih trgovalnih razmer, ki so posledica upravljanja naročil preko elektronskega vmesnika;
– če povzroča hujše kršitve Pravil in navodil;
– če je ukrep odredila Agencija.«
(4) V 108. členu (sedaj 94. člen) se v drugem (sedaj
tretjem) odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po
novem glasi:
»(3) O izključitvi in razlogih iz prvega in drugega odstavka
tega člena za izključitev borznega trgovalca ali elektronskega
vmesnika borznega člana iz trgovanja na borzi se obvesti borznega člana in Agencijo.«
(5) V 108. členu (sedaj 94. člen) se v četrtem (sedaj
petem) odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po
novem glasi:
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»(5) Odločitev borze o izključitvi borznega trgovalca ali
elektronskega vmesnika borznega člana iz trgovanja na borzi
učinkuje na vseh trgih borze.«

»(2) Trgovalni status borznega trgovalca ali elektronskega
vmesnika se spremeni na podlagi sklepa borze, kadar so za to
izpolnjeni pogoji iz Pravil.«

84. člen
V 109. členu (sedaj 95. členu) se v tretjem odstavku
besedna zveza »člani borze« zamenja z »borzni člani«.

90. člen
(1) V 122. členu (sedaj 108. člen) se v prvem odstavku v
drugi točki črta del besedila, tako da se točka po novem glasi:
»– zadržan – sklepanje poslov in upravljanje z naročili za
trgovanje nista možna;«
(2) V 122. členu (sedaj 108. člen) se v prvem odstavku
črta tretja točka.
(3) V 122. členu (sedaj 108. člen) se v prvem odstavku v
četrti točki črta del besedila, tako da se točka po novem glasi:
»– izključen – vrednostni papir se izključi iz trgovanja, pri
čemer sklepanje poslov in upravljanje z naročili za trgovanje
nista možna.«
(4) V 122. členu (sedaj 108. člen) se v drugem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Stanje vrednostnega papirja se spremeni na podlagi
sklepa borze, kadar so za to izpolnjeni pogoji iz Pravil, razen v
primeru 140. člena Pravil.«

85. člen
V 110. členu (sedaj 96. člen) se spremeni besedilo. Besedilo člena se po novem glasi:
»Predmet borznih poslov so na borzni trg sprejeti nematerializirani vrednostni papirji, ki so izjava izdajatelja, vpisana v
centralni register KDD, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil obveznost iz nematerializiranega vrednostnega papirja.«
86. člen
(1) V 116. členu (sedaj 102. člen) se v prvem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Pri delitvi kosovnih delnic, pri nespremenjenem
osnovnem kapitalu, se glede na presečni datum določijo največ trije trgovalni dnevi, ko se pri izpolnitvi na te dni sklenjenih
poslov s temi delnicami upošteva delitveno razmerje v skladu
s 165. členom Pravil.«
(2) V 116. členu (sedaj 102. člen) se v tretjem odstavku
v drugi točki spremeni sklic na člen Pravil. Točka se po novem
glasi:
»– izpolnjeni so pogoji iz tretjega odstavka 101. člena
Pravil.«
87. člen
V 119. členu (sedaj 105. člen) se v četrtem odstavku
spremeni sklic na poglavje Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Stanja trga iz drugega in tretjega odstavka tega člena
so lahko prekinjena z dodatnimi avkcijami, povezanimi z varovalnimi mehanizmi iz 9.6. poglavja Pravil.«
88. člen
(1) V 120. členu (sedaj 106. člen) se v prvem odstavku
besedna zveza »član borze« zamenja z »borzni član« in beseda »članu« z »borznemu članu«.
(2) V 120. členu (sedaj 106. člen) se v drugem odstavku
besedna zveza »člana borze« zamenja z »borznega člana«
in spremeni se sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po
novem glasi:
»(2) Trgovalni status borznega člana se spremeni na
podlagi sklepa borze, kadar so za to izpolnjeni pogoji iz Pravil
in na podlagi izključitve oziroma ponovne vključitve s strani
poravnalnega člana, izvedene v skladu s petim odstavkom
84. člena Pravil oziroma drugim odstavkom 76. člena Pravil.«
89. člen
(1) Naslov 120. člena (sedaj 107. člen) se spremeni, tako
da se po novem glasi:
»Trgovalni status borznih trgovalcev in elektronskih
vmesnikov«
(2) V 121. členu (sedaj 107. člen) se v prvem odstavku
doda besedilo, tako da se po novem odstavek glasi:
»(1) Posamezni borzni trgovalec ali elektronski vmesnik
ima lahko v trgovalnem sistemu enega izmed naslednjih trgovalnih statusov:
– aktiven – borznemu trgovalcu ali elektronskemu vmesniku je omogočeno sklepanje poslov in upravljanje z naročili
preko trgovalnega sistema;
– neaktiven – borznemu trgovalcu ali elektronskemu vmesniku ni omogočeno sklepanje poslov in upravljanje z naročili
preko trgovalnega sistema.«
(3) V 121. členu (sedaj 107. člen) se v drugem odstavku
doda besedilo, tako da se po novem odstavek glasi:

91. člen
(1) V 123. členu (sedaj 109. člen) se v prvem odstavku
besedna zveza »Član borze« zamenja z »Borzni član«.
(2) V 123. členu (sedaj 109. člen) se v tretjem odstavku
spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Pri upravljanju z naročili v trgovalnem sistemu so
dovoljene določene kombinacije različnih vrst naročil in njihovih
pogojev izvršitve, pri čemer so omejitve pri upravljanju z naročili
vezane na način trgovanja, stanja trga in faze v avkcijah ter na
funkcionalnost vmesnika v uporabi, kot jih opredeljujejo 71.,
104., 105. in 127. člen Pravil.«
(3) V 123. členu (sedaj 109. člen) se v četrtem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Poseben način vnosa naročila je obojestransko naročilo za nakup in prodajo, ki ga je mogoče vnesti z enkratnim
vnosom v trgovalni sistem in se lahko uporablja samo za
trgovanje preko računov za vzdrževanje likvidnosti iz četrtega
odstavka 117. člena Pravil.«
92. člen
(1) V 126. členu (sedaj 112. člen) se v prvem odstavku v
prvi točki spremeni sklic na poglavje Pravil. Točka se po novem
glasi:
»– Naročilo samo v avkciji – naročilo velja samo v avkcijah, razen avkcij iz poglavja 9.6. Pravil.«
(2) V 126. členu (sedaj 112. člen) se v prvem odstavku
črta četrta točka.
(3) V 126. členu (sedaj 112. člen) se v drugem odstavku
črta sklic na točke prejšnjega odstavka. Odstavek se po novem
glasi:
»(2) V kolikor se naročilo s trgovalnim pogojem iz prejšnjega odstavka tega člena v okviru opredeljenega stanja trga
oziroma faze avkcije ne izvrši v celoti, sodeluje s preostankom
naročila v naslednjem relevantnem stanju trga v skladu s pogojem naročila.«
(4) V 126. členu (sedaj 112. člen) se črta tretji odstavek.
93. člen
(1) V 127. členu (sedaj 113. člen) se v drugem odstavku
črta del besedila. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Dnevna naročila iz 1. točke prvega odstavka tega
člena so vsa naročila z vnesenim pogojem časovne veljavnosti
naročila »dnevno«, naročila takoj ali prekliči, naročila izvrši ali
prekliči, naročila vnesi na vrh in plus vnesi na vrh ter omejena
naročila brez vnesenega pogoja časovne veljavnosti izvršitve
naročila.«
(2) V 127. členu (sedaj 113. člen) se v tretjem odstavku
beseda »član« zamenja z »borzni član« in se spremeni sklic na
člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
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»(3) Ob spremembi naročila lahko borzni član podaljša
rok veljavnosti naročila za novih tristo šestdeset (360) koledarskih dni, pri čemer se časovna oznaka naročila spremeni
v skladu s 122. členom Pravil.«
94. člen
V 128. členu (sedaj 114. člen) se v drugem odstavku
besedna zveza »član borze« zamenja z »borzni član«.
95. člen
(1) V 130. členu (sedaj 116. člen) se v četrtem odstavku
beseda »zahtevana« zamenja z »obvezna« in popravi zapis
besede »Navodili« v »navodili«.
(2) V 130. členu (sedaj 116. člen) se črta šesti odstavek.
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
(3) V 130. členu (sedaj 116. člen) se v osmem (sedaj sedmem) odstavku beseda »članu« zamenja z »borznemu članu«.
96. člen
(1) V 131. členu (sedaj 117. člen) se v drugem odstavku
besedna zveza »Član borze« zamenja z »Borzni član«.
(2) V 131. členu (sedaj 117. člen) se v tretjem odstavku
besedna zveza »Član borze« zamenja z »Borzni član«.
(3) V 131. členu (sedaj 117. člen) se v četrtem odstavku
spremeni sklic na poglavje Pravil, tako da se odstavek po
novem glasi:
»(4) Račun za vzdrževanje likvidnosti je račun, preko
katerega borzni član opravlja aktivnosti vzdrževanja likvidnosti
iz poglavja 8.2. Pravil.«
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»(2) Borza lahko v primerih korporacijskih akcij, ki vplivajo na spremembo lastnosti vrednostnega papirja, kot so
npr. razdelitev delnic, združitev delnic ipd., pred nadgradnjo
trgovalnega sistema in v drugih podobnih primerih, sklene, da
se vsa naročila za vrednostni papir, ki so bila vnesena v trgovalni sistem pred ustavitvijo trgovanja, ob sprostitvi trgovanja
oziroma pred nadgradnjo trgovalnega sistema odstranijo iz
trgovalnega sistema.«
(3) V 138. členu (sedaj 124. člen) se doda četrti odstavek,
ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(4) Borza lahko za namene iz prvega odstavka 137. člena
uporabi mehanizem za izklop v sili in iz trgovalnega sistema
umakne vsa naročila borznega člana.«
(4) V 138. členu (sedaj 124. člen) se doda peti odstavek,
ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(5) Borza lahko za namene iz prvega odstavka 137. člena
oziroma v primeru ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev za
omogočanje neposrednega dostopa stranke, uporabi mehanizem za izklop v sili in iz trgovalnega sistema umakne vsa
naročila oddana preko tega neposrednega dostopa stranke.«
(5) V 138. členu (sedaj 124. člen) se doda šesti odstavek,
naslednji odstavek pa se ustrezno preštevilči. Odstavek se
glasi:
»(6) V povezavi z 8. točko prvega odstavka 116. člena so
naročila lahko opredeljena kot "trajna" ali kot "netrajna". "Netrajna" naročila so v primeru vzpostavitve statusa vrednostnega papirja "zadržan" avtomatično odstranjena iz trgovalnega
sistema, medtem ko so "trajna" naročila iz trgovalnega sistema
odstranjena ročno na podlagi sklepa borze.«

97. člen
V 132. členu (sedaj 118. člen) se v prvem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Borzni član, ki želi terjatve in obveznosti iz posameznega borznega posla v skladu s Pravili KDD prenesti na drugega poravnalnega člana, mora pri vnosu naročila v trgovalni
sistem uporabiti številko skrbniškega računa, ki jo v ta namen
dodeli KDD. Ta skrbniški račun se šteje za podvrsto računa
stranke iz tretjega odstavka 117. člena Pravil.«

101. člen
V 139. členu (sedaj 125. člen) se besedna zveza »člana
borze« zamenja z »borznega člana«.

98. člen
(1) V 135. členu (sedaj 121. člen) se v prvem odstavku
v drugi točki besedna zveza »član borze« zamenja z »borzni
član«.
(2) V 135. členu (sedaj 121. člen) se v tretjem odstavku
besedna zveza »člane borze« zamenja z »borzne člane«.

103. člen
(1) V 141. členu (sedaj 127. člen) se v prvem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil, črta pa se tretja točka. Odstavek
se po novem glasi:
»(1) Avkcija iz 126. člena Pravil se lahko izvede v naslednjih zaporednih korakih:
– faza upravljanja z naročili – omogočeno je upravljanje
z naročili;
– faza odpiranja trga – omogočeno je upravljanje z naročili do trenutka odprtja trga, ki se izvede v naključno izbranem
trenutku (izračuna se avkcijski tečaj in lahko pride do sklenitve
poslov);«
(2) V 141. členu (sedaj 127. člen) se v drugem odstavku
v tretji točki spremenita sklica na člena Pravil. Točka se po
novem glasi:
»– če so na trgu aktivna samo tržna naročila, se posli
sklenejo po avkcijskem tečaju iz 128. člena Pravil in glede na
vrstni red naročil iz 122. člena Pravil.«
(3) V 141. členu (sedaj 127. člen) se črta tretji odstavek.
(4) V 141. členu (sedaj 127. člen) se črta četrti odstavek.

99. člen
(1) V 137. členu (sedaj 123. člen) se v četrtem odstavku
črta del besedila v prvi točki. Točka se po novem glasi:
»– v neprekinjenem načinu trgovanja, v stanju odprtega
trga, pri čemer je dovoljen vnos le znotraj dinamičnega in
statičnega trgovalnega intervala.«
(2) V 137. členu (sedaj 123. člen) se v četrtem odstavku
črta druga točka.
(3) V 137. členu (sedaj 123. člen) se črta sedmi odstavek.
100. člen
(1) V 138. členu (sedaj 124. člen) se doda prvi odstavek,
ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(1) Borza v primerih umika vrednostnega papirja z
borznega trga, izključitve borznega člana iz članstva na borzi,
izključitvi borznega trgovalca ali elektronskega vmesnika iz trgovanja, spremembi koraka kotacije pri vrednostnem papirju,
spremembi nominalne vrednosti glavnice obveznic, zamenjavi kode vrednostnega papirja, zamenjavi valute trgovanja,
odstrani iz trgovalnega sistema vsa naročila za vrednostni
papir.«
(2) V 138. členu (sedaj 124. člen) se v prvem odstavku
(sedaj drugi odstavek), spremeni besedilo, tako da se po
novem glasi:

102. člen
V 140. členu (sedaj 126. člen) se v tretjem odstavku
spremeni sklic na poglavje Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Posebna avkcija se izvede tudi v primeru sprožitve
varovalnih mehanizmov iz poglavja 9.6. Pravil.«

104. člen
(1) V 142. členu (sedaj 128. člen) se v prvem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Avkcijski tečaj je tečaj, pri katerem se sklenejo posli
v avkciji iz 126. člena Pravil na način, da se doseže količinsko
največji obseg prometa ter najmanjši količinski preostanek
udeleženih naročil.«
(2) V 142. členu (sedaj 128. člen) se v drugem odstavku
v drugi točki spremeni sklic na člen Pravil. Točka se po novem
glasi:
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»– ko je preostanek tako na strani povpraševanja kot tudi
na strani ponudbe enak oziroma ko preostanka ni, se avkcijski
tečaj določi glede na referenčni tečaj 1, ki je določen v petem
odstavku 134. člena Pravil, na sledeči način:
– v primeru, da je referenčni tečaj 1 višji ali enak najvišjemu tečaju izmed možnih tečajev, se avkcijski tečaj oblikuje pri
najvišjem tečaju izmed možnih tečajev;
– v primeru, da je referenčni tečaj 1 manjši ali enak najnižjemu tečaju izmed možnih tečajev, se avkcijski tečaj oblikuje
pri najnižjem tečaju izmed možnih tečajev;
– v primeru, da je referenčni tečaj 1 manjši od najvišjega izmed možnih tečajev in večji od najnižjega izmed možnih
tečajev, se avkcijski tečaj oblikuje pri tečaju, ki je enak referenčnemu tečaju 1.«
105. člen
V 143. členu (sedaj 129. člen) se spremeni sklic na člen
Pravil. Besedilo člena se po novem glasi:
»Sklepanje poslov se v trgovalnem sistemu izvrši na način, ki glede na vsakokratno izkazan interes prodaje in nakupa
v globini trga zagotavlja upoštevanje vrstnega reda naročil, kot
je določen v drugem odstavku 122. člena Pravil.«
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110. člen
Naslov podpoglavja 10.6 (sedaj 9.6) se spremeni, tako da
se po novem glasi:
»9.6. PREPREČEVANJE NEUREJENIH POGOJEV
TRGOVANJA«
111. člen
Doda se 135. člen z naslovom »Ureditve za namen preprečevanja neurejenih pogojev trgovanja«, ostali členi pa se
ustrezno preštevilčijo. Nov člen se glasi:
»Ureditve za namen preprečevanja neurejenih pogojev
trgovanja
135. člen
(1) Borza ima za namen preprečevanja neurejenih pogojev trgovanja vzpostavljene ureditve:
– omejitve števila naročil, ki jih član lahko pošlje na sekundo;
– mehanizme za obvladovanje nestanovitnosti;
– kontrole pred trgovanjem;

106. člen
(1) V 144. členu (sedaj 130. člen) se v prvem odstavku
spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) V neprekinjenem načinu trgovanja v času odprtega
trga trgovalni sistem avtomatično sklene posel glede na ujemanje pogojev aktivnih naročil v skladu s 105. in 127. členom
Pravil, pri čemer se upošteva vrstni red iz 122. člena Pravil.«
(2) V 144. členu (sedaj 130. člen) se v drugem odstavku
spremenijo sklici na člene Pravil, črta pa se del besedila. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Sklepanje poslov v posamezni avkciji vrednostnega
papirja iz 126. člena Pravil je možno v fazi odpiranja trga,
v skladu s 105. in 127. členom Pravil in vrstnim redom iz
122. člena Pravil.«

ki se podrobneje določijo v navodilih.
(2) Za namene prejšnjega odstavka lahko borza zahteva
informacije od katerega koli borznega člana o njegovih organizacijskih zahtevah in kontrolah trgovanja.
(3) Za namene preprečevanja neurejenih pogojev trgovanja borza izračunava razmerje med neizvršenimi naročili in
sklenjenimi posli za vsakega posameznega borznega člana ter
določa mejni vrednosti. Izračun vrednosti razmerja in določitev
mejnih vrednosti natančneje določajo navodila.«

107. člen
V 145. členu (sedaj 131. člen) se v drugem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) V neprekinjenem načinu trgovanja se v avkcijah iz
prvega in tretjega odstavka 126. člena Pravil posel sklene po
avkcijskem tečaju.«

»Kontrole pred trgovanjem

108. člen
V 146. členu (sedaj 132. člen) se v drugem odstavku spremeni sklic na poglavje Pravil in sklic na člen Pravil. Odstavek
se po novem glasi:
»(2) Aplikacijski posli se prek trgovalnega sistema lahko
izvede prek ločenega vnosa posameznih naročil, v skladu s
poglavjem 9.2. Pravil ter v skladu z njihovim izvajanjem, kot ga
opredeljuje 130. člen Pravil.«
109. člen
(1) V 148. členu (sedaj 134. člen) se v prvem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Predodpiralni tečaj posameznega vrednostnega papirja je indikativni tečaj v avkcijah iz 126. člena Pravil in je v danem
trenutku enak avkcijskemu tečaju, ki bi veljal, če bi se v tistem
trenutku izvedla sklenitev poslov v okviru faze odpiranja trga.«
(2) V 148. členu (sedaj 134. člen) se v tretjem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Najboljša ponudba je tečaj najboljšega aktivnega
omejenega naročila na strani ponudbe, glede na vrstni red iz
122. člena Pravil.«
(3) V 148. členu (sedaj 134. člen) se v četrtem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Najboljše povpraševanje je tečaj najboljšega aktivnega omejenega naročila na strani povpraševanja, glede na vrstni
red iz 122. člena Pravil.«

112. člen
Doda se 136. člen z naslovom »Kontrole pred trgovanjem«, ostali členi pa se ustrezno preštevilčijo. Nov člen se
glasi:

136. člen
(1) Trgovalni sistem omogoča naslednje kontrole pred
trgovanjem, prilagojene vsakemu finančnemu instrumentu, s
katerim se trguje na trgih borze:
– cenovne ovratnice;
– najvišja vrednost naročila;
– največji obseg naročila.
(2) Borza določi meje iz prvega odstavka tega člena.
Borzni član lahko sam določi svoje meje, ki so nižje od mej, ki
jih določi borza.
(3) Trgovalni sistem omogoča kontrole iz prvega odstavka
tega člena na način, da:
– se naročilo zavrne, ko je meja iz drugega odstavka tega
člena presežena;
– so vzpostavljeni postopki in ureditve za dovolitev naročil, ki presegajo meje iz drugega odstavka tega člena, začasno
in v izjemnih okoliščinah, če za to zaprosi zadevni borzni član.«
113. člen
V 150. členu (sedaj 138. člen) se v tretjem odstavku spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Prekinitvena avkcija se izvede skladno s 127. členom
Pravil.«
114. člen
(1) V 151. členu (sedaj 139. člen) se v tretjem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Tržna prekinitvena avkcija se izvede skladno s
127. členom Pravil.«
(2) V 151. členu (sedaj 139. člen) se v četrtem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:

Stran

11608 /

Št.

76 / 22. 12. 2017

»(4) V kolikor bi se na trgu vzpostavilo stanje, zaradi katerega bi se istočasno lahko sprožili tako prekinitvena avkcija
iz 138. člena Pravil, kot tudi tržna prekinitvena avkcija, ima
prednost slednja.«
115. člen
(1) V 152. členu (sedaj 140. člen) se v prvem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Podaljšana prekinitvena avkcija se pri posameznem
vrednostnem papirju izvede v neprekinjenem in v avkcijskem
načinu trgovanja v trenutku potencialnega odpiranja trga v prekinitveni ali tržni prekinitveni avkciji, v primeru da bi bil potencialni avkcijski tečaj zunaj večkratnika dinamičnega trgovalnega
intervala iz 1. točke prvega odstavka 138. člena Pravil, ki se
predpiše z navodili.«
(2) V 152. členu (sedaj 140. člen) se v drugem odstavku v
drugi točki beseda »člane« zamenja z »borzne člane«.
(3) V 152. členu (sedaj 140. člen) se v drugem odstavku
črtata tretja in četrta točka.
(4) V 152. členu (sedaj 140. člen) se v četrtem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Za spremembe statusov vrednostnega papirja iz »trgovan« v »zadržan« in obratno iz drugega odstavka tega člena,
ki so del standardiziranih in v naprej opredeljenih postopkov
podaljšanih prekinitvenih avkcij v skladu z navodili, borza ne
izvaja dodatnih ukrepov navedenih v 141. členu Pravil.«
(5) V 152. členu (sedaj 140. člen) se v petem odstavku
popravi napaka in beseda »člana« zamenja s »člena«.
(6) V 152. členu (sedaj 140. člen) se šesti odstavek črta,
sedmi odstavek pa se ustrezno preštevilči.
116. člen
(1) V 153. členu (sedaj 141. člen) se v drugem odstavku
spremenijo sklici na člene Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) V primeru možnosti večjega nihanja tečajev oziroma
drugih neobičajnih okoliščin na trgu (npr. velika odstopanja
količine, tržno neravnovesje itd.), v primeru predvidenih sprememb pri vrednostnem papirju (npr. delitev delnice ipd.) ali v
primeru sprememb pri izdajatelju vrednostnega papirja (npr.
zaradi korporacijske akcije, izdaje novih vrednostnih papirjev,
začetka ali konca prevzemne ponudbe ipd.), lahko borza z
namenom zagotovitve urejenega oblikovanja tečajev, začasno
za ta vrednostni papir spremeni način trgovanja skladno s sedmim odstavkom 105. člena Pravil oziroma ustrezno prilagodi
trgovalne intervale iz prvega odstavka 138. člena Pravil ter iz
prvega odstavka 140. člena Pravil.«
(2) V 153. členu (sedaj 141. člen) se v petem odstavku
spremenijo sklici na člene Pravil in beseda »članom« zamenja
z »borznim članom«. Odstavek se po novem glasi:
»(5) Ob ponovni sprostitvi trgovanja z vrednostnim papirjem mora borza omogočiti borznim članom upravljanje z naročili, ki se nanašajo na vrednostne papirje iz prvega, tretjega
in četrtega odstavka tega člena, za vsaj interval desetih (10)
minut, pri čemer ta interval zajema stanje trga pred odprtjem
iz 2. točke prvega odstavka 105. člena in faze upravljanja z
naročili iz 1. točke prvega odstavka 127. člena Pravil. Po tem
se izvedejo ostale faze avkcije skladno s prvim odstavkom
127. člena Pravil.«
(3) V 153. členu (sedaj 141. člen) se v šestem odstavku
črta del besedila. Odstavek se po novem glasi:
»(6) Borza lahko izvede ustavitev trgovanja z vrednostnem papirjem z zadržanjem. Zadržanje trgovanja posameznega vrednostnega papirja izvede s spremembo njegovega
stanja iz trgovan v zadržan.«
(4) V 153. členu (sedaj 141. člen) se v osmem odstavku
besedna zveza »vse člane borze« zamenja z »borzne člane«.
117. člen
(1) V 154. členu (sedaj 142. člen) se prvem odstavku
besedna zveza »članov borze« zamenja z »borznih članov« in
beseda »članov« z »borznih članov«.
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(2) V 154. členu (sedaj 142. člen) se črta drugi odstavek.
(3) V 154. členu (sedaj 142. člen) se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Borza lahko razdre borzni posel, ki ni bil sklenjen
v skladu z določbami Pravil in navodil brez soglasja članov
borze.«
118. člen
(1) V 155. členu (sedaj 143. člen) se črta prvi odstavek.
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
(2) V 155. členu (sedaj 143. člen) se v drugem odstavku
(sedaj prvi odstavek) besedna zveza »naslednje akcije« zamenja z »naslednji akciji«, črta pa se prva točka.
(3) V 155. členu (sedaj 143. člen) se doda drugi odstavek, ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Odstavek
se glasi:
»(2) Spremembe sklenjenega posla pri poslih s svežnji
niso dovoljene.«
(4) V 155. členu (sedaj 143. člen) se v četrtem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) V kolikor je pri preverjanju pravilnosti vnosa številke
računa iz četrtega odstavka 116. člena Pravil ugotovljeno, da
informacijski sistem borze ne more enolično prepoznati te
številke računa in v kolikor borzni član po pozivu borze računa
ne popravi, borza pred posredovanjem poslov v poravnalni
sistem sama izvede spremembo posla, na način, da posel
razporedi na hišni račun tega borznega člana, kar se podrobneje določi v navodilih.«
119. člen
(1) V 156. členu (sedaj 144. člen) se v tretjem odstavku
spremeni besedilo. Odstavek se po novem glasi:
»(3) Sveženj vrednostnih papirjev iz drugega odstavka
tega člena je tista količina vrednostnih papirjev, pri kateri je:
– zmnožek tečaja delnice, delnice ID, investicijskega
kupona, naložbenega certifikata oziroma nakupnega bona in
števila lotov, ali
– zmnožek tečaja obveznice oziroma instrumenta denarnega trga, vrednosti glavnice enega lota obveznice oziroma
instrumenta denarnega trga ter števila lotov,
enak ali večji minimalni vrednosti svežnja.«
(2) V 156. členu (sedaj 144. člen) se črta peti odstavek.
120. člen
(1) V 158. členu (sedaj 146. člen) se črta prvi odstavek.
Ostali se ustrezno preštevilčijo.
(2) V 158. členu (sedaj 146. člen) se črta drugi odstavek.
Ostali se ustrezno preštevilčijo.
(3) V 158. členu (sedaj 146. člen) se v tretjem odstavku
(sedaj prvi in drugi odstavek) spremenita sklica na člena
Pravil, besedilo pa se razdeli v dva odstavka. Odstavka se
po novem glasita:
»(1) Tečaji poslov s svežnji se ne upoštevajo pri izračunavanju tečajev iz 133. in 134. člena Pravil.
(2) Za trgovanje s svežnji borza ne izračunava uradnih
tečajev.«
121. člen
(1) V 159. členu (sedaj 147. člen) se v prvem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) Posel s svežnjem skleneta dva borzna člana oziroma en borzni član, tako da obe strani potrdita obvezne
sestavine posla s svežnji iz 148. člena Pravil.«
(2) V 159. členu (sedaj 147. člen) se doda drugi odstavek, ostali pa se ustrezno preštevilčijo. Odstavek se glasi:
»(2) Sklepanje poslov s svežnji poteka z oddajanjem
ponudb za sklenitev poslov s svežnji nasprotni strani v poslu
in s potrditvijo teh ponudb znotraj trgovalnega sistema.«
(3) V 159. členu (sedaj 147. člen) se črta tretji odstavek,
ostali pa se ustrezno preštevilčijo.
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(4) V 159. členu (sedaj 147. člen) se črta četrti odstavek,
ostali pa se ustrezno preštevilčijo.
(5) V 159. členu (sedaj 147. člen) se doda četrti odstavek,
ki se glasi:
»(4) Sklenitev posla s svežnjem ni dovoljena, če:
– naročilo za sklenitev posla s svežnjem ne vsebuje vseh
obveznih sestavin iz 148. člena Pravil;
– je vrednost posla s svežnjem nižja od predpisane vrednosti iz četrtega odstavka 144. člena Pravil;
– je bilo naročilo za sklenitev posla s svežnjem vneseno
za vrednostni papir v statusu zadržan ali izključen;
– je bilo naročilo za sklenitev posla s svežnjem vneseno
izven dovoljenega časa za trgovanje, ki je predpisan z navodili.«
122. člen
(1) V 160. členu (sedaj 148. člen) se spremeni naslov
člena, tako da se člen po novem glasi:
»Naročilo za sklenitev posla s svežnjem«
(2) V 160. členu (sedaj 148. člen) se v prvem odstavku
spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Naročilo za sklenitev posla s svežnjem, ki se posreduje nasprotni strani v poslu, mora vključevati vse obvezne
sestavine iz drugega odstavka tega člena.«
(3) V 160. členu (sedaj 148. člen) se v drugem odstavku
spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Obvezne sestavine naročila za sklenitev svežnja so
naslednje:
– stran naročila (nakupna ali prodajna);
– oznaka, ki ponazarja sveženj;
– oznaka vrednostnega papirja;
– ime vrednostnega papirja;
– količina vrednostnih papirjev;
– tečaj vrednostnega papirja;
– datum sklenitve posla;
– čas sklenitve posla;
– datum poravnave;
– vrsta računa;
– koda trgovalca na nasprotni strani posla.«
(4) V 160. členu (sedaj 148. člen) se v tretjem odstavku
besedna zveza »za sveženj« nadomesti z »za sklenitev svežnja«.
(5) V 160. členu (sedaj 148. člen) se v četrtem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Poleg sestavin iz drugega odstavka tega člena je za
skrbniške račune iz prvega odstavka 118. člena Pravil obvezna
sestavina tudi številka računa.«
(6) V 160. členu (sedaj 148. člen) se črta peti odstavek.
(7) V 160. členu (sedaj 148. člen) se črta šesti odstavek.
123. člen
Spremeni se naslov podpoglavja 10.9 (sedaj 9.9.), tako
da se po novem glasi:
» 9.9. PREGLEDNOST TRGOVANJA Z VREDNOSTNIMI
PAPIRJI, KI SO UVRŠČENI V TRGOVANJE NA BORZNEM
TRGU«
124. člen
V 161. členu (sedaj 149. člen) se spremeni besedilo, tako
da se besedilo člena po novem glasi:
»Z namenom, da postanejo dostopne javnosti, borza razkriva informacije o ponudbi in povpraševanju po vrednostnih
papirjih, ki so uvrščeni v trgovanje na borznem trgu na naslednji
način:
– za vrednostne papirje, ki so uvrščeni v neprekinjen
način trgovanja, z omogočanjem dostopa do informacij o skupnem številu naročil in skupno količino vrednostnih papirjev za
najmanj 5 najboljših prodajnih in nakupnih tečajev;
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– za vrednostne papirje, ki so uvrščeni v avkcijski način
trgovanja, z omogočanjem dostopa do informacij o:
– predodpiralnem tečaju in
– količini vrednostnih papirjev, ki bi se izvršila v trenutku odprtja trga v skladu s poglavjem 9.4. Pravil.«
125. člen
(1) V 162. členu (sedaj 150. člen) se spremeni besedilo,
tako da se besedilo prvega odstavka po novem glasi:
»(1) Z namenom, da postanejo dostopni javnosti, borza
razkriva informacije o vseh sklenjenih borznih poslih z vrednostnimi papirji, ki so uvrščeni v trgovanje na borznem trgu z omogočanjem dostopa do naslednjih podatkov o sklenjenih poslih:
– datum in čas sklenitve posla;
– oznaka vrednostnega papirja;
– tečaj za en lot vrednostnega papirja, ki je bil predmet
borznega posla;
– valuta tečaja;
– količina vrednostnih papirjev, ki so bili predmet borznega posla;
– mesto izvršitve oziroma sklenitve posla;
– datum in čas objave posla;
– mesto objave posla;
– identifikacijsko kodo posla;
– oznako vrste posla.«
(2) V 162. členu (sedaj 150. člen) se doda drugi odstavek,
ki se glasi:
»(2) V primeru dolžniških vrednostnih papirjev borza poleg podatkov iz prvega odstavka dodatno omogoča dostop tudi
do naslednjih podatkov o sklenjenih poslih:
– vrsto oznake vrednostnega papirja;
– oblika zapisa tečaja;
– nominalni znesek;
– nominalna valuta.«
(3) V 162. členu (sedaj 150. člen) se doda tretji odstavek,
ki se glasi:
»(3) Če se predhodno razkriti podatki o sklenjenem poslu
prekličejo, borza objavi nove podatke o poslu, ki vsebujejo
vse podrobnosti izvirnih podatkov in identifikacijsko oznako o
preklicu posla.«
(4) V 162. členu (sedaj 150. člen) se doda četrti odstavek,
ki se glasi:
»(4) Če se predhodno razkriti podatki o sklenjenem poslu
spremenijo, borza razkrije naslednje informacije:
– nove podatke o poslu, ki vsebujejo vse podrobnosti
izvirnih podatkov in identifikacijsko oznako o preklicu posla,
– nove podatke o poslu, ki vsebujejo vse podrobnosti
izvirnih podatkov z vsemi potrebnimi popravljenimi podatki in
identifikacijsko oznako o spremembi posla.«
126. člen
(1) V 163. členu (sedaj 151. člen) se v prvem odstavku
spremenita sklica na člena Pravil. Odstavek se po novem
glasi:
»(1) Dostopnost podatkov iz 149. in 150. člena zagotavlja
borza javnosti z neprekinjeno objavo teh informacij v običajnem
času trgovanja takoj, ko so v skladu s Pravili in navodili v trgovalnem sistemu naročila vnesena oziroma izvršena.«
(2) V 163. členu (sedaj 151. člen) se v drugem odstavku
spremenita sklica na člena Pravil in črta se del besedila. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Z navodili ter s Cenikom se podrobneje predpiše način objave ter poslovne pogoje za dostop ter uporabo podatkov
iz 149. in 150. člena.«
127. člen
(1) V 164. členu (sedaj 152. člen) se v prvem odstavku v
sedmi točki besedna zveza »enolična identifikacijska oznaka«
nadomesti z »identifikacijska koda«.
(2) V 164. členu (sedaj 152. člen) se črta drugi odstavek.
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
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(3) V 164. členu (sedaj 152. člen) se v tretjem odstavku
(sedaj drugi odstavek) v peti točki doda besedilo, tako da se
točka po novem glasi:
»– koda borznega trgovalca ali elektronskega vmesnika pri
posameznih naročilih in poslih;«
128. člen
(1) V naslovu 167. člena (sedaj 155. člen) se beseda »člana« nadomesti z »borznega člana«, tako da se naslov člena po
novem glasi:
»Izpad dostopa posameznega borznega člana do trgovalnega
sistema«
(2) V 167. členu (sedaj 155. člen) se besedna zveza »članu
borze« nadomesti z »borznemu članu« in beseda »člana« nadomesti z »borznega člana«.
129. člen
V 168. členu (sedaj 156. člen) se besedna zveza »članov
borze« nadomesti z »borznih članov«, beseda »člane« nadomesti z »borzne člane« in beseda »člani« nadomesti z »borzni
člani«.
130. člen
(1) V 169. členu (sedaj 157. člen) se v prvem odstavku
spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) V primeru izpada trgovalnega sistema oziroma v primeru drugih večjih težav, ko ni mogoče zagotoviti ustreznega
delovanja trgovalnega sistema, se elektronsko trgovanje za vse
borzne člane prekine. O ponovni vzpostavitvi trgovanja borza
sproti obvešča borzne člane.«
(2) V 169. členu (sedaj 157. člen) se v drugem odstavku
beseda »članom« nadomesti z »borznim članom«.
131. člen
V 170. členu (sedaj 158. člen) se spremeni besedilo, tako
da se besedilo člena po novem glasi:
»Če napaka, zaradi katere je prišlo do prekinitve elektronskega trgovanja, ni odpravljena v razumnem času, borza obvesti
borzne člane o nadaljnjih aktivnostih za vzpostavitev delovanja
trgovalnega sistema. Borzne člane, katerim trgovalne postaje ali
elektronski vmesniki ne delujejo, borza obvešča na način, ki se
predpiše z navodili.«
132. člen
V 172. členu (sedaj 160. člen) se v prvem odstavku besedna zveza »člana borze« nadomesti z »borznega člana« in
besedna zveza »člane borze« nadomesti z »borzne člane«.
133. člen
(1) V 177. členu (sedaj 165. člen) se v prvem odstavku
spremenita sklica na člena Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(1) V primeru trgovanja s kosovnimi delnicami iz 102. člena
Pravil borza v obvestilu poravnalnemu sistemu iz prvega odstavka 163. člena Pravil posreduje naloge na način, ki omogoča, da
se pri izpolnitvi sklenjenih poslov upošteva delitveno razmerje.«
(2) V 177. členu (sedaj 165. člen) se v tretjem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje,
da borzni član, udeleženec trgovanja, pooblašča borzo, da na
podlagi podatkov o sklenjenih poslih v imenu in za račun tega
borznega člana opravi izpolnitev njegovih obveznosti oziroma
obveznosti njegovih strank iz trgovanja tako, da izvrši obvestilo o
sklenjenih poslih iz prvega odstavka 163. člena v skladu s prvim
in drugim odstavkom tega člena.«
(3) V 177. členu (sedaj 165. člen) se v četrtem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da
je imetnik vrednostnega papirja udeležencu trgovanja, ki vodi
imetnikov račun, izdal naloge za prenos delnic iz 102. člena
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Pravil iz njegovega računa na račun novega imetnika, tako da
se pri izpolnitvi sklenjenih poslov upošteva delitveno razmerje.«
134. člen
(1) V 178. členu (sedaj 166. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako da se besedilo člena po novem glasi:
»Borzni posli se morajo poravnati na drugi delovni dan po
sklenitvi posla (T+2).«
(2) V 178. členu (sedaj 166. člen) se črta drugi odstavek.
135. člen
V 179. členu (sedaj 167. člen) se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Borzni član je dolžan na dan izpolnitve posla, izpolnjenem na način iz 166. člena Pravil, podatke o poslu posredovati
borzi.«
136. člen
Črta se podpoglavje 11.2, ki je imelo naslov »PRAVILA O
PORAVNAVI BORZNIH POSLOV S SVEŽNJI« s pripadajočim
180. členom. Ostala podpoglavja in členi se ustrezno preštevilčijo.
137. člen
(1) V 181. členu (sedaj 168. člen) se v prvem odstavku
v drugi točki spremeni besedilo, tako da se besedilo točke po
novem glasi:
»– poravnalni sistem izpolnjuje pogoje za opravljanje poravnave borznih poslov v skladu z Uredbo 909/2014/EU;«
(2) V 181. členu (sedaj 168. člen) se v drugem odstavku
beseda »člane« nadomesti z »borzne člane«.
138. člen
V 182. členu (sedaj 169. člen) se v četrtem odstavku beseda
»članov« nadomesti z »borznih članov« in beseda »člana« nadomesti z »borznega člana«.
139. člen
(1) V naslovu 183. člena (sedaj 170. člen) se spremeni sklic
na poglavje Pravil, tako da se naslov člena po novem glasi:
»Uporaba 11. poglavja Pravil«
(2) V 183. členu (sedaj 170. člen) se spremeni sklic na poglavje Pravil. Besedilo člena se po novem glasi:
»Določbe 11. poglavja teh Pravil se uporabljajo za borzne
člane, za upravljanje z naročili za trgovanje na borznem trgu in posle, ki jih borzni člani sklepajo na borznem trgu preko trgovalnega
sistema za svoj račun ali za račun svojih strank.«
140. člen
V 184. členu (sedaj 171. člen) se spremeni besedilo, tako
da se po novem glasi:
»Prepovedani ravnanji zlorabe borznega trga sta v skladu z
določbami Uredbe MAR:
– tržna manipulacija in
– trgovanje na podlagi notranjih informacij.«
141. člen
Člen 184.a se po novem preštevilči v 172. člen.
142. člen
V 185. členu (sedaj 173. člen) se spremeni sklic na poglavje
Pravil. Besedilo člena se po novem glasi:
»Z namenom preverjanja, ali trgovanje na borznem trgu
poteka na pošten in urejen način, in ugotavljanja morebitnih ravnanj, ki bi lahko pomenila zlorabo trga, borza izvaja aktivnosti za
preprečevanje in odkrivanje tržnih manipulacij v skladu s pravili in
postopki, ki so predpisani v 11. poglavju teh Pravil.«
143. člen
V 186. členu (sedaj 174. člen) se v četrti točki besedna zveza »periodične analize« nadomesti z »analize«.
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144. člen
V 187. členu (sedaj 175. člen) se črta sedma točka.
145. člen
V 188. členu (sedaj 176. člen) se spremeni besedilo, tako
da se po novem glasi:
»Pri presoji ali ravnanje borznega člana predstavlja sum
tržne manipulacije iz člena 12 Uredbe MAR, borza poleg kazalnikov iz Priloge 1 k Uredbi MAR upošteva zlasti:
– stopnjo preglednosti ravnanj na borznem trgu;
– potrebno stopnjo varstva vlagateljev ter varstva delovanja
borznega trga, zlasti medsebojnega delovanja ponudbe in povpraševanja po vrednostnih papirjih;
– vpliv na likvidnost in učinkovitost borznega trga;
– ali ravnanje upošteva obstoječ režim in sistem trgovanja
na borznem trgu;
– ali ravnanje omogoča tržnim udeležencem pravočasen
in ustrezen odziv na nove tržne pogoje, ustvarjene s takšnim
ravnanjem;
– ali ravnanje predstavlja tveganje za integriteto borznega
trga;
– ugotovitve in priporočila Agencije, ki se nanašajo na
odkrivanje in preprečevanje tržnih manipulacij;
– strukturne značilnosti borznega trga, vrsto vrednostnih
papirjev, značilnosti udeležencev na tem trgu;
– pomembne spremembe tržnega okolja, kot so na primer
spremembe pravil trgovanja ali sistema trgovanja.«
146. člen
V 189. členu (sedaj 177. člen) se v drugi točki beseda
»algoritmov« zamenja s »funkcionalnosti za algoritemsko trgovanje«.
147. člen
(1) V 190. členu (sedaj 178. člen) se v prvem odstavku v
vseh štirih točkah spremenijo sklici na člene Pravil. Točke se po
novem glasijo:
»– pravil o dolžnostih borznih članov iz 79. člena teh Pravil;
– pravil o pogojih v zvezi s poravnavo borznih poslov iz 10.
poglavja teh Pravil;
– pravil borznega trgovanja iz 9. poglavja teh Pravil;
– pravil za preprečevanje in odkrivanje zlorab borznega
trga iz 11.1. poglavja teh Pravil.«
(2) V 190. členu (sedaj 178. člen) se doda tretji odstavek,
ki se glasi:
»(3) Na podlagi ocene tveganja borza enkrat letno oceni,
kako borzni člani izpolnjujejo organizacijske, tehnične in kadrovske pogoje ter pogoje v zvezi s poravnavo, ki so predpisani s
temi Pravili.«
148. člen
(1) V 191. členu (sedaj 179. člen) se v drugem odstavku
spremeni sklic na poglavje Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(2) Kršitve pravil o trgovanju so zlasti kršitve pravil o trgovanju iz 9. poglavja teh Pravil.«
(2) V 191. členu (sedaj 179. člen) se v tretjem odstavku
beseda »člana« zamenja z »borznega člana«.
(3) V 191. členu (sedaj 179. člen) se v četrtem odstavku
spremeni sklic na poglavje Pravil. Odstavek se po novem glasi:
»(4) Ravnanja borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe
trga, so kršitve pravil iz 11.1 poglavja teh Pravil.«
149. člen
(1) V 193. členu (sedaj 181. člen) se v prvem odstavku
spremeni besedilo, tako da se besedilo člena po novem glasi:
»Borza spremlja sklepanje poslov borznih članov na borznem trgu ter pridobiva podatke in informacije praviloma le o
vnesenih naročilih in sklenjenih poslih v trgovalni sistem, in sicer
neposredno iz trgovalnega sistema.«
(2) V 193. členu (sedaj 181. člen) se črta drugi odstavek.
(3) V 193. členu (sedaj 181. člen) se črta tretji odstavek.
(4) V 193. členu (sedaj 181. člen) se črta četrti odstavek.
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150. člen
(1) V 194. členu (sedaj 182. člen) se v prvem odstavku črta
besedna zveza »manj pomembne«.
(2) V 194. členu (sedaj 182. člen) se v prvem odstavku
doda šesta točka, ki se glasi:
»– izključitev borznega člana iz trgovanja.«
(3) V 194. členu (sedaj 182. člen) se v drugem odstavku
spremeni sklic na poglavje Pravil, tako da se odstavek po novem
glasi:
»(2) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena odloča borza na način in po postopku, kot je določen v 12. poglavju teh
Pravil.«
151. člen
(1) V 195. členu (sedaj 183. člen) se v prvem odstavku
spremeni sklic na poglavje Pravil, tako da se odstavek po novem
glasi:
»(1) V primeru, da borzni član krši svoje obveznosti iz
11. poglavja Pravil oziroma v primeru, ko borza presodi, da
obstaja utemeljen sum, da vneseno naročilo ali sklenjen posel
pomeni prepovedano trgovanje na podlagi notranje informacije
ali dejanje tržne manipulacije (sumljivi posel), mora borza uporabiti ukrep obveščanja Agencije o sumu kršitve.«
(2) V 195. členu (sedaj 183. člen) se v drugem odstavku
spremeni besedilo, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Poročanje iz prvega odstavka tega člena se izvede v
rokih in na način, kot ga določa Delegirana uredba Komisije (EU)
2016/957 z dne 9. 3. 2016 o dopolnitvi Uredbe MAR.«
(3) V 195. členu (sedaj 183. člen) se v četrtem odstavku
spremeni sklic na poglavje Pravil, tako da se odstavek po novem
glasi:
»(4) O ukrepih iz tretjega odstavka tega člena odloča
borza na način in po postopku, kot je določen v 12. poglavju
teh Pravil.«
152. člen
(1) 195.a člen se po novem preštevilči v 184. člen.
(2) V 195.a členu (sedaj 184. člen) se beseda »LJSE«
nadomesti z »borze«.
153. člen
V 196. členu (sedaj 185. člen) se v četrtem odstavku spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(4) Vročanje sklepa o odpravi pomanjkljivosti iz tretjega
odstavka 190. člena Pravil se lahko osebi, ki je vložila nepopolno
zahtevo za sprejem v članstvo na borzi, vroči tudi na drug primeren način, določen z navodili.«
154. člen
(1) V 197. členu (sedaj 186. člen) se v prvem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem
glasi:
»(1) O zadevah iz prvega in drugega odstavka 185. člena
Pravil odloča uprava borze na podlagi pisnih listin, brez naroka.«
(2) V 197. členu (sedaj 186. člen) se v tretjem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem
glasi:
»(3) Na podlagi podpisane pogodbe in na podlagi borznih
splošnih aktov sprejema uprava odločitve o zadevah iz prvega
in drugega odstavka 185. člena Pravil v obliki sklepov, ki nasprotno stranko zavezujejo. Sklepi v zvezi z uvrstitvijo, spremembo,
razvrstitvijo in premestitvijo imajo pravno moč Aneksa k Pogodbi
o kotaciji.«
155. člen
(1) 198. členu (sedaj 187. člen) se v prvem odstavku v prvi,
drugi in tretji točki spremenijo sklici na člen Pravil, tako da se
točke po novem glasijo:
»– Postopek v primeru iz 1. točke prvega odstavka
185. člena Pravil se lahko začne le na podlagi vložene zahteve
za uvrstitev.
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– Postopek v primeru iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka
185. člena Pravil se lahko začne na podlagi vložene zahteve oziroma na pobudo borze, kadar Pravila to določajo. Postopek lahko
začne borza zlasti na podlagi ukrepov borze v zvezi z izdajatelji
vrednostnih papirjev.
– Postopek v primeru iz 5. točke prvega odstavka 185. člena
Pravil se lahko začne na zahtevo osebe, ki je zahtevala uvrstitev
ali na podlagi revizije kriterijev, ki jo izvaja borza v skladu s Pravili.«
(2) 198. členu (sedaj 187. člen) se v drugem odstavku v prvi
in drugi točki spremenita sklica na člen Pravil, tako da se točki po
novem glasita:
»– Postopek v primeru iz 1. točke drugega odstavka
185. člena Pravil se lahko začne na podlagi vložene zahteve
oziroma pooblastila.
– Postopek v primeru iz 2. in 3. točke drugega odstavka
185. člena Pravil se lahko začne na pobudo borznega člana oziroma na lastno pobudo borze, zlasti v primerih, ko se na podlagi
ukrepov za preverjanje izpolnjevanja obveznosti borznih članov
in spremljanja poslov, ki jih na borznem trgu sklepajo borzni člani,
ugotovijo kršitve Pravil ali navodil.«
156. člen
198.a člen se po novem preštevilči v 188. člen.
157. člen
(1) V 200. členu (sedaj 190. člen) se v prvem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Borza mora o zadevi iz 1. točke prvega odstavka
185. člena odločiti v tridesetih (30) dneh po prejemu zahteve za
uvrstitev.«
(2) V 200. členu (sedaj 190. člen) se v drugem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Borza mora o zadevah iz drugega odstavka 185. člena
odločiti v tridesetih (30) dneh po prejemu popolne zahteve oziroma po prejemu izjave.«
(3) V 200. členu (sedaj 190. člen) se v petem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(5) Tretji in četrti odstavek tega člena se uporabljata tudi v
primeru iz 2. točke tretjega odstavka 187. člena.«
158. člen
200.a člen se po novem preštevilči v 191. člen.
159. člen
(1) V 201. členu (sedaj 192. člen) se v prvem odstavku se
doda del besedila, tako da se odstavek po novem glasi, tako da
se odstavek po novem glasi:
»(1) Vsa morebitna nesoglasja v zvezi s pogodbenim razmerjem ali v zvezi z izvrševanjem določil teh Pravil, stranke
rešujejo sporazumno.«
(2) V 201. členu (sedaj 192. člen) se v četrtem odstavku
spremeni sklic na člen Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»(4) V kolikor se ugotovi, da je bil sklep v zadevah v zvezi z
izdajatelji iz prvega odstavka 185. člena Pravil sprejet v nasprotju
z borznimi splošnimi akti ter v nasprotju z zavezujočo zakonodajo, le-to ne učinkuje na veljavnost borznih poslov z vrednostnimi
papirji.«
160. člen
(1) Naslov 202. člena (sedaj 193. člen) »Uporaba poglavja
13.2. Pravil« se spremeni in se po novem glasi:
»Uporaba poglavja 12.2. Pravil«
(2) V 202. členu (sedaj 193. člen) se spremeni sklic na podpoglavje Pravil, tako da se odstavek po novem glasi:
»V postopku odločanja o uvrstitvi vrednostnih papirjev v
trgovanje na borznem trgu se uporabljajo določbe tega poglavja,
določbe 12.1. poglavja ter določbe 3.1.2. poglavja Pravil.«
161. člen
V 203. členu (sedaj 194. člen) se v tretjem odstavku besedo
»alinejo« spremeni v »točko«.
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162. člen
(1) V 205. členu (sedaj 196. člen) se v prvem odstavku
spremeni in doda del besedila, tako da se odstavek po novem
glasi:
»(1) Borza v skladu s Sklepom Agencije o podrobnejših
pravilih o borznem trgu obvesti Agencijo o:
– prejeti zahtevi za uvrstitev v treh (3) delovnih dneh od
prejema zahteve;
– odločitvi o zahtevi za uvrstitev v treh (3) delovnih dneh
od sprejema odločitve;
– zavrnitvi zahteve za uvrstitev v treh (3) delovnih dneh od
sprejema te odločitve;
– odločitvi o začasni ustavitvi trgovanja takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan;
– odločitvi o umiku takoj oziroma najkasneje naslednji
delovni dan;
– drugih zadevah, ki jih določajo podzakonski predpisi v
treh (3) delovnih dneh od dneva sprejema odločitve (preklicu
odločitve o zahtevi za uvrstitev, začetku trgovanja, uvrstitvi dodatnega števila vrednostnih papirjev, preoblikovanju razreda
vrednostnih papirjev, pripojitvi, premestitvi vrednostnih papirjev,
zmanjšanju števila vrednostnih papirjev);
– sprejemu v članstvo v treh delovnih dneh od dneva
sprejema odločitve;
– zavrnitvi sprejema v članstvo v treh delovnih dneh od
dneva zavrnitve;
– prenehanju položaja borznega člana v treh delovnih dneh
od dneva sprejema odločitve;
– izrečenemu ukrepu zoper borznega člana v zvezi s pomembnimi kršitvami Pravil borze v treh delovnih dneh od sprejema ukrepa;
– drugih zadevah, ki jih določa zakon in podzakonski predpisi.«
(2) V 205. členu (sedaj 196. člen) se v drugem odstavku
spremenijo sklici na točke, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Obvestilu v zvezi z 7. in 9. točko prvega odstavka tega
člena se priloži vsakokraten seznam borznih članov. Informacije
iz 7. in 9. točke prvega odstavka tega člena borza objavi na
svojih spletnih straneh.«
163. člen
(1) V 206. členu (sedaj 197. člen) se v drugem odstavku
spremeni del besedila, tako da se odstavek po novem glasi:
»(2) Uprava mora predlog oziroma osnutek predvidenih
sprememb Pravil (predlog sprememb Pravil), ki se nanašajo na
izdajatelje, predložiti izdajateljem, ter predlog sprememb Pravil,
ki se nanašajo na borzne člane, predložiti borznim članom, in
sicer najmanj petnajst (15) dni pred dnem seje uprave, na kateri
bo le-ta odločala o sprejemu predvidenih sprememb. V izjemnih
primerih (nujne spremembe na trgu, manjše spremembe, ki ne
zahtevajo prilagoditvenega obdobja, redakcijske spremembe
Pravil, ipd.) je lahko rok posredovanja Pravil izdajateljem in
borznim članom krajši od petnajst (15) dni.«
(2) V 206. členu (sedaj 197. člen) se v tretjem odstavku
doda del besedila, tako da se odstavek po novem glasi:
»(3) Izdajatelji in borzni člani lahko v roku 15 dni od prejema predloga sprememb posredujejo pripombe, ki jih uprava
lahko upošteva pri sprejemu sprememb in dopolnitev Pravil.
V izjemnih primerih (nujne spremembe na trgu, manjše spremembe, ki ne zahtevajo prilagoditvenega obdobja, redakcijske
spremembe Pravil, ipd.) je lahko rok za posredovanje pripomb
krajši od petnajst (15) dni.«
164. člen
(1) V 207. členu (sedaj 198. člen) se v prvem odstavku
spremeni del besedila, tako da se odstavek po novem glasi:
»(1) Pravila in njihove spremembe se objavijo v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati pa
začnejo petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, razen če borza v posameznem primeru iz resnih razlogov določi krajši rok začetka veljavnosti, oziroma če v prehodnih
določbah teh Pravil ni drugače določeno.«
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165. člen
Črta se 208., 209. in 212. člen.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

166. člen
Doda se 199. člen, ki se glasi:

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Uradni list
RS, št. 92/13, 16/14, 28/15 in 82/16) se spremeni in dopolni:

»199. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil sprejete dne 14. 12.
2017, ki se nanašajo na poslovanje s svežnji, naročila s
skrito količino in stop tržno naročilo ter stop omejeno naročilo, začnejo veljati in se uporabljati z dnem, ki ga s sklepom
določi uprava, po prejemu dovoljenja za opustitev obveznosti
glede zagotavljanja preglednosti pred trgovanjem s strani
Agencije.«
KONČNA DOLOČBA
167. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati in
uporabljati pa se začnejo 3. 1. 2018.
Ljubljana, dne 14. decembra 2017
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
mag. Nina Vičar l.r.
članica uprave

3700.

mag. Aleš Ipavec l.r.
predsednik uprave

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe
za obrt in podjetništvo

Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije

1. člen
Drugi odstavek 2. člena se črta.
2. člen
4. člen se spremeni, tako da glasi:
Kolektivna pogodba velja za delodajalce, ki v skladu z
zakonom opravljajo obrtno dejavnost.
3. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni, tako da glasi:
Uporabniki te kolektivne pogodbe so delodajalci, ki opravljajo dejavnost skladno s 4. členom te kolektivne pogodbe in
pri njih zaposleni delavci.
4. člen
Za 83.b členom se doda nov 83.c člen, ki se glasi:
Spremembe in dopolnitve te kolektivne pogodbe so sklenjene, ko jih podpišeta stranki kolektivne pogodbe. Uporabljati
se začnejo prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. decembra 2017
Podpisnik delodajalcev

Podpisnik delojemalcev

Združenje delodajalcev obrti
in podjetnikov Slovenije GIZ
Drago Delalut l.r.

Sindikat obrti in podjetništva
Slovenije
Matjaž Podvinski l.r.

Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije
Branko Meh l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 20. 12. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-14/2008-22
o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za
obrt in podjetništvo vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 42/8.
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OBČINE
DRAVOGRAD
3701.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Dravograd

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni
list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine
Dravograd na 23. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Statuta Občine Dravograd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Statutu Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13
– UPB3 in 2/16; v nadaljevanju: statut) se v drugem odstavku
16. člena za drugo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»sprejema sklepe o določitvi vrednosti točke za obračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)«.
2. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 007-0007/2017
Dravograd, dne 21. decembra 2017
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

KOPER
3702.

Odlok o spremembi Odloka o začasnih
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za
del ureditvenega območja za poselitev, ki je
namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno
območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7,
459/19, 467/7 vse k.o. Semedela)

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

RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembi Odloka o začasnih ukrepih
za zavarovanje urejanja prostora za del
ureditvenega območja za poselitev, ki je
namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno
območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7,
459/19, 467/7 vse k.o. Semedela)
Št. 3505-15/2017
Koper, dne 22. decembra 2017
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 83. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt,
108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 – ZUreP-2)
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ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
21. decembra 2017 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o začasnih ukrepih
za zavarovanje urejanja prostora
za del ureditvenega območja za poselitev,
ki je namenjeno za stanovanja KS-24
(ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12,
459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela)
1. člen
V naslovu in v 1. členu Odloka o začasnih ukrepih za
zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja
za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno
območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse
k.o. Semedela) (Uradni list RS, št. 18/2014) se črta parcelna
številka »467/2«.
2. člen
V 4. členu se črta parcelna številka »467/2«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
(izbris zaznambe)
Po uveljavitvi tega odloka Mestna občina Koper pripravi
ustrezno dokumentacijo za izbris zaznambe začasnih ukrepov
urejanja prostora na parceli številka 467/2, k.o. 2606 Semedela.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-15/2017
Koper, dne 21. decembra 2017
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta uff. della RS n. 90/05, 67/06 in 39/08)

PROMULGO IL DECRETO
sulla modifica al Decreto sui provvedimenti
provvisori di istituzione del vincolo di tutela,
finalizzati alla sistemazione territoriale di
una parte della zona d’insediamento con
destinazione d’uso abitativa KS-24 (particelle
catastali nella zona oggetto della sistemazione
467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7
– tutte c.c. Semedella
N. 3505-15/2017
Capodistria, 22 dicembre 2017
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l’autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.
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In virtù del primo comma dell’articolo 81 e del terzo comma dell’articolo 83 della Legge sulla sistemazione del territorio
(Gazzetta uff. della RS n. 110/02, 8/03 – rett., 58/03 – ZZK-1,
33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP e
61/17 – ZUreP-2) e visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune
città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la
Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del
21 dicembre 2017 ha accolto il seguente

IL DECRETO
sulla modifica del Decreto sui provvedimenti
provvisori di istituzione del vincolo di tutela,
finalizzati alla sistemazione territoriale di
una parte della zona d’insediamento con
destinazione d’uso abitativa KS-24 (particelle
catastali nella zona oggetto della sistemazione
467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 – tutte
c.c. Semedella
Articolo 1
Nel titolo e nell’articolo 1 del Decreto sui provvedimenti
provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona d’insediamento con destinazione d’uso abitativa KS-24 (particelle catastali nella zona oggetto
della sistemazione 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7
– tutte c.c. Semedella) (Gazzetta uff. della RS n. 18/14) è depennata la p.c. n. »467/2«.
Articolo 2
Nell'articolo 4, è depennata la p.c. n. »467/2«.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 3
(cancellazione dell'annotazione)
Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il Comune
città di Capodistria predispone l'adeguata documentazione per
la cancellazione dell’annotazione degli interventi provvisori alla
sistemazione territoriale della particella catastale 467/2 – c.c.
Semedella.
Articolo 4
(entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 3505-15/2017
Capodistria, 21 dicembre 2017
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l’autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.

LITIJA
3703.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Litija za leto 2018

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 –
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ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl.
US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 –
ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US,
44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98,
12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00
– Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US,
51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07
– ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.
US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni
list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet
Občine Litija na 18. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2018
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2018
(Uradni list RS, št. 9/2017) se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v
naslednjih zneskih:

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740
741

78

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
13.912.670,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.216.900,00
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
10.641.500,00
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
9.552.300,00
DAVKI NA PREMOŽENJE
949.000,00
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
140.200,00
DRUGI DAVKI
0,00
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
1.575.400,00
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.210.900,00
TAKSE IN PRISTOJBINE
8.000,00
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
21.000,00
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
75.500,00
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
260.000,00
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
704.178,00
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
3.000,00
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
701.178,00
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000,00
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
1.000,00
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
990.592,00
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
590.492,00
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
400.100,00
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
(786+787)
0,00
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OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 14.081.341,00
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
3.445.870,00
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
755.160,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
117.000,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.314.410,00
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
129.300,00
409 REZERVE
130.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
6.193.021,00
410 SUBVENCIJE
80.100,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
3.512.500,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
554.800,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 2.045.621,00
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.534.200,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
3.534.200,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
908.250,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
180.000,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
728.250,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–168.671,00
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440 DANA POSOJILA
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.007.421,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.007.421,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
840.900,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
840.900,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)
= (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–2.150,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
166.521,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
168.671,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRETEKLEGA LETA
0,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.

Uradni list Republike Slovenije
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.
si). Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2018
(Uradni list RS, št. 9/17) se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Obseg zavarovanj in poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica
ali soustanoviteljica je Občina Litija, ter pravnih oseb, v katerih
ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2018 ne sme
preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do
višine 207.421,00 evrov pri državnem proračunu in do višine
800.000,00 pri javnem skladu Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/16
Litija, dne 20. decembra 2017
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

3704.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vpisu
učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših
dosežkov v Občini Litija

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je
Občinski svet Občine Litija na 18. redni seji dne 20. 12. 2017
sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o vpisu učencev
v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov
v Občini Litija
1. člen
V Pravilniku o vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo
najboljših dosežkov v Občini Litija (Uradni list RS, št. 32/12) se
tretji odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kriteriji za vpis v Knjigo najboljših dosežkov za dosežke s področja znanja:
a) osnovne šole: doseženo zlato priznanje ali skupinsko
prvo mesto oziroma zlato priznanje ali prva tri mesta na posamičnih državnih tekmovanjih:
– s področja znanja, ki so vsako leto objavljena v Koledarju šolskih tekmovanj, ki ga objavlja Ministrstvo, pristojno za
izobraževanje (pri čemer se upoštevajo tudi dosežki na državnem tekmovanju s področja hitrega in zanesljivega računanja,
ki ga organizira Osnovna šola Litija), in
– s področja gasilstva, ki so vsako leto objavljena na
spletni strani Gasilske zveze Slovenije;

Uradni list Republike Slovenije
b) glasbene šole:
– doseženo zlato ali srebrno priznanje na državnem ali
mednarodnem tekmovanju mladih glasbenikov in plesalcev RS;
– doseženo zlato priznanje na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov RS;
c) podružnica s prilagojenim programom: osvojeno zlato
priznanje ali prvo mesto na državnih tekmovanjih s katerega
koli področja.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2010
Litija, dne 20. decembra 2017
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

3705.

Koncesijski akt za izvedbo projekta Vrtec
Najdihojca v Litiji

Na podlagi 11. in 36.–40. člena Zakona o javnem zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 16. člena Statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine
Litija na 6. izredni seji dne 25. 10. 2017 sprejel

KONCESIJSKI AKT
za izvedbo projekta Vrtec Najdihojca v Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom Občina Litija (v nadaljevanju: koncedent)
ugotavlja javni interes za izvedbo projekta Vrtec Najdihojca
(v nadaljevanju: projekt) v obliki javno zasebnega partnerstva
v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi in določa način
podelitve koncesije storitev za gradnjo, tekoče in investicijsko
vzdrževanje, energetsko upravljanje, zavarovanje objekta in
oddajanje v uporabo.
2. člen
Ta koncesijski akt določa:
– dejavnost, ki je predmet koncesioniranega izvajanja
pravic in obveznosti iz naslova projekta in območje njenega
izvajanja,
– pogoje, ki jih mora izpolniti zasebni partner (v nadaljevanju: koncesionar),
– splošne pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– način financiranja koncesionirane dejavnosti,
– način podelitve koncesije,
– nadzor nad izvajanjem koncesije,
– prenehanje koncesijskega razmerja in
– druge pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti.
II. PREDMET KONCESIJE IN UPORABNIKI STORITEV
3. člen
Predmet koncesije je opravljanje storitev gradnje in obratovanja objekta Vrtec Najdihojca, ki ga koncesionar v obliki
uporabnine objekta zaračunava uporabnikom. Koncesionar je
upravičen do dogovorjenega plačila uporabnine, v kolikor dosega v koncesijski pogodbi dogovorjen nivo storitve (zagotavljanje
funkcionalnosti prostorov in ustreznih pogojev za izvajanje
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dejavnosti uporabnikov storitev), kar pomeni, da se višina
uporabnine sorazmerno zmanjša, če koncesionar ne dosega s
koncesijsko pogodbo dogovorjenega nivoja storitve.
Območje izvajanja koncesije je določeno s koncedentovo
projektno nalogo.
Za potrebe izvedbe in realizacije projekta bo koncendent
prenesel na koncesionarja stavbno pravico. Obseg stavbne
pravice in obdobje njenega trajanja bosta dogovorjena v koncesijski pogodbi.
4. člen
Koncesija zajema zlasti:
– projektiranje, gradnjo in upravljanje objekta Vrtec Najdihojca v skladu s koncedentovo projektno nalogo,
– tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta v koncesijski
dobi,
– energetsko in drugo upravljanje objekta v koncesijski
dobi,
– zavarovanje objekta,
– dajanje prostorov objekta v uporabo uporabnikom,
– zagotavljanje ustreznih pogojev za uporabo prostorov
objekta za različne uporabnike.
Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (projektiraj,
zgradi, obratuj, prenesi v last).
5. člen
Uporabniki predmeta koncesije so javni zavodi na področju predšolske vzgoje in izobraževanja, drugi javni zavodi,
društva, vsi iz Občine Litija, vsi kot uporabniki prostorov objekta
Vrtec Najdihojca.
Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spremlja
izvajanje koncesionirane dejavnosti in koncedentu posreduje
svojo oceno in pripombe izvajanja koncesionirane dejavnosti.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
6. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba zasebnega
prava ali skupina več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava.
Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje z
zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
7. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
– da izkaže ekonomsko in finančno ter tehnično sposobnost za realizacijo celotnega projekta,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za
čas trajanja koncesije, iz katerega bo razvidno zagotavljanje
kvalitetnih storitev za uporabnike,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi
potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,
– da pripravi in predloži ceno storitve v predpisani strukturi
cene,
– da predloži jamstvo za kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesionirane dejavnosti za čas trajanja koncesije,
– da bo sklenil zavarovanje za odgovornosti za škodo,
ki jo pri upravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzroči
koncedentu ali tretjim osebam on sam ali kdo drug, ki bo delal
v njegovem imenu,
– da bo v primeru, če bo izbran, sprejel vse obveznosti iz
tega akta in druge pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja
tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki
Sloveniji oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih
uporabo priznava tudi Republika Slovenija.
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IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE
KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI
8. člen
Medsebojne pravice koncedenta in koncesionarja se uredijo s pogodbo o javno zasebnem partnerstvu. Pogodba mora
biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje
koncesije, in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev
prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje.
Koncesionar mora s pogodbo prevzeti vsa tveganja financiranja celotnega projekta, vsa tveganja gradnje objekta in iz
tega izhajajoča tveganja obratovanja objekta in racionalne rabe
energije, vsa tveganja zagotavljanja storitev, vsa tveganja upravljanja in vsa tveganja tekočega in investicijskega vzdrževanja
objekta in pripadajoče opreme.
Koncendent mora s pogodbo vzpostaviti mehanizme, s
katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
9. člen
Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno
opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje njihove dejavnosti,
– izvajati storitve tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev
koncedenta, ki jih poda v skladu z javnim interesom in potrebami uporabnikov,
– upoštevati vse tehnične, strokovne, organizacijske in
druge standarde ter normative za opravljanje koncesionirane
dejavnosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti,
– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz koncesije,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti
strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesionirane
dejavnosti.
V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno opredelita
v koncesijski pogodbi.
Koncesijsko razmerje se začne z obojestranskim podpisom pogodbe in traja 1 + 15 let (1 leto izgradnje in 15 let
obratovanja in uporabe objekta za uporabnike).
VI. NAČIN FINANCIRANJA KONCESIJE
11. člen
Izvajanje koncesije se financira z zaračunavanjem storitev
koncesionirane dejavnosti uporabnikom storitev (tretjim osebam) in se podrobneje opredeli v koncesijski pogodbi.
VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
12. člen
Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona o javnem zasebnem partnerstvu.
Merilo za izbor koncesionarja je najnižja cena ure uporabe
objekta.
Javni razpis za izbiro koncesinarja vsebuje navedbe o:
– izvedbi projekta na način javno zasebnega partnerstva,
– imenu in sedežu javnega partnerja,
– objavi odločitve o javno zasebnem partnerstvu in aktu o
javno zasebnem partnerstvu,
– predmetu, modelu, obsegu in območju javno zasebnega
partnerstva,
– začetku in trajanju javno zasebnega partnerstva,
– postopku izbire izvajalca javno zasebnega partnerstva,
– dostopnosti razpisne dokumentacije,
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– kraju, roku in pogojih za predložitev ponudb,
– zahtevah glede vsebine ponudb,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, in dokazilih
o njihovem izpolnjevanju,
– pogojih za predložitev skupne ponudbe,
– merilih za izbiro najugodnejše ponudbe,
– kraju (naslov), datumu in uri odpiranja ponudb,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za dajanje informacij,
– druge navedbe, pomembne za oddajo ponudbe na
javni razpis.
13. člen
Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan
v skladu z 52. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu.
Komisija dela na sejah in odloča z glasovanjem. Odločitev
je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov komisije.
Komisija pripravi končno poročilo o ocenjevanju prispelih
ponudb, ki je podlaga za odločanje na občinskem svetu. Odločitev občinskega sveta je pogoj za izdajo sklepa o izbiri koncesionarja. Obvestilu o izboru izda direktor občinske uprave.
14. člen
Koncendent si pridržuje pravico, da v primeru, da nobena
od ponudb zanj ni sprejemljiva, ne izbere koncesionarja.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
15. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo organi koncendenta. Koncesionar mora na vsako zahtevo koncedenta
podati poročilo o opravljanju dejavnosti iz koncesijske pogodbe
in dovoliti koncedentu vpogled v tisti del svojega poslovanja, ki
se nanaša na koncesijo.
Koncesionar mora koncedentu posredovati letno poročilo
o izvajanju koncesije za preteklo leto najkasneje do 30. 4.
tekočega leta.
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo
pristojne inšpekcijske službe.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
16. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
17. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po izteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem.
Koncesijska pogodba se lahko razdre v primeru hujših
kršitev koncesijske pogodbe, kot so neizvajanje koncesionirane
dejavnosti ali njeno izvajanje v nasprotju z določili tega akta
ali koncesijske pogodbe, zaradi neizpolnjevanja predpisanih
pogojev za izvajanje koncesionirane dejavnosti, neustreznega
vzdrževanja objekta ter neizpolnjevanja prevzetih obveznosti,
določenih v razpisu in koncesijski pogodbi.
Razlogi in pogoji za razdrtje pogodbe, odpovedni rok in
druge medsebojne obveznosti ob razdrtju se določijo v koncesijski pogodbi.
18. člen
Z odkupom koncesije s strani koncendenta preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati koncesijsko dejavnost pred iztekom časa trajanja koncesije, izvajanje koncesionirane dejavnosti pa prevzame koncendent. Način,
obseg in pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
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19. člen
Koncendent odvzame koncesionarju koncesijo ne glede
na druga pogodbena določila:
– če koncesionar ne začne opravljati koncesije v za to
določenem roku,
– če koncesionar dejavnost ne izvaja strokovno in pravočasno, torej tako, da so povzročene uporabnikom večje motnje
in težave pri izvajanju njihove dejavnosti,
– zaradi dokazanih in ponavljajočih se grobih kršitev
predpisov ali določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar pri izvajanju dejavnosti ne spoštuje
pogojev in standardov na področju predšolske dejavnosti, ki
se nanašajo na uporabo objekta,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncedent mora koncesionarju postaviti primeren rok za
odpravo kršitev.
Koncendent bo v primeru stečaja koncesionarja uveljavljal izločitveno pravico, skladno z 81. členom Zakona o javno
zasebnem partnerstvu.
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21. člen
Koncesionar je dolžan opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile (npr. potres,
požar ipd.).
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki bi nastale zaradi višje
sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi
sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
22. člen
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem koncesionirane dejavnosti oddajanja objekta, ki je predmet koncesije storitve, v uporabo uporabnikom, se določi v koncesijski
pogodbi.
XI. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta koncesijski akt začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2017
Litija, dne 25. oktobra 2017
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

ZAGORJE OB SAVI
3706.

Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi
za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08, 76/08 – ZLS-O, 79/09
– ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
UPB4 (14/13 pop.), 110/11 – ZDIU12, 101/13 – ZJF-G, 55/15
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o stvarnem premože-
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nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 17. in 97. člena Statuta
Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 99. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na
21. redni seji dne 18. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Zagorje ob Savi za leto 2018
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

X. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE
KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI
20. člen
Statusne spremembe v družbi koncesionarja so možne
samo s pisnim soglasjem koncendenta.
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2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
I
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

v evrih
14.178.258
12.522.749
10.942.780
9.701.144
983.000
258.636
1.579.969
1.330.584
8.000
9.000
53.314
179.071
167.900
101.900
66.000
2.800
2.800
1.484.810
787.116
697.694
0
0
15.770.507
3.332.610
828.030
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401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
139.457
402 Izdatki za blago in storitve
1.676.123
403 Plačila domačih obresti
44.000
409 Sredstva, izločena v rezerve
645.000
41
TEKOČI TRANSFERI
7.852.437
410 Subvencije
142.945
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
3.759.128
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
775.139
413 Drugi tekoči domači transferi
3.175.225
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.066.308
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.066.308
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
519.152
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
312.225
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
206.927
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI
PRIMANJKLJAJ (I-II)
–1.592.249
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
8.000
750 Prejeta vračila danih posojil
8.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
0
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV-V)
+8.000
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
1.200.000
500 Domače zadolževanje
1.200.000
VIII ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
556.413
550 Odplačila domačega dolga
556.413
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–940.662
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
643.587
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
1.592.249
XII Stanje sredstev na računih na dan
31. 12. 2017
940.662
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
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4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. taksa za odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode, ki se porablja za nakup, graditev, obnovo in vzdrževanje
premoženja v okviru ravnanja z odpadno vodo;
2. požarna taksa, ki se nameni za nabavo gasilske opreme,
3. turistična taksa, ki se porablja za financiranje aktivnosti
za turistično promocijo občine,
4. komunalni prispevek, ki se porablja za gradnjo, obnovo,
opremljanje in vzdrževanje komunalne infrastrukture,
5. koncesijska dajatev za kmetijska zemljišča, gozdove
in divjad, ki se porablja za sanitarno sečnjo in druga urejanja
gozdnih in kmetijskih površin ter skrb za divjad,
6. sorazmerni del nadomestila od prodaje lesa iz državnih
gozdov, ki ležijo na področju občine se porablja za vzdrževanje
cest,
7. pristojbina za gozdne ceste, ki se porablja za vzdrževanje gozdnih cest,
8. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja (kapitalski prihodki), ki se porabljajo za nakup,
graditev, obnovo in vzdrževanje stvarnega premoženja občine,
9. prihodki od lastne dejavnosti, ki se porabljajo za odhodke povezane s to dejavnostjo,
10. vsi prihodki ožjih delov občine, ki se uporabijo za
financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, ki so predvideni v
finančnih načrtih KS.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu
proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za
višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov
finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema
in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov
oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.
Pravice porabe na proračunskih postavkah, ki zahtevajo
namenski izdatek, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna je župan ali od njega pooblaščena oseba.
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu
samostojno prerazporeja pravice porabe med podkonti v okviru
iste proračunske postavke, če s tem ni spremenjena pravica
porabe neposrednega proračunskega uporabnika.
Neposredni proračunski uporabniki proračuna Občine Zagorje ob Savi so: občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinske uprava z vsemi oddelki (oddelek za splošne zadeve, javne
finance, družbene dejavnosti in gospodarstvo, gospodarske
javne službe ter okolje in prostor) in vsaka krajevna skupnost.
Na predlog neposrednega proračunskega uporabnika o
prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami
znotraj posameznega neposrednega proračunskega uporabnika v posebnem delu proračuna odloča župan, vendar skupno
povečanje oziroma zmanjšanje ne sme presegati 30 % obsega
področja proračunske porabe znotraj neposrednega proračunskega uporabnika.
Finančne načrte, ki so sestavni del občinskega proračuna,
sprejme svet krajevne skupnosti. Za izvrševanje finančnega
načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti, ki v krajevni skupnosti nastopa kot odredbodajalec.

Uradni list Republike Slovenije
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle v okviru
finančnega načrta krajevne skupnosti, ki je sestavni del proračuna, brez predhodnega soglasja župana, razen poslov, ki so
vezani na odtujitev ali pridobitev nepremičnin v vrednosti nad
5.000 evrov.
O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi
postavkami znotraj finančnega načrta posamezne krajevne
skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti brez
omejitev. Predsednik sveta krajevne skupnosti mora o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami
seznaniti svet krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o polletnem izvrševanju proračuna in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte,
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2019 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči,
popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se
projekti financirajo z namenskimi prejemki.
O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan (v krajevnih skupnostih predsednik sveta krajevne skupnosti), ki lahko spreminja vrednosti
projektov v načrtu razvojnih programov.
Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v načrt razvojnih
programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Ne glede na četrti odstavek tega člena lahko župan spremeni vrednost projekta iz načrta razvojnih programov za več
kot 20 %, če sprememba vrednosti projekta ni višja oziroma nižja od 20.000 evrov glede na vrednost projekta v sprejetem na-
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črtu razvojnih programov in pa uvrsti v načrt razvojnih programov nov projekt, če njegova vrednost ni višja od 30.000 evrov.
Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko spreminja
vrednosti projektov in vključuje v načrt razvojnih programov
nove projekte v okviru razpoložljivih sredstev finančnega načrta krajevne skupnosti. Predsednik sveta krajevne skupnosti
mora o spremembah načrta razvojnih programov seznaniti svet
krajevne skupnosti.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v
30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna
proračunska rezervacija. Sredstva v višini 70.000,00 evrov se
lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se
med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračunska
rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini
170.000,00 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih
nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000,00 evrov
odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski
svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je sestavni del proračuna in ga sprejme občinski svet hkrati s proračunom. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem skladno
z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
(z vključenimi menjavami).
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se med izvrševanjem proračuna lahko dopolni ali spremeni.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo
mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko župan odloči in sklene pravne posle
ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ni predvideno v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna
vrednost pravnih poslov iz prejšnjega stavka ne sme presegati
20 % skupne vrednosti veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.
(2) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme
župan.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje načrt
pridobivanja in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem,
v načrta pa se vključijo načrtovana pridobivanja in razpolaganja
premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 evrov.
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Župan lahko odloči in sklene pravne posle ravnanja s
premičnim premoženjem, ki ni predvideno v veljavnem načrtu
ravnanja s premičnim premoženjem, ob smiselni uporabi prejšnjega odstavka tega člena.
(3) O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem
odloči in sklene pravni posel župan.
11. člen

Uradni list Republike Slovenije
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-25/2017
Zagorje ob Savi, dne 18. decembra 2017

(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine in sicer največ do skupne višine 15.000 evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh
evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se
lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta,
vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega
proračuna.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine
1.200.000 evrov.
Občina v letu 2018 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev
obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima
občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje se v letu 2018 lahko zadolžijo do skupne višine
100.000 evrov. V letu 2018 se lahko zadolži JP Komunala
Zagorje d.o.o v višini 100.000 evrov, za obdobje največ pet let,
pod pogoji in na način, ki so določeni v Zakonu o financiranju
občin.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje v letu 2018 ne smejo izdajati poroštev.
14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu
2018 ne bo zadolžila.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2019)
V obdobju začasnega financiranja Občine Zagorje ob Savi
v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

3707.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi«

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in 45. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list
RS, št. 30/15) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 21. redni seji dne 18. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi« (Uradni list RS, št. 18/15) se
spremeni 3. člen, tako da se glasi:
»3. člen
V vrtcu se za izvajanje programa za predšolske otroke na
različnih lokacijah organizirajo naslednje enote:
– ENOTA SMRKCI, Cesta 9. avgusta 111, Zagorje ob Savi
z oddelki v Osnovni šoli Ivana Skvarče, Podružnični šoli
Čemšenik, Čemšenik 2, 1413 Čemšenik.
– ENOTA MAJA, Pečarjeva 4, 1410 Zagorje ob Savi;
– ENOTA CENTER, Cesta zmage 7/a, 1410 Zagorje ob
Savi;
– ENOTA CICIBAN, Trg pohorskega bataljona 2, 1412 Kisovec
z oddelki v Osnovni šoli Toneta Okrogarja, Podružnični
šoli Kisovec, Cesta 15. aprila 25, 1412 Kisovec;
– ENOTA KEKEC, Izlake 6, 1411 Izlake
z oddelki v Osnovni šoli Ivana Kavčiča, Podružnični šoli
Mlinše, Mlinše 14, 1411 Izlake.«
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostajajo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2015-6
Zagorje ob Savi, dne 18. decembra 2017
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
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(2) Za izrekanje nadzornih ukrepov agencije v posamičnih
zadevah in za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trgih
finančnih instrumentov

5. člen

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 3. januarja
2018.

UREDBO
o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih
instrumentov

Št. 00712-30/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-1611-0100
Vlada Republike Slovenije

1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določa pristojni organ za izvajanje Uredbe
(EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja
2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU)
št. 648/2012 (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 84), zadnjič
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2194 z
dne 14. avgusta 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014
Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v
zvezi s paketnimi naročili (UL L št. 312 z dne 28. 11. 2017, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 600/2014/EU).
2. člen
(organ, pristojen za izvajanje Uredbe 600/2014/EU)

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3709.

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti
občin

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 24. člena Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,
14/15 – ZUUJFO in 71/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 600/2014/EU, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija).

UREDBO
o metodologiji za določitev razvitosti občin

3. člen
(način opravljanja nadzora)

1. člen

(1) Agencija opravlja nadzor nad spoštovanjem Uredbe
600/2014/EU in te uredbe:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih
informacij in poročil ter obvestil oseb, ki morajo po Uredbi
600/2014/EU in tej uredbi ali drugih predpisih v zvezi z Uredbo
600/2014/EU poročati agenciji,
2. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 4. člena te uredbe.
(2) Za odločanje in opravljanje nadzora agencije v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja trg finančnih instrumentov.
4. člen
(nadzorni ukrepi)
(1) Agencija, ki pri nadzoru ugotovi kršitev te uredbe in
Uredbe 600/2014/EU, lahko odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve.

(vsebina)
Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti
občin na podlagi:
– kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število
delovno aktivnega prebivalstva občine,
– kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja
prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in
stopnja delovne aktivnosti v občini,
– kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z
dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo), opremljenost
s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne
kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in
poseljenost občine.

2. člen
(organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva
pri izračunu kazalnikov)
(1) Za določitev kazalnikov iz prejšnjega člena se določijo
naslednji organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov:
Kazalnik
1. Kazalniki razvitosti občine:
bruto dodana vrednost gospodarskih
družb na zaposlenega
osnova za dohodnino na prebivalca
občine

Organ, pristojen za pripravo
podatkov

Obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnika

Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve
Finančna uprava Republike
Slovenije

2013, 2014, 2015 in 2016

Statistični urad Republike Slovenije

2012, 2013, 2014 in 2015

2012, 2013, 2014 in 2015
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Kazalnik

Organ, pristojen za pripravo
podatkov
število delovnih mest na število delovno Statistični urad Republike Slovenije
aktivnega prebivalstva občine
2. Kazalniki ogroženosti občine:
indeks staranja prebivalstva občine
Statistični urad Republike Slovenije
stopnja registrirane brezposelnosti
Statistični urad Republike Slovenije
na območju občine
stopnja delovne aktivnosti na območju
Statistični urad Republike Slovenije
občine
3. Kazalniki razvojnih možnosti občine:
oskrbljenost z dobrinami in storitvami
Statistični urad Republike Slovenije
javnih komunalnih služb (delež
prebivalcev, ki imajo priključek na javno
kanalizacijo)
opremljenost s kulturno infrastrukturo
Ministrstvo za kulturo
(kulturni spomeniki in objekti javne
kulturne infrastrukture)
delež območij Natura 2000 v občini
poseljenost občine

Statistični urad Republike Slovenije
Ministrstvo za okolje in prostor
Statistični urad Republike Slovenije

(2) Kazalnik opremljenosti s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) je aritmetično povprečje števila kulturnih spomenikov in števila objektov
javne kulturne infrastrukture, preračunano na prebivalca in
površino občine.

(standardizacija kazalnikov)

standardizirana
vrednost
=
kazalnika
za občino

(dejanska vrednost kazalnika za občino
– minimalna vrednost kazalnika)
(maksimalna vrednost kazalnika
– minimalna vrednost kazalnika)

(2) Za kazalnike: indeks staranja prebivalstva občine,
stopnja registrirane brezposelnosti v občini, opremljenost s
kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine se standardizirana vrednost kazalnika uporabi
tako, da se ta vrednost odšteje od vrednosti 1.

=

vsota standardiziranih vrednosti
kazalnikov v občini/število kazalnikov
vsota standardiziranih vrednosti
kazalnikov v državi/število kazalnikov

(3) Koeficient razvitosti občine se zaokroži navzgor na
dve decimalni mesti.

2013, 2014, 2015 in 2016

2012, 2013, 2014 in 2015

stanje 8. 11. 2017 (kulturni spomeniki)
stanje 8. 11. 2017 (javna kulturna infrastruktura)
2015
2016
2014, 2015, 2016 in 2017

(obdobje, za katero se določi razvitost občine)

6. člen
(koeficient razvitosti nove občine)
Koeficient razvitosti nove občine, za katero ni podatkov o
kazalnikih iz 2. člena te uredbe, se določi v enaki višini, kot je
določen za prejšnjo občino.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 13/15).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 00712-31/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-1611-0116

4. člen

koeficient razvitosti občine

2014, 2015, 2016 in 2017
2013, 2014, 2015 in 2016

Ta uredba se uporablja za določitev koeficientov razvitosti
občin za leti 2018 in 2019.

Vlada Republike Slovenije

(izračun koeficienta razvitosti občine)
(1) Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo
aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov
v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih
vrednosti kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient povprečne
razvitosti občin v državi 1,00.
(2) Koeficient razvitosti občine se izračuna na naslednji
način:

2013, 2014, 2015 in 2016

5. člen

3. člen
(1) Vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih zagotavljajo
pristojni organi iz prejšnjega člena, se standardizirajo, in sicer
na naslednji način:

Obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnika

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3710.

Uredba o določitvi centrov za socialno delo,
njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti
ter določitvi enot centrov za socialno delo
in njihovega območja delovanja

Na podlagi šestega odstavka 49.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17
in 54/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
UREDBO
o določitvi centrov za socialno delo, njihovega
sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi
enot centrov za socialno delo in njihovega
območja delovanja
1. člen
Ta uredba določa centre za socialno delo, njihov sedež
in teritorialno pristojnost ter enote centra za socialno delo in
njihovo območje delovanja.
2. člen
Centri za socialno delo v Republiki Sloveniji so:
1. Center za socialno delo Celje s sedežem v Celju za območja upravnih enot: Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur
pri Celju in Šmarje pri Jelšah;
2. Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška s sedežem v Velenju za območja upravnih enot: Mozirje, Velenje
in Žalec;
3. Center za socialno delo Južna Primorska s sedežem v
Kopru za območja upravnih enot: Izola, Koper, Piran in Sežana;
4. Center za socialno delo Gorenjska s sedežem v Kranju
za območja upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja
Loka in Tržič:
5. Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod
s sedežem v Domžalah za območja upravnih enot: Domžale,
Kamnik in Litija;
6. Center za socialno delo Ljubljana s sedežem v Ljubljani
za območja upravnih enot: Grosuplje, Ljubljana, Logatec in
Vrhnika;
7. Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod
s sedežem v Kočevju za območja upravnih enot: Kočevje in
Ribnica;
8. Center za socialno delo Maribor s sedežem v Mariboru
za območja upravnih enot: Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše in
Slovenska Bistrica;
9. Center za socialno delo Pomurje s sedežem v Murski
Soboti za območja upravnih enot: Gornja Radgona, Lendava,
Ljutomer in Murska Sobota;
10. Center za socialno delo Severna Primorska s sedežem v Novi Gorici za območja upravnih enot: Ajdovščina, Idrija,
Nova Gorica in Tolmin;
11. Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina s
sedežem v Novem mestu za območja upravnih enot: Črnomelj,
Metlika, Novo mesto in Trebnje;
12. Center za socialno delo Posavje s sedežem v Krškem
za območja upravnih enot: Brežice, Krško in Sevnica;
13. Center za socialno delo Primorsko-Notranjska s sedežem v Postojni za območja upravnih enot: Cerknica, Ilirska
Bistrica in Postojna;
14. Center za socialno delo Spodnje Podravje s sedežem
na Ptuju za območja upravnih enot: Ormož in Ptuj;
15. Center za socialno delo Koroška s sedežem v Slovenj
Gradcu za območja upravnih enot: Dravograd, Radlje ob Dravi,
Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec in
16. Center za socialno delo Zasavje s sedežem v Trbovljah za območja upravnih enot: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje
ob Savi.
3. člen
Enote centrov za socialno delo v Republiki Sloveniji so:
1. Enote Centra za socialno delo Celje so:
– Enota Celje na območju upravne enote Celje,
– Enota Laško na območju upravne enote Laško,
– Enota Slovenske Konjice na območju upravne enote
Slovenske Konjice,
– Enota Šentjur pri Celju na območju upravne enote
Šentjur pri Celju in
– Enota Šmarje pri Jelšah na območju upravne enote
Šmarje pri Jelšah.
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2. Enote Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška so:
– Enota Mozirje na območju upravne enote Mozirje,
– Enota Velenje na območju upravne enote Velenje in
– Enota Žalec na območju upravne enote Žalec.
3. Enote Centra za socialno delo Južna Primorska so:
– Enota Izola na območju upravne enote Izola,
– Enota Koper na območju upravne enote Koper,
– Enota Piran na območju upravne enote Piran in
– Enota Sežana na območju upravne enote Sežana.
4. Enote Centra za socialno delo Gorenjska so:
– Enota Jesenice na območju upravne enote Jesenice,
– Enota Kranj na območju upravne enote Kranj,
– Enota Radovljica na območju upravne enote Radovljica,
– Enota Škofja Loka na območju upravne enote Škofja
Loka in
– Enota Tržič na območju upravne enote Tržič.
5. Enote Centra za socialno delo Osrednja Slovenija –
vzhod so:
– Enota Domžale na območju upravne enote Domžale,
– Enota Kamnik na območju upravne enote Kamnik in
– Enota Litija na območju upravne enote Litija.
6. Enote Centra za socialno delo Ljubljana so:
– Enota Grosuplje na območju upravne enote Grosuplje,
– Enota Ljubljana Bežigrad na območju upravne enote
Ljubljana, izpostava Bežigrad,
– Enota Ljubljana Center na območju upravne enote
Ljubljana, izpostava Center,
– Enota Ljubljana Moste-Polje na območju upravne enote
Ljubljana, izpostava Moste-Polje,
– Enota Ljubljana Šiška na območju upravne enote Ljubljana, izpostava Šiška,
– Enota Ljubljana Vič-Rudnik na območju upravne enote
Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik,
– Enota Logatec na območju upravne enote Logatec in
– Enota Vrhnika na območju upravne enote Vrhnika.
7. Enoti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija –
zahod sta:
– Enota Kočevje na območju upravne enote Kočevje in
– Enota Ribnica na območju upravne enote Ribnica.
8. Enote Centra za socialno delo Maribor so:
– Enota Lenart na območju upravne enote Lenart,
– Enota Maribor Center na območju krajevnih skupnosti
Bresternica-Gaj, Kamnica, Limbuš, Malečnik-Ruperče, Pekre,
na območju mestnih četrti Center, Ivan Cankar, Koroška vrata,
Magdalena, Nova vas, Radvanje, Studenci, Tabor in na območju dela občine Pesnica,
– Enota Maribor Tezno na območju krajevne skupnosti
Razvanje, na območju mestnih četrti Brezje, Dogoše, Zrkovci,
Pobrežje, Tezno in na območju občin Duplek, Hoče-Slivnica,
Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram, Starše,
– Enota Pesnica na območju upravne enote Pesnica,
– Enota Ruše na območju upravne enote Ruše in
– Enota Slovenska Bistrica na območju upravne enote
Slovenska Bistrica.
9. Enote Centra za socialno delo Pomurje so:
– Enota Gornja Radgona na območju upravne enote
Gornja Radgona,
– Enota Lendava na območju upravne enote Lendava,
– Enota Ljutomer na območju upravne enote Ljutomer in
– Enota Murska Sobota na območju upravne enote Murska Sobota.
10. Enote Centra za socialno delo Severna Primorska so:
– Enota Ajdovščina na območju upravne enote Ajdovščina,
– Enota Idrija na območju upravne enote Idrija,
– Enota Nova Gorica na območju upravne enote Nova
Gorica in
– Enota Tolmin na območju upravne enote Tolmin.
11. Enote Centra za socialno delo Dolenjska in Bela
Krajina so:
– Enota Črnomelj na območju upravne enote Črnomelj,
– Enota Metlika na območju upravne enote Metlika,
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– Enota Novo mesto na območju upravne enote Novo
mesto in
– Enota Trebnje na območju upravne enote Trebnje.
12. Enote Centra za socialno delo Posavje so:
– Enota Brežice na območju upravne enote Brežice,
– Enota Krško na območju upravne enote Krško in
– Enota Sevnica na območju upravne enote Sevnica.
13. Enote Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska so:
– Enota Cerknica na območju upravne enote Cerknica,
– Enota Ilirska Bistrica na območju upravne enote Ilirska
Bistrica in
– Enota Postojna na območju upravne enote Postojna.
14. Enoti Centra za socialno delo Spodnje Podravje sta:
– Enota Ormož na območju upravne enote Ormož in
– Enota Ptuj na območju upravne enote Ptuj.
15. Enote Centra za socialno delo Koroška so:
– Enota Dravograd na območju upravne enote Dravograd,
– Enota Radlje ob Dravi na območju upravne enote Radlje
ob Dravi,
– Enota Ravne na Koroškem na območju upravne enote
Ravne na Koroškem in
– Enota Slovenj Gradec na območju upravne enote Slovenj
Gradec.
16. Enote Centra za socialno delo Zasavje so:
– Enota Hrastnik na območju upravne enote Hrastnik,
– Enota Trbovlje na območju upravne enote Trbovlje in
– Enota Zagorje ob Savi na območju upravne enote Zagorje
ob Savi.
4. člen
Območje delovanja enot centra za socialno delo za socialno
varstvene storitve, postopke v izvrševanju javnih pooblastil ali
naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi, se
določi ob smiselnem upoštevanju 81. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17).
5. člen
Direktor centra za socialno delo lahko določi za socialno
varstvene storitve, postopke v izvrševanju javnih pooblastil ali
naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi,
drugo enoto centra za socialno delo, kot je tista, v katere območje
delovanja sodi zadeva, če je očitno, da se bo tako lažje izvedel
postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi.
Sklep izda direktor centra za socialno delo na predlog
stranke, ki je sprožila postopek, ali na predlog enote centra za
socialno delo.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
1. sklep Vlade Republike Slovenije št. 12200-2/2010/4 z dne
9. 12. 2010 o oblikovanju regijskih služb za koordinacijo in pomoč
žrtvam in o določitvi območja njihovega delovanja in
2. sklep ministrstva, pristojnega za socialne zadeve št. 920001/03 z dne 25. 11. 2003 o teritorialni pristojnosti centrov za
socialno delo Slovenije,
ki pa se uporabljata do 30. septembra 2018.
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2018.
Št. 00711-12/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2611-0050
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
3711.

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o skupni
ribiški politiki v zvezi z dostopom do voda

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem
ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju uredbe (EU) o skupni ribiški politiki
v zvezi z dostopom do voda
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organ, obravnava vlog za
izdajo posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov, veljavnost
posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov in način obveščanja o izpolnitvi letne dovoljene količine ulovljenih rib za izvajanje
Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004
ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12.
2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2092
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o
spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki
(UL L št. 302 z dne 17. 11. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1380/2013/EU).
2. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje te uredbe je ministrstvo, pristojno za morsko ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
(pomen izrazov)
Izraza, uporabljena v tej uredbi, pomenita:
1. država članica je v skladu z 10. točko Priloge 1 Uredbe
1380/2013/EU Republika Hrvaška;
2. ulov rib je iztovorjena in zavržena količina rib.
4. člen
(obravnava vlog za izdajo posebnega dovoljenja
za gospodarski ribolov)
(1) Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov iz države
članice za izvajanje 10. točke Priloge 1 Uredbe 1380/2013/EU
vloži vlogo za posebno dovoljenje za gospodarski ribolov (v nadaljnjem besedilu: vloga) v skladu s prvim odstavkom 17. člena
Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in
69/17) na ministrstvo.
(2) Imetnik dovoljenja iz prejšnjega odstavka vloži vlogo
od 1. novembra dalje za naslednje koledarsko leto.
(3) Ministrstvo vloge obravnava po časovnem zaporedju
prispelih popolnih vlog za ribiška plovila do obsega, določenega v 10. točki Priloge 1 Uredbe 1380/2013/EU.
(4) Vloge po izpolnitvi obsega, določenega v 10. točki
Priloge 1 Uredbe 1380/2013/EU ministrstvo zavrne.
5. člen
(veljavnost posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov)
Ministrstvo izda posebno dovoljenje za gospodarski ribolov za posamezno ribiško plovilo države članice za koledarsko
leto iz drugega odstavka prejšnjega člena.
6. člen
(način obveščanja o izpolnitvi letne dovoljene količine
ulovljenih rib)
(1) Imetniki posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov
za posamezno ribiško plovilo iz te uredbe morajo v skladu
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z Uredbo o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
(Uradni list RS, št. 38/16) in Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009
z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne
ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES)
št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES)
št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES)
št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES)
št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS)
št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L
št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z
Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98,
(ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007,
(ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009
ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne
29. 5. 2015, str. 1), izpolnjevati in predložiti ladijske dnevnike
in deklaracije o iztovoru.
(2) Ministrstvo na svoji spletni strani ob izpolnitvi dovoljene količine ulovljenih rib iz prejšnjega odstavka objavi
obvestilo o ustavitvi ribolova na podlagi posebnih dovoljenj za
gospodarski ribolov.

Slovenije ali imajo sedež v Republiki Sloveniji in so imetniki
dovoljenja za gospodarski ribolov, zoper katere je pred organi
Republike Hrvaške kljub opravljanju dejavnosti morskega gospodarskega ribolova v skladu z razsodbo uveden prekrškovni
ali kazenski postopek (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).

KONČNA DOLOČBA

(izvajalec pravne pomoči)

7. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne, ko je
državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
na podlagi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi
Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe,
št. 11/10), razglašene 29. junija 2017, evidentirana v evidenci
državne meje.
Št. 00715-51/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2330-0094
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3712.

Uredba o načinu izvedbe in financiranja
pravne pomoči ribičem

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o ureditvi
določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS, št. 69/17)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načinu izvedbe in financiranja pravne
pomoči ribičem

II. PRAVNA POMOČ
2. člen
(vsebina pravne pomoči)
Pravna pomoč po tej uredbi pomeni pravico upravičenca
do celotne zagotovitve sredstev za plačilo:
– stroškov izvajalca pravne pomoči iz 3. člena te uredbe
za pravno svetovanje, pravno zastopanje in druge pravne storitve, določene s predpisi, za vse oblike pravnega varstva pred
prekrškovnimi, sodnimi in drugimi organi Republike Hrvaške
ter v postopkih pred mednarodnimi sodišči ali arbitražami, če s
pravili mednarodnega sodišča ali arbitraže ni urejena pravica
do brezplačne pravne pomoči;
– stroškov postopkov iz prejšnje alineje;
– varščin;
– glob in denarnih kazni.
3. člen
(1) Pravno pomoč po tej uredbi izvajajo odvetniki oziroma odvetniške družbe, registrirane za opravljanje odvetniške
dejavnosti, ki jih za izvajanje pravne pomoči izbere ministrstvo,
pristojno za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec pravne
pomoči).
(2) Izvajalec pravne pomoči zagotavlja dosegljivost in
takojšnjo odzivnost 24 ur na dan vse dni v tednu.
(3) Izvajalec pravne pomoči mora od upravičenca sprejeti
pooblastilo za pravno pomoč v skladu s to uredbo, če mu je
upravičenec predložil izjavo iz drugega odstavka 4. člena te
uredbe.
(4) Izvajalec pravne pomoči mora obvestiti ministrstvo,
pristojno za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), najpozneje naslednji delovni dan po prevzemu zastopanja upravičenca v skladu s to uredbo.
(5) Izvajalec pravne pomoči pošlje ministrstvu vso zahtevano dokumentacijo v zvezi z izvajanjem pravne pomoči na
podlagi te uredbe najpozneje 15. dan po prejemu pisne zahteve
ministrstva.
(6) Ministrstvo pošlje izvajalcu pravne pomoči podatke,
ki jih vodi in jih izvajalec pravne pomoči potrebuje za izvajanje
obveznosti iz te uredbe.
(7) Ministrstvo in izvajalec pravne pomoči skleneta pogodbo, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti
v zvezi z izvajanjem pravne pomoči, zlasti način in roki poročanja, financiranje, obveznosti izvajalca, pošiljanje dokumentacije, nadzor nad izvajanjem pogodbe in drugo.
(8) Izvajalec pravne pomoči mora obvestiti ministrstvo o
preklicu ali odpovedi pooblastila in razlogih za preklic oziroma
odpoved najpozneje naslednji delovni dan po preklicu ali odpovedi pooblastila.
(9) Če upravičenec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu s to uredbo oziroma gre za nesodelovanje upravičenca po
5. členu te uredbe, mora izvajalec pravne pomoči o tem obvestiti ministrstvo najpozneje v petih delovnih dneh po nastanku
takih okoliščin.
4. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(obveznosti upravičenca)

1. člen

(1) Upravičenec ima pravico do pravne pomoči iz te uredbe, če nemudoma oziroma najpozneje v 72 urah po seznanitvi
z uvedbo prekrškovnega oziroma kazenskega postopka za
pravno pomoč pooblasti izvajalca pravne pomoči iz prejšnjega
člena.

(splošno)
Ta uredba določa način izvedbe in financiranja pravne
pomoči fizičnim ali pravnim osebam, ki so državljani Republike
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(2) Upravičenec pooblastilu iz prejšnjega odstavka priloži
podpisano izjavo o tem, da so izpolnjeni pogoji za upravičenost
do pravne pomoči iz 1. člena te uredbe in da je seznanjen,
da mora v primerih iz 5. in 6. člena te uredbe plačati nastale
ali vrniti že izplačane stroške iz te uredbe skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
(3) Upravičenec mora aktivno sodelovati in izvajalcu pravne pomoči na njegovo zahtevo predložiti vse dokaze in dejstva,
ki se nanašajo na postopke pravnega varstva iz te uredbe.

(9) Če so varščine zasežene zaradi nesodelovanja upravičenca v postopku, mora upravičenec vrniti sredstva v višini
zasežene varščine v proračun Republike Slovenije v petih
delovnih dneh po prejemu obvestila o zasegu varščin na podračun št. SI56 0110 0630 0109 972, model: 18, sklic: 233024029208-33441999.

5. člen

8. člen

IV. KONČNA DOLOČBA

(nesodelovanje upravičenca)

(začetek veljavnosti in uporaba)

Če upravičenec izvajalcu pravne pomoči ne zagotovi informacij in ne sodeluje v postopku v skladu s tretjim odstavkom
prejšnjega člena, ni več upravičen do pravne pomoči iz te
uredbe in mora plačati nastale ali vrniti že izplačane stroške iz
te uredbe skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne, ko je
državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
na podlagi razsodbe evidentirana v evidenci državne meje.

6. člen
(vračilo sredstev)

Št. 00715-54/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2330-0115

Če ministrstvo kadar koli med izvajanjem pravne pomoči
iz te uredbe ali pozneje ugotovi, da pravna ali fizična oseba, ki
ji je oziroma ji je bila zagotovljena pravna pomoč iz te uredbe,
do te pravne pomoči ni upravičena, mora ta oseba povrniti
povzročene stroške skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v
proračun Republike Slovenije.
III. FINANČNE DOLOČBE
7. člen
(financiranje pravne pomoči)
(1) Sredstva za izvajanje pravne pomoči se zagotovijo v
proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki ministrstva.
(2) Stroški izvajalca pravne pomoči iz prve alineje 2. člena
te uredbe se priznajo v skladu z Odvetniško tarifo (Uradni list
RS, št. 2/15).
(3) Sredstva iz te uredbe se izplačajo izvajalcu pravne
pomoči ali upravičencu na podlagi zahtevkov, ki jih izvajalec
pravne pomoči vlaga pri ministrstvu v rokih, določenih v pogodbi iz sedmega odstavka 3. člena te uredbe.
(4) Zahtevkom iz prejšnjega odstavka izvajalec pravne
pomoči priloži dokazila o plačilu stroškov iz 2. člena te uredbe,
ki jih je plačal v imenu in za račun upravičenca oziroma jih je
upravičenec plačal sam.
(5) V primeru pravnomočno prisojenih stroškov prekrškovnega ali kazenskega postopka in za vračilo varščin se v
poslovnih knjigah ministrstva na podlagi ustrezne knjigovodske
dokumentacije, ki jo pripravi ministrstvo, vzpostavijo terjatve do
izvajalca pravne pomoči ali upravičenca.
(6) Pravnomočno prisojeni stroški prekrškovnega ali kazenskega postopka s strani Republike Hrvaške, ki se priznajo
izvajalcu pravne pomoči, se lahko poračunajo pri zahtevkih
izvajalca pravne pomoči, ki se v poslovnih knjigah izkazujejo
po bruto načelu. Če je priznanih stroškov več, jih mora izvajalec pravne pomoči nakazati v proračun Republike Slovenije
na podračun št. SI56 0110 0630 0109 972, model: 18, sklic:
23302-4029208-33441999.
(7) Pravnomočno prisojene stroške prekrškovnega ali kazenskega postopka s strani Republike Hrvaške, ki se priznajo
upravičencu, mora upravičenec nakazati v proračun Republike Slovenije v petih delovnih dneh po prejemu na podračun
št. SI56 0110 0630 0109 972, model: 18, sklic: 23302-402920833441999.
(8) Izvajalec pravne pomoči oziroma upravičenec nakaže
vračilo varščin v proračun Republike Slovenije v petih delovnih
dneh po prejemu na podračun št. SI56 0110 0630 0109 972,
model: 18, sklic: 23302-4029208-33441999.

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3713.

Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju
uredb (ES) o vzpostavitvi sistema
Skupnosti za preprečevanje nezakonitega,
neprijavljenega in nereguliranega ribolova,
za odvračanje od njega ter za njegovo
odpravljanje

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter 40. in 50. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o izvajanju uredb (ES)
o vzpostavitvi sistema Skupnosti
za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega
in nereguliranega ribolova, za odvračanje
od njega ter za njegovo odpravljanje
1. člen
V Uredbi o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema
Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in
nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo
odpravljanje (Uradni list RS, št. 50/16) se 7. člen spremeni tako,
da se glasi:
»7. člen
(hujši prekrški)
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki:
1. izvaja dejavnosti, ki se obravnavajo kot nezakonit,
neprijavljen ali nereguliran ribolov v skladu z merili iz 3. člena
Uredbe 1005/2008/ES;
2. opravlja posle, ki so neposredno povezani z nezakonitim, neprijavljenim ali nereguliranim ribolovom, vključno s
trgovino z ribiškimi proizvodi ali njihovim uvozom v nasprotju s
3., 12., 13., 14., 15., 21., 37., 38., 39., 40. in 42. členom Uredbe
1005/2008/ES;

Uradni list Republike Slovenije
3. uporablja dokumente v nasprotju s točko (c) prvega
odstavka 42. člena Uredbe 1005/2008/ES.
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznujejo tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
(5) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se izreče
tudi stranska sankcija odvzema predmetov. Stranska sankcija
se izreče tudi, če predmeti niso storilčeva last.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-53/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2330-0111
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3714.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in
uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij
s področja skupne ribiške politike

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter 40. in 50. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES)
in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij
s področja skupne ribiške politike
1. člen
V Uredbi o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb
(EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške
politike (Uradni list RS, št. 75/16) se 1. člen spremeni tako, da
se glasi:
»1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo prekrški in sankcije za izvajanje:
1. Uredbe Komisije (EGS) št. 3440/84 z dne 6. decembra
1984 o pritrditvi naprav na vlečne mreže, danske potegalke
in podobne mreže (UL L št. 318 z dne 7. 12. 1984, str. 23),
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 146/2007 z
dne 15. februarja 2007 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3440/84
glede pogojev za nekatere vlečne mreže za plovila, ki uporabljajo sisteme za črpanje na krov (UL L št. 46 z dne 16. 2. 2007,
str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 3440/84/EGS),
2. Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998
za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje
nedoraslih morskih organizmov (UL L št. 125 z dne 27. 4. 1998,
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str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
št. 2015/1316 z dne 30. julija 2015 o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 glede najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za brancina (Dicentrarchus labrax) (UL L št. 203 z dne 31. 7.
2015, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 850/1998/ES),
3. Uredbe Sveta (ES) št. 1185/2003 z dne 26. junija 2003
o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (UL L
št. 167 z dne 4. 7. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 605/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. junija 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1185/2003
o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (UL L
št. 181 z dne 29. 6. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1185/2003/ES),
4. Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 z dne 21. decembra 2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v
Baltskem morju, Beltih in Soundu, spremembah Uredbe (ES)
št. 1434/98 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 88/98 (UL L št. 349
z dne 31. 12. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016
o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 in o razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 (UL L št. 191 z dne 15. 7.
2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2187/2005/ES),
5. Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje
ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe
(EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94
(UL L št. 409 z dne 30. 12. 2006, str. 11), zadnjič spremenjene
z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2017/929 z dne 31. maja
2017 o uvedbi odstopanja od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006
glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske
globine za potegalke odprtega morja, ki lovijo v teritorialnih vodah Grčije (UL L št. 141 z dne 1. 6. 2017, str. 3), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1967/2006/ES),
6. Uredbe Sveta (ES) št. 520/2007 z dne 7. maja 2007 o
nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev nekaterih staležev izrazito selivskih vrst in razveljavitvi uredbe (ES) št. 973/2001 (UL L
št. 123 z dne 12. 5. 2007, str. 3), zadnjič spremenjene z Uredbo
Sveta (ES) št. 1559/2007 z dne 17. decembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna
v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju in spremembah
Uredbe (ES) št. 520/2007 (UL L št. 340 z dne 22. 12. 2007,
str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 520/2007/ES),
7. Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra
2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi
uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004,
(ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005,
(ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES)
št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES)
št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006,
(ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002
in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU)
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98
(UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1224/2009/ES),
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne
8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema
Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 112 z dne 30. 4. 2011, str. 1), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1962
z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU)
št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema
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Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške
politike (UL L št. 287 z dne 31. 10. 2015, str. 6), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 404/2011/EU),
9. Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za
ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z
dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015
o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005,
(ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002,
(ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU)
št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1379/2013/EU),
10. Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES)
št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002
in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L
št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2017/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o
skupni ribiški politiki (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2017, str. 1), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU) in
11. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 z dne 18. novembra 2014 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena
15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in
Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika (UL L št. 16 z dne 23. 1. 2015, str. 23), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1352
z dne 18. aprila 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije
(EU) 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena
15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku
in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva
severozahodnega Atlantika (UL L št. 190 z dne 21. 7. 2017, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 98/2015/EU).«.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(Uredba 850/1998/ES)
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki lovi, obdrži na krovu, pretovarja,
iztovarja, prenaša, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v
prodajo morske organizme, ki so manjši od najmanjše velikosti,
določene v Prilogah XII in XIIa Uredbe 850/1998/ES za ustrezne vrste in ustrezno zemljepisno območje (17. člen Uredbe
850/1998/ES).
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.«.
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(Uredba 2187/2005/ES)
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki lovi, obdrži na krovu, pretovarja,
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iztovarja, prenaša, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v
prodajo morske organizme, ki so manjši od najmanjše velikosti, določene v Prilogi IV Uredbe 2187/2005/ES za ustrezne
vrste in ustrezno zemljepisno območje (prvi odstavek 14. člena
Uredbe 2187/2005/ES).
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.«.
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se na koncu 26. točke pika
nadomesti z vejico in doda nova 27. točka, ki se glasi:
»27. ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka
113. člena Uredbe 404/2011/EU.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-52/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2330-0110
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3715.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode

Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 23. člena in tretjega odstavka 149. člena ter za izvrševanje tretjega odstavka 104. člena in 105. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode
1. člen
V Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15) se za 40. členom doda nov
40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen
(uporaba obstoječih območij poselitve)
Do sprejetja operativnega programa odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v skladu s 36. členom te uredbe se
za izvajanje te uredbe kot aglomeracije štejejo območja poselitve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta
2017), ki je bil sprejet s sklepoma Vlade Republike Slovenije
št. 35401-2/2010/2 z dne 11. novembra 2010 in št. 354012/2010/8 z dne 14. julija 2011 ter objavljen na spletnih straneh
ministrstva.«.

Uradni list Republike Slovenije
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 31. decembra 2017.
Št. 00719-64/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2550-0103
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3716.

Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja
1. člen
V Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. 87/12 in 109/12) se v četrtem odstavku 31. člena
besedilo »1. januarja 2018« nadomesti z besedilom »31. decembra 2019«.
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2018.
Št. 00719-63/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2015-2550-0036
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3717.

Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o načinu določanja in obračunavanja
prispevkov za zagotavljanje podpor
proizvodnji električne energije v soproizvodnji
z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov
energije

Na podlagi prvega odstavka 378. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu
določanja in obračunavanja prispevkov
za zagotavljanje podpor proizvodnji električne
energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom
in iz obnovljivih virov energije
1. člen
V Uredbi o načinu določanja in obračunavanja prispevkov
za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
(Uradni list RS, št. 46/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot
je določen v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14
in 81/15), poleg tega imajo izrazi, uporabljeni v tej uredbi, še
naslednji pomen:
‒ bruto dodana vrednost pomeni bruto dodano vrednost
končnega odjemalca električne energije v stroških faktorjev, ki
je enaka bruto dodani vrednosti po tržnih cenah, zmanjšani
za posredne davke in povečani za subvencije. Bruto dodana
vrednost v stroških faktorjev se lahko izračuna kot:
a) prihodki od prodaje, povečani za kapitalizirano proizvod
njo in druge prihodke iz poslovanja, povečani ali zmanjšani glede
na spremembo zalog, zmanjšani za nabavo blaga in storitev,
zmanjšani zaradi plačil drugih davkov na proizvode, ki so povezani s prihodki od prodaje, a niso odbitni, ter zmanjšani za druge
dajatve in davke, povezane s proizvodnjo, ali
b) bruto poslovni presežek, povečan za stroške za zaposlene.
Prihodki in odhodki, ki so v računovodskih izkazih končnega odjemalca električne energije prikazani kot finančni ali
izredni, so izvzeti iz bruto dodane vrednosti;
‒ elektro intenzivnost se določi kot odstotni delež povprečja stroškov končnega odjemalca električne energije v zadnjih
treh letih za porabo električne energije na vseh prevzemno-
predajnih mestih, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam
upravičencev do znižanega prispevka po tej uredbi, v primerjavi
s povprečjem bruto dodane vrednosti v zadnjih treh letih za
končnega odjemalca električne energije. Če gre za končnega
odjemalca električne energije, ki posluje manj kot eno leto, se v
prvem letu poslovanja uporabijo projekcije podatkov, za drugo
leto podatki za preteklo leto poslovanja, za tretje leto pa se uporabi povprečje podatkov za prvo in drugo leto poslovanja;
‒ stroški končnega odjemalca električne energije za
porabo električne energije pomenijo strošek porabljene električne energije na vseh prevzemno-predajnih mestih v posameznem letu, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam
upravičencev do znižanega prispevka po tej uredbi, izračunanega z uporabo predpostavljene cene električne energije v
posameznem letu;
‒ predpostavljena cena električne energije je povprečna drobnoprodajna cena električne energije za končne
odjemalce električne energije s podobno ravnjo porabe električne energije, ki vključuje stroške prispevkov za zagotavljanje
podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim
izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.«.
2. člen
V tretjem odstavku 6. člena se prva alineja spremeni tako,
da se glasi:
»‒ elektro intenzivnost končnega odjemalca presega 5 %;«.
V četrtem odstavku se besedilo »če v zadnjih treh letih
njihova povprečna elektro intenzivnost« nadomesti z besedilom
»če njihova elektro intenzivnost«.
V šestem odstavku se besedilo »če njihova povprečna
elektro intenzivnost zadnjih treh let« nadomesti z besedilom
»če njihova elektro intenzivnost«.
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3. člen
Za tretjim odstavkom 10. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Center za podpore v primeru novega končnega odjemalca električne energije, ki v preteklem letu ni odjemal
električne energije vse leto in mu je bila elektro intenzivnost
izračunana na podlagi projekcije poslovanja, ob pregledu prijave iz prejšnjega odstavka preveri upravičenost do znižanega
prispevka za zagotavljanje podpor v preteklem letu in v primeru
neupravičenega znižanja izterja premalo plačani prispevek.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 12. člena se v tabeli črta vrstica z navedbo zemeljskega plina in povezanimi podatki.
5. člen
V Prilogi 3 se v Obrazcu za uvrstitev končnega odjemalca
električne energije na seznam upravičencev do znižanega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije
iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom točki III. in IV. spremenita tako, da se glasita:
»
III. Izpolnjevanje pogojev
Porabniška skupina:
I_____
Predpostavljena cena (v EUR)
Poraba elektrike (v MWh)
Stroški za porabo električne energije (v EUR)

N‒1
(lani)

N‒2
(pred lani)

N‒3
(pred tremi leti)

Povprečje zadnjih
treh let

(A)

Bruto dodana vrednost (EUR)
Elektro intenzivnost

(B)
C = (A/B) x 100 %1

IV. Prijava prevzemno-predajnih mest2 za uvrstitev na seznam upravičencev do znižanega prispevka (s pripadajočimi
merilnimi mesti), na katerih povprečni odjem električne energije za zadnja tri leta presega vrednost 1GWh/leto:
Naziv prevzemno-predajnega mesta:
Enotni
Naziv merilnega Naslov merilnega
Davčna
Naslov
Datum prijave
Naziv plačnika
identifikator
mesta
mesta
št. plačnika
plačnika
1
2
3
4
5
3 Komentar prijavitelja:
Žig
Izjavljam:
– da nismo podjetje v težavah, kot je to določeno v zakonu,
ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah,
– da nimamo neizterjanega ali neporavnanega dolga
na podlagi sklepa Evropske komisije o razglasitvi prejete
pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
Kraj in datum:

in potrjujem resničnost predloženih podatkov.
Ime in priimek ter
podpis zakonitega zastopnika:

«.

Vrednosti od A do C se zaokrožujejo na eno decimalno mesto natančno.
V primeru sumiranja več prevzemno-predajnih mest na isti lokaciji mora obstajati podlaga v soglasju za priključitev, kar mora na
zahtevo centra za podpore potrditi pristojni operater.
3 V primeru večjega števila prevzemno-predajnih in merilnih mest se izpolnijo potrebne dodatne strani tega obrazca. V primeru sumiranja je treba v polju komentar navesti, katera merilna mesta sodijo skupaj za eno prevzemno-predajno mesto. Če podjetje še ne obratuje
več kot tri leta, je to treba sporočiti v komentarju, z navedbo začetka obratovanja.
1
2
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KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 00710-29/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2430-0051
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3718.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju podpornega programa v vinskem
sektorju

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in
27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju podpornega programa
v vinskem sektorju
1. člen
V Uredbi o izvajanju podpornega programa v vinskem
sektorju (Uradni list RS, št. 38/16 in 23/17) se v drugem odstavku 5. člena druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– podatke o površini, ki se prestrukturira (lokacija in
velikost), in o sorti vinske trte,«.
V četrti alineji se za besedo »vinograda,« doda besedilo
»pri čemer je treba pri ukrepu ureditev nasada v terasah navesti tudi podatek o nameravani izdelavi ali razgradnji teras,«.
V tretjem odstavku se za drugo alinejo doda nova tretja
alineja, ki se glasi:
»– da je seznanjen, da mora pred prestrukturiranjem
vinograda pridobiti odločbo o uvedbi agromelioracije v skladu
z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, če se s prestrukturiranjem vinograda izvaja zahtevna agromelioracija,«.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta
alineja.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
vloga za podporo za prestrukturiranje lahko vloži do 31. oktobra
v vinskem letu, v katerem se začne izvajati prestrukturiranje,
če je bil vinograd uničen zaradi posledic izrednih vremenskih
pojavov in za katerega iz dokazila o poškodovanosti vinograda
iz devetega odstavka tega člena izhaja, da poškodovanost
presega 50 odstotkov.«.
2. člen
V četrtem odstavku 7. člena se besedilo »ga mora pridelovalec« nadomesti z besedilom »pridelovalec zanj prejme
podporo za prestrukturiranje v obliki predplačila, prestrukturiranje pa mora«.
V devetem odstavku se v drugem stavku za besedo »prestrukturiranje« doda besedilo »v obliki predplačila«.
V enajstem odstavku se besedilo »vloge za podporo«
nadomesti z besedilom »izjave o uveljavljanju podpore za
prestrukturiranje, na podlagi katere je agencija dodelila predplačilo«.
Za trinajstim odstavkom se doda nov štirinajsti odstavek,
ki se glasi:
»(14) Če se po vložitve vloge za podporo za prestrukturiranje spremenijo dejavnosti, ki jih namerava pridelovalec
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izvesti s prestrukturiranjem in se nanašajo na lokacijo, ureditev
nasada (terasa ali vertikala) ali sorto vinske trte, mora o spremembi obvestiti agencijo do 31. marca v letu oddaje izjave o
uveljavljanju podpore za prestrukturiranje. O ustreznosti spremembe odloči agencija.«.
3. člen
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbo štirinajstega odstavka 7. člena
te uredbe je brez predhodne odobritve agencije dovoljena sprememba sorte vinske trte, če se vinograd zasadi s sorto, ki je v
skladu s predpisom, ki ureja pridelovalna območja Republike
Slovenije, in se s prestrukturiranjem izvaja sprememba lokacije
vinograda.«.
4. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija prispele vloge za odobritev programov za
promocijo vina pregleda in ob upoštevanju meril za upravičenost programov iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe, odobri
tiste programe, za katere upravičeni stroški znašajo najmanj
7.000 eurov.«.
5. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci do podpore za promocijo vina na trgih
tretjih držav so:
– pridelovalci, vpisani v register, ki letno pridelajo najmanj 30.000 litrov vina, pri pridelovalcih, ki pridelujejo vino iz
ekološko pridelanega grozdja, pa mora letna pridelava znašati
najmanj 15.000 litrov,
– združenja najmanj dveh pridelovalcev, vpisanih v register, s skupno letno pridelavo najmanj 75.000 litrov vina,
– organizacije proizvajalcev vina, združenja organizacij
proizvajalcev vina ali medpanožne organizacije, ustanovljene
v skladu z Uredbo 1308/2013/EU, ali
– strokovne vinogradniško-vinarske organizacije iz drugega odstavka 20. člena te uredbe.«.
6. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedilo »Pridelovalci in
združenja pridelovalcev« nadomesti z besedo »Upravičenci«.
V petem odstavku se besedi »stroškov programov« nadomestita z besedilom »stroškov ustreznih programov« in se
črta besedilo », ki dosežejo predpisano število točk iz prvega
odstavka 13. člena te uredbe,«.
V šestem odstavku se besedilo »vrednostna realizacija
prodaje vina« nadomesti z besedilom »prodajna cena ali količina vina«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Za namen prvega odstavka 4. člena Uredbe
1149/2016/EU se za nov trg tretje države šteje druga regija v
isti tretji državi ali pa druga ciljna skupina na istem trgu.«.
7. člen
V drugem odstavku 18. člena se v peti alineji besedilo
»potrdilo banke o izvršenem plačilu« nadomesti z besedilom
»bančni izpisek o prometu na računu, iz katerega je razvidno
izvršeno plačilo«.
8. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dejavnosti obveščanja iz prvega odstavka tega člena
morajo vsebovati informacije o:
– odgovornem uživanju vina in tveganju, povezanem s
škodljivim uživanjem alkohola,
– sistemih označb porekla ter kakovosti ali
– odgovornem uživanju vina in tveganju, povezanem s
škodljivim uživanjem alkohola, ter sistemih označb porekla ter
kakovosti.«.
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9. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci do podpore za obveščanje v državah
članicah so:
– združenja najmanj dveh pridelovalcev, vpisanih v register,
– organizacije proizvajalcev vina, združenja organizacij
proizvajalcev vina ali medpanožne organizacije, ustanovljene
v skladu z Uredbo 1308/2013/EU,
– strokovne vinogradniško-vinarske organizacije ali
– osebe javnega prava, ustanovljene v skladu z zakonom, ki ureja kmetijsko-gozdarsko zbornico, katere člani so
pridelovalci.«.
V drugem odstavku se besedilo »kmetijsko-gozdarske
ali« črta.
10. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci iz prejšnjega člena za uveljavljanje podpore za obveščanje v državah članicah vložijo vloge za odobritev programov pri agenciji najpozneje do 1. aprila v letu začetka
izvajanja programa. Programi se lahko nanašajo na dejavnosti,
ki bodo izvedene v obdobju največ enega koledarskega leta in
se začnejo izvajati vsaj dva meseca po vložitvi vloge za odobritev programov.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) O ustreznosti programa in predvideni višini sredstev
za odobreni program odloči agencija najpozneje v dveh mesecih od vložitve popolne vloge iz prvega odstavka tega člena. Če
vsota upravičenih stroškov ustreznih programov za obveščanje
v državah članicah presega razpoložljiva sredstva za ukrep
obveščanja v državah članicah, agencija odobri programe do
porabe razpoložljivih sredstev v skladu s prednostnimi kriteriji
iz priloge 5 te uredbe.«.
11. člen
V drugem odstavku 22. člena se v peti alineji besedilo
»potrdilo banke o izvršenem plačilu« nadomesti z besedilom
»bančni izpisek o prometu na računu, iz katerega je razvidno
izvršeno plačilo«.
Tretji odstavek se črta.
12. člen
V 24. členu se za sedmim odstavkom dodata nova osmi
in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Če se račun nanaša na stroške, ki so nastali z izvedbo posameznih dejavnosti promocije vina, vendar so na
istem dogodku potekale tudi dejavnosti, ki do podpore niso
upravičene, se strošek prizna le do višine, ki je sorazmeren
deležu izvajanja dejavnosti promocije vina. Delež upravičenega stroška se določi na podlagi dokazil, ki jih predloži
upravičenec.
(9) K vlogi za dodelitev podpore iz drugega odstavka
18. člena in drugega odstavka 22. člena te uredbe ni treba
prilagati računov in dokazil o plačilu, ki se nanašajo na režijske
stroške iz točke f) priloge 1 te uredbe, upravičenec pa jih je dolžan hraniti v skladu s prejšnjim členom in na zahtevo agencije
predložiti v postopku nadzora iz prejšnjega člena.«.
13. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kontrole upravičenosti izplačil za dejavnosti, za
katere se kot upravičeni stroški priznajo tudi stroški dela, agencija v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, od davčnega

Uradni list Republike Slovenije
organa pridobi podatke o dohodkih iz delovnega razmerja iz
individualnega obračuna davčnega odtegljaja (iREK) za zaposlenega, za katerega se ti stroški uveljavljajo.«.
14. člen
V 29. členu se pred dosedanjim prvim odstavkom doda
nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Če je v letu pred odločitvijo o podpori za prestrukturiranje pridelovalec utrpel škodo zaradi naravne nesreče, ki
je vplivala na količino pridelka grozdja, se za način predelave
grozdja iz petega odstavka 10. člena te uredbe upošteva v
register prijavljen pridelek letnika pred nastalo škodo.«.
Dosedanji prvi do tretji odstavek postanejo drugi do četrti
odstavek.
15. člen
V prilogi 1 se na koncu sedme alineje točke d) podpičje
nadomesti z vejico in se doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– strošek prevoza in nastanitve za največ 30 udeležencev posameznega seminarja, pri čemer se upoštevajo omejitve
iz tretje in četrte alineje točke e);«.
Prilogi 4 in 5 se nadomestita z novima prilogama 4 in 5,
ki sta kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, vložene v letu 2017 v skladu z Uredbo o izvajanju podpornega
programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16 in
23/17), se obravnavajo v skladu z Uredbo o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16
in 23/17).
17. člen
Ne glede na rok iz spremenjenega šestega odstavka
5. člena uredbe se v letu 2017 vloge za podporo za prestrukturiranje iz tega odstavka vložijo do 15. januarja 2018.
Ne glede na spremenjeni šesti odstavek 5. člena uredbe
se določba šestega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16
in 23/17) uporablja še za vloge za podporo za prestrukturiranje
vinogradov, izvedeno v vinskem letu 2017/2018.
Pridelovalci, ki nameravajo v letu 2018 na podlagi določbe šestega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju podpornega
programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16 in 23/17)
vložiti vlogo za podporo za prestrukturiranje na podlagi dovoljenja za ponovno zasaditev, izdanega po 20. maju 2017, morajo
na agencijo vložiti zahtevo za ogled na kraju samem iz tretjega
odstavka 7.a člena uredbe najpozneje do 15. januarja 2018.
18. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-50/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2330-0073
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA
»PRILOGA 4: Merila za upravičenost programov
A) Merila za upravičenost programov za promocijo vina na trgih tretjih držav:
a) dejavnosti so jasno opredeljene in vključujejo opis dejavnosti, vključno s predvidenimi stroški:
–
posamezne dejavnosti so jasno vsebinsko in časovno opredeljene, vključno s
podrobnim opisom dejavnosti,
–
za posamezno dejavnost so navedeni predvideni stroški,
–
ciljna skupina je jasno opredeljena;
b) predlagani stroški dejavnosti ne presegajo običajnih tržnih cen:
– primerjava ocene stroškov, razpoložljivih cenikov …;
c) upravičenec ima dostop do zadostnih tehničnih in finančnih virov za učinkovito izvajanje
dejavnosti:
–
število pridelovalcev, ki jih predstavlja vlagatelj,
–
preteklo izvajanje dejavnosti promocije,
–
poslovanje podjetja (upravičenec ni podjetje v težavah);
d) upravičenec ima na voljo dovolj proizvodov primerne kakovosti, ki bodo po izvedenem ukrepu
dolgoročno zadovoljili povpraševanje na trgu:
–
povprečna letna pridelava vina primerne kakovosti;
e) skladnost s predlaganimi strategijami in zastavljenimi cilji ter verjetnim vplivom in uspešnostjo
pri povečanju povpraševanja po zadevnih proizvodih:
–
kraj informiranja potrošnika,
–
število dejavnosti promocije, ki jih vsebuje program,
–
promocija se nanaša na vina z zaščiteno označbo porekla (ZOP) oziroma vina z
zaščiteno geografsko označbo (ZGO),
–
kdo je ciljna skupina obveščanja,
–
pričakovan učinek na količino in ceno prodanega vina po končanem programu.

B) Merila za upravičenost programov za obveščanje v državah članicah:
a) dejavnosti so jasno opredeljene in vključujejo opis dejavnosti, vključno s predvidenimi stroški:
–
posamezne dejavnosti so jasno vsebinsko in časovno opredeljene, vključno s
podrobnim opisom dejavnosti,
–
za posamezno dejavnost so navedeni predvideni stroški,
–
ciljna skupina je jasno opredeljena;
b) predlagani stroški dejavnosti ne presegajo običajnih tržnih cen:
–
primerjava ocene stroškov, razpoložljivih cenikov …;
c) upravičenec ima dostop do zadostnih tehničnih in finančnih virov za učinkovito izvajanje
dejavnosti:
–
število pridelovalcev, ki jih predstavlja vlagatelj,
–
število dejavnosti obveščanja potrošnikov, ki jih na leto izvede vlagatelj,
–
poslovanje podjetja (upravičenec ni podjetje v težavah);
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d) skladnost s predlaganimi strategijami in zastavljenimi cilji ter verjetnim vplivom in uspešnostjo
pri ozaveščanju potrošnikov:
–
kraj informiranja potrošnika,
–
število dejavnosti obveščanja, ki jih vsebuje program,
–
obveščanje se nanaša na vina z zaščiteno označbo porekla (ZOP) in/ali vina z
zaščiteno geografsko označbo (ZGO),
–
kdo je ciljna skupina obveščanja.
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PRILOGA 5: Prednostni kriteriji za odločitev o vlogah za podporo za promocijo vina
A) Prednostni kriteriji za odločitev o vlogah za podporo za promocijo vina na trgih tretjih
držav

Prednostni kriterij
I. Prejem podpore za promocijo vina na tretjih trgih v preteklosti
– nov upravičenec, ki še ni prejel podpore za promocijo
– upravičenec je v preteklih petih letih enkrat prejel podporo za promocijo
ali pa je podporo prejel pred več kot petimi leti
– upravičenec je v preteklih petih letih večkrat prejel podporo za promocijo
II. Prejem podpore za promocijo vina na zadevnem trgu tretje države v
preteklosti
– upravičenec se osredotoča na nov trg, za katerega še ni prejel podpore
za promocijo
– upravičenec se osredotoča na trg, za katerega je v preteklih petih letih
enkrat prejel podporo za promocijo ali pa je podporo prejel pred več kot
petimi leti
– upravičenec se osredotoča na trg, za katerega je v preteklih petih letih
večkrat prejel podporo za promocijo

Vrednost

6
4
0

4
3

0

B) Prednostni kriteriji za odločitev o vlogah za podporo za obveščanje v državah članicah

Prednostni kriterij
I. Dejavnosti obveščanja zajemajo informacije o:
– odgovornem uživanju vina in tveganju, povezanem s škodljivim
uživanjem alkohola, in o sistemih označb porekla ter kakovosti
– sistemih označb porekla ter kakovosti
– odgovornem uživanju vina in tveganju, povezanem s škodljivim
uživanjem alkohola

Vrednost

4
3
2

II. Izvajanje obveščanja v državah članicah
– obveščanje se izvaja v več državah članicah
– obveščanje se izvaja le v eni državi članici

1
0

III. Obveščanja o vinorodnih regijah
– obveščanje se nanaša na pet vinorodnih območij ali več
– obveščanje se nanaša na tri ali štiri vinorodna območja
– obveščanje se nanaša na dve vinorodni območji
– obveščanje se nanaša na eno vinorodno območje

3
2
1
0
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IV. Obveščanje o zaščitenih označbah porekla in zaščitenih geografskih
označbah
– obveščanje se nanaša na deset zaščitenih označb porekla ali zaščitenih
geografskih označb ali več
– obveščanje se nanaša na pet do devet zaščitenih označb porekla ali
zaščitenih geografskih označb
– obveščanje se nanaša na manj kot pet zaščitenih označb porekla ali
zaščitenih geografskih označb

2
1
0

«.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika
v Ljubljani za kulturne spomenike državnega
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12,
111/13 in 32/16) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika
v Ljubljani za kulturne spomenike
državnega pomena
1. člen
V Odloku o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v
Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni
list RS, št. 51/09, 88/14 in 19/16) se tretji odstavek 4. člena
spremeni tako, da se glasi:
»(3) Spomenik obsega parcele št. 546, 547, 548, 549,
550, vse k. o. Spodnja Šiška.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 1449,
311, 312/1, 312/10, 312/11, 312/3, 312/4, 312/6, 312/7, 312/8,
312/9, 313, 314/2, 314/3, 314/4, 314/5, 314/6, 314/7, 314/8,
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338/1, 338/2, 340,
341, 342/1, 342/2, 343/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 345, 346,
347/1, 347/2, 348, 349, 350, 351, 352, 353/1, 353/2, 354/1,
354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 355, 356, 357/1, 357/2, 357/3,
357/4, 358, 359, 360, 361, 362, 363/1, 363/2, 364/10, 364/11,
364/8, 364/9, 365/5, 365/6, 366, 367, 368, 369, 370, 371/3,
374/1, 374/2, 374/3, 374/4, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
381, 382, 383, 384/1, 384/2, 385/3, 385/4, 385/5, 385/6, 387,
388, 389, 390/4, 390/5, 391, 392/3, 394, 395, 396/3, 396/4,
396/5, 397/1, 397/2, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 409/1, 409/2, 410, 411/1, 411/2, 411/3, 412,
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422/1, 422/2,
423, 424, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4, 425/5, 426/10, 426/11,
426/5, 426/6, 426/7, 426/8, 426/9, 428, 429, 430, 431/6, 431/7,
432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 433/3, 433/4, 435/13, 435/14, 437,
438/1, 438/2, 439/4, 439/5, 439/6, 440/2, 441, 442/1, 442/3,
442/6, 442/7, 442/8, 442/9, 443, 444, 445/1, 445/2, 446, 447,
448, 449/1, 449/2, 450, 451/1, 451/2, 452/3, 452/4, 452/5,
452/6, 452/7, 453/1, 453/2, 453/3, 453/4, 454, 455, 456, 457,
458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469/2,
469/3, 469/4, 469/5, 469/6, 471/56, 471/57, 473, 474, 477,
478, 479, 480/4, 480/5, 480/6, 482, 483, 484, 485, 486, 487,
488, 489, 490/1, 490/2, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497/1,
497/2, 498, 499, 500, 502, 504, 505/1, 505/2, 506/1, 506/2,
507, 508, 509, 510/1, 510/2, 512/1, 512/4, 512/5, 512/6, 517,
520, 521/2, 521/3, 524, 525, 526, 529/4, 530, 531, 532, 533,
534, 535, 536, 537/1, 537/2, 538, 539, 540, 541, 542/2, 542/3,
543/3, 543/4, 543/5, 543/6, 543/7, 545/2, 545/3, 545/4, 545/5,
545/6, 551, 552, 553/1, 553/2, 553/3, 554, 555/1, 555/2, 555/3,
556, 557/1, 557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 559, 560, 561,
562, 563, 564, 565, 566, 567, 568/1, 568/10, 568/11, 568/12,
568/2, 568/3, 568/4, 568/5, 568/7, 568/8, 568/9, 569/1, 569/2,
569/3, 570/1, 570/2, 571/1, 571/2, 572/1, 572/2, 573/1, 573/2,
574/1, 574/2, 575/1, 575/2, 576, 577, 578/1, 578/2, 578/3, 579,
580, 581, 582, 583, 584/1, 584/2, 585/1, 585/2, 586/1, 586/10,
586/11, 586/12, 586/2, 586/3, 586/4, 586/5, 586/6, 586/7, 586/8,
586/9, 587/1, 587/2, 588/1, 588/10, 588/11, 588/12, 588/13,
588/14, 588/15, 588/16, 588/17, 588/18, 588/19, 588/2, 588/20,
588/21, 588/22, 588/23, 588/24, 588/25, 588/26, 588/27,
588/28, 588/29, 588/3, 588/30, 588/31, 588/32, 588/33, 588/34,
588/35, 588/36, 588/37, 588/38, 588/39, 588/4, 588/41, 588/5,
588/6, 588/7, 588/8, 588/9, 591, 592, 593/1, 593/4, 594, 595,
596, 598, 599, 600/1, 600/10, 600/11, 600/12, 600/13, 600/14,
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600/15, 600/16, 600/17, 600/2, 600/3, 600/4, 600/5, 600/6,
600/7, 600/8, 600/9, 601/1, 602, 603/1, 603/10, 603/11, 603/12,
603/13, 603/14, 603/15, 603/16, 603/17, 603/18, 603/19, 603/2,
603/20, 603/3, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7, 603/8, 603/9, 604/2,
604/20, 604/21, 605/1, 605/2, 606/1, 606/2, 607/1, 607/2, 608,
609, 610/1, 610/2, 611/1, 611/2, 612/2, 613, 614/1, 614/2,
614/3, 615, 617, 618, 619, 620/1, 620/2, 621/1, 621/2, 621/3,
622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 630/4, 630/5,
631/1, 631/2, 632, 633/1, 633/2, 634/2, 634/3, 634/5 (osrednji del ceste do stavbe Kavškova ulica 3), 636/4, 636/5,
638, 640/10, 640/14, 640/15, 640/17, 640/18, 640/19, 640/2,
640/20, 640/21, 640/22, 640/23, 640/24, 640/5, 640/6, 640/7,
641/6, 642/1, 642/2, 642/3, 642/4, 643/1, 643/2, 644, 646/1,
646/2, 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 647/5, 648/1, 648/2, 648/3,
648/4, 648/5, 649/1, 649/2, 650, 651/1, 651/2, 652, 653/1,
653/2, 653/3, 654, 655/1, 655/2, 656/1, 656/2, 657, 658, 659,
661/2, 661/3, 661/5, 661/6, 667/1, 667/2, 670/2, 670/3, 670/4,
671/1, 671/10, 671/11, 671/12, 671/13, 671/14, 671/15, 671/16,
671/17, 671/2, 671/3, 671/5, 671/6, 671/7, 671/8, 671/9, 672,
673, 674, 675, 678, 683/1, 683/2, 683/3, 685/2, 685/3, 685/4,
686, 687, 688/1, 688/2, 689, 690, 691, 693, 694, 695, 696,
698/1, 698/2, 698/3, 699/2, 699/6, 699/7, 700/1, 700/2, 700/3,
701/1, 701/2, 702/1, 702/2, 704/1, 704/2, 706/1, 706/4, 707/2,
707/3, 707/4, 708, 709/1, 709/2, 710/1, 710/2, 711/3, 711/4,
711/5, 712/1, 712/2, 712/3, 712/4, 712/5, 713, 714, 715, 716,
717, 718/1, 718/2, 719/1, 719/2, 720, 721/1, 721/2, 722/1,
722/2, 723, 724, 725/1, 725/2, 726, 727, 728, 729/1, 729/2,
729/3, 729/4, 729/5, 729/6, 729/7, 729/8, 729/9, 731/3, 731/5,
732/1, 732/2, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739/5, 739/6, 740,
741/1, 741/2, 742, 743, 744/1, 744/2, 745/1, 745/2, 745/3,
746, 747/1, 747/2, 748, 749, 750/1, 750/2, 751, 752/1, 752/2,
753/1, 753/2, 754, 755/2, 755/3, 755/4, 755/5, 755/6, 755/7,
755/8, 755/9, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 756/5, 756/6, 757,
758, 759, 760, 761/1, 761/2, 762, 763, 764, 765, 766/1, 766/2,
767/1, 768/2, 768/3, 768/4, 768/5, 768/6, 769, 770/1, 770/2,
770/3, 770/4, 771/1, 771/2, 772, 773/1, 773/2, 773/3, 773/4,
773/5, 775, 776/1, 776/2, 776/3, 777/12, 777/13, 777/14,
777/15, 777/16, 777/17, 777/18, 777/19, 777/20, 777/3, 777/5,
777/6, 777/7, 777/8, 778, 779/1, 779/2, 779/3, 780/1, 780/2,
781/1, 781/2, 782/1, 782/2, 782/3, 783/1, 783/2, 784, 785,
786/1, 786/2, 786/3, 787, 788/1, 788/2, 788/3, 788/4, 789/1,
789/2, 790/3, 790/4, 790/5, 791, 792, 793, 794/1, 794/2, 794/3,
795/1, 795/2, 796/1, 796/2, 797/1, 797/2, 797/3, 797/4, 798,
799, 800, 801, 802, 803, 804/2, 805, 809, 810, 811/1, 811/2,
811/3, 811/4, 812, 813/1, 813/2, 814, 815, 816/1, 816/2, 816/3,
816/4, 816/5, 817, 818, 819, 820, 821, 822/3, 822/4, 822/5,
823/1, 823/2, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835,
836/1, 836/2, 836/3, 837, 838, 839/1, 839/2, 840, 841, 842/1,
842/2, 843, 844/1, 844/2, 844/3, 844/4, 846/1, 846/2, 846/3,
846/4, 847/1, 847/2, 847/3, 848/1, 848/2, 848/3, 848/4, 848/5,
849, 850, 851, 852, 853, 854/1, 854/2, 855/1, 855/2, 855/3,
855/4, 855/5, 856/1, 856/2, 857/1, 857/2, 858/1, 858/2, 859/2,
859/3, 859/4, 859/5, 859/6, 860/1, 860/2, 861, 862, 863, 864,
865, 866, 867/1, 867/2, 867/3, 868/1, 868/2, 869, 870, 871/2,
871/3, 871/4, 871/5, 871/6, 872/3, 872/4, 872/5, 872/6, 874/1,
874/5, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 883/2,
884, 885/1, 885/2, 885/3, 886/1, 886/2, 887/1, 887/2, 888/1,
888/2, 889, 890/1, 890/2, 891, 892/1, 892/2, 893/1, 893/2,
895, 896/1, 896/10, 896/11, 896/2, 896/3, 896/4, 896/5, 896/6,
896/7, 896/8, 896/9, 898, 899/1, 899/3, 899/4, 900/1, 900/2,
900/3, 900/4, 900/5, 902, 903/1, 903/2, 904, 906/1, 906/2,
908/1, 908/2, 908/3, 908/6, 908/7, 908/8, 909/1, 909/2, 910/2,
910/3, 910/4, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917/1, 917/2,
918/1, 918/2, 919/1, 919/2, 920, 921/2, 922/2, 922/3, 922/4,
922/5, 922/6, 922/7, 922/8, 923, 924/3, 924/4, 926/2, 926/3,
926/4, 926/5, 926/6, 926/7, 926/8, 927/1, 927/2, 928, 929,
930/1, 930/2, 931/1, 931/2, 932/1, 932/2, 932/3, 933/2, 934,
936/1, 936/3, 936/4, 937/1, 937/2, 937/3, 938, 939, 940, 941,
942, 943, 944, 945, 946/1, 946/2, 946/3, 947/1, 947/2, 948/1,
948/2, 949/1, 949/2, 949/3, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957,
958/1, 958/2, 959/2, 959/3, 959/4, 959/5, 960/2, 962/1, 962/2,
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963, 964, 965, 966/1, 966/2, 967/1, 967/2, 969/1, 969/2, 971,
972, 973, vse k. o. Spodnja Šiška.«.
V šestem odstavku se za tretjo alinejo pika nadomesti z
vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– površina vrta in prehod do župnišča, delo Plečnikovega učenca Danila Fürsta.«.
2. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Spomenik obsega parcele št. 170/1, 170/2, 170/3,
170/4, 172/1, 172/2, 173, vse k. o. Trnovsko predmestje.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vplivno območje spomenika obsega parcele št. *30,
*56, 154/1, 154/2, 154/4, 154/5, 159/1, 159/10, 159/6, 163/6,
163/7, 163/8, 163/9, 164/1, 164/5, 1692/1 (zahodni del ceste
do severovzhodnega vogala parc. št. 33/1, k. o. Trnovsko
predmestje), 1692/43 (del ceste od jugozahodnega vogala
parc. št. 186/13, k. o. Trnovsko predmestje), 1692/54, 1692/55,
1692/56, 1692/57 (zahodni in osrednji del poti), 1692/72,
1692/74 (del ceste ob Karunovi ulici do jugozahodnega vogala
parc. št. 38/33, k. o. Trnovsko predmestje), 1718, 182/1, 182/2,
182/3, 182/4, 182/5, 182/6, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 186/11,
186/12, 186/13, 186/14, 186/15, 186/16, 186/17, 186/18,
186/19, 186/20, 186/5, 186/6, 187/16, 187/20, 33/1, 33/2, 37/1,
37/3, 37/4, 37/5, 38/34 (severni del parcele ob parc. št. 38/33,
k. o. Trnovsko predmestje), 41/15, 41/27, 41/28, 41/29, 41/30,
41/31, 41/32, 41/41, 41/42, 7/10, 7/17, 7/18, 7/22, 7/23, 7/25,
7/30 (zahodni del parcele do jugovzhodnega vogala parc.
št. 1692/57, k. o. Trnovsko predmestje), *30, *56, *58/2, 154/4
(del parcele s stavbnim nizom ob Karunovi ulici), 154/5, 159/6
(del parcele s stavbnim nizom ob Karunovi ulici), 163/5 (del
parcele s stavbnim nizom ob Karunovi ulici), 164/5 (del parcele s stavbnim nizom ob Karunovi ulici), 1692/1 (zahodni del
parcele do mostu in vzhodnega vogala Karunove ulice), 1692/2
(vzhodni del parcele do vogalov parc. št. 1692/30 in 187/9,
obe k. o. Trnovsko predmestje), 1692/36, 1692/37 (zahodni
del parcele do vogalov parc. št. *55 in 37/3, obe k. o. Trnovsko
predmestje), 1692/6 (severni del parcele od Karunove ulice od
Eipprove ulice), 1718, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 182/5, 183/2,
183/3, 183/4, 183/5, 186/3, 186/4, 186/5, 186/6, 186/8, 186/9,
187/8, 33/1, 33/2, 37/1, 37/2, 37/3, 41/6, 7/6, 7/7 (zahodni del
parcele ob parc. št. 7/6, k. o. Trnovsko predmestje), vse k. o.
Trnovsko predmestje.«.
3. člen
Za tretjim odstavkom 7. člena se doda nov četrti odstavek,
ki se glasi:
»(4) Vplivno območje spomenika obsega parcele
št. *145/2, *147/2, *148, *16/2, *17/3, *17/4, *18/1, *24, *26/1,
*26/2, *26/3, *26/4, *26/5, *26/6, *26/8, *26/9, *29, *30/1, *31,
*32, *33, *34, *35, 178/11, 178/13, 178/16, 178/17, 178/18,
178/19, 178/20, 178/21, 178/22, 178/23, 178/24, 178/25,
178/27, 178/28, 178/29, 178/3 (del ceste od Trga francoske
revolucije do Slovenske ceste), 178/30, 178/5, 178/6, 186/1,
186/19, 186/2, 196, 24/6, 26/16, 26/17, 26/18, 26/19, 26/20,
26/21, 26/23, 26/25, 26/26, 26/27, 26/38, 26/39, 287/1, 287/2,
289, 290, 294, 300/1, 300/2, 300/3, 303, 304/1, 304/2, 305,
306, 307, 308/1, 308/2, 309/7, 309/8, 311, 312, 316, 317, 6/1,
6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 817,
820, 822, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835,
836, 837, 839, vse k. o. Gradišče I; parcele št. *184, *189, *192,
*193/1, *193/2, *194/1, *196, *197, *198, *199, *200, *203,
*204, *206/1, *206/2, *207, *208, *209, *211, *213, *214, *215,
*217, *218/1, *219, *222, *223/2, *224, *227/1, *227/2, *227/3,
*229, *231, *232, *233, *234, *235, *238, *239, *240, *241,
*242, *243, *244, *245, *246, *247, *248, *249, *360, *361,
*368, *373, 135/1, 135/2, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 135/8,
136/1, 136/2, 141, 153/125, 154/10, 154/11, 154/12, 154/13,
154/14, 154/15, 154/16, 154/17, 154/18, 154/19, 154/2, 154/20,
154/21, 154/3, 154/5, 154/6, 154/7, 154/86, 154/87, 154/88,
154/89, 154/9, 159, 164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 164/7, 165,
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166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 175, 315, 316, 325,
332, 334, 342, 343, 370, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389,
390, 391, 392, 398, 399, vse k. o. Ljubljana mesto.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.
Za novim sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek,
ki se glasi:
»(8) Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim
iz devetega odstavka 56. člena tega odloka.«.
4. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Spomenik obsega parcele št. 3286, 3287, 3289 (severovzhodni del parcele z Gerberjevim stopniščem), vse k. o.
Ajdovščina; 81/1 (vzhodni del parcele z drevoredom kostanjev
ob Krakovskem nasipu), k. o. Krakovsko predmestje; parcele
št. 153/18, 153/22 (vzhodni del parcele pred Čevljarskim mostom), 153/26, 154/1, 154/6, 154/9, 155, vse k. o. Ljubljana mesto; parcelo št. 524 (del parcele/struge od Zmajskega do Hradeckega mostu), k. o. Poljansko predmestje; parcelo št. 3841,
k. o. Tabor; parcele št. 1692/12 (del parcele s transformatorsko
postajo ob izlivu Gradaščice v Ljubljanico), 1706/1 (del parcele/struge od Špice do transformatorske postaje ob izlivu
Gradaščice v Ljubljanico), 250/62, 250/780, vse k. o. Trnovsko
predmestje; 3286, 3287, 3289/4 (severovzhodni del parcele z
Gerberjevim stopniščem), 3289/5, vse k. o. Ajdovščina; parcele
št. 81/39, 81/40, 81/41, vse k. o. Krakovsko predmestje; parcele št. 153/18, 153/22 (zahodni del parcele pred Čevljarskim
mostom), 153/26, 154/6, 154/86, 154/87, 154/9, 155, vse k. o.
Ljubljana mesto; parceli št. 524/4, 524/5 (vzhodni del parcele
pred Fabianijevim mostom), obe k. o. Poljansko predmestje;
parceli št. 3841/1, 3841/2, obe k. o. Tabor; parcele št. 1692/67,
1706/1 (del parcele/struge od Špice do transformatorske postaje ob izlivu Gradaščice v Ljubljanico), 250/62, 250/780, vse
k. o. Trnovsko predmestje.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 3845,
k. o. Tabor; 2617, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213,
3214, 3215, 3216/1, 3216/2, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221,
3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3283, 3284, 3285,
3288, 3291, 3292, vse k. o. Ajdovščina; parcele št. 159/11,
159/15, 159/16, 159/17, 159/18, 159/19, 159/20, 159/7, 159/8,
159/9, 643/4 (jugozahodni del parcele/struge do parcele
št. 159/1, k. o. Karlovško predmestje), vse k. o. Karlovško
predmestje; parcele št. *12, *13, *14, *15, *156, *157, *16/2,
*17, *184, *2/1, *2/2, *21, *23/2, *24, *25, *26, *27, *28, *30,
*31, *33, *35, *36, *39, *40, *41, *43/1, *43/2, *44/1, *44/2, *45,
*46/1, *46/2, *47, *58, *59, *6, *60, *61/1, *61/2, *62, *64, *65,
*67/2, *68, *69/2, *69/3, *7, *71/1, *71/2, *72, *80, *9/1, *9/2,
*9/3, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 14/3, 14/4,
14/5, 14/6, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 18/1, 18/2, 19/1,
19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 21/3,
21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 24/1, 24/2, 27/1, 27/3, 27/4, 28/2, 28/4,
28/5, 28/6, 28/7, 29/1, 29/2, 3, 30, 31, 32, 33, 34/1, 34/10, 34/2,
34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 35, 36, 37/3, 37/4, 37/5,
4, 45, 46/1, 47/1, 47/10, 47/11, 47/12, 47/14, 47/15, 47/16,
47/17, 47/18, 47/19, 47/2, 47/20, 47/3, 47/4, 47/5, 47/7, 47/9,
48/1, 48/2, 5, 51/10, 51/11, 51/12, 51/13, 51/14, 51/15, 51/16,
51/17, 51/18, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 52/2,
52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 53, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13,
54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 56, 57,
59, 6/1, 6/2, 60/1, 60/2, 626, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635,
636, 637, 638, 7/1, 7/2, 75/2, 75/3, 75/4, 8/1, 8/2, 81/10, 81/12,
81/14, 81/20, 81/21, 81/23, 81/24, 81/25, 81/26, 81/27, 81/29,
81/30, 81/31, 81/32, 81/33, 81/34, 81/35, 81/36, 81/37, 81/38,
81/4, 81/42, 81/44, 81/45, 81/46, 81/47, 81/49, 81/8, 9/1, 9/2,
9/3, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, vse k. o.
Krakovsko predmestje; parcele št. *135, *136, *137, *142/1,
*143, *146, *147/1, *147/2, *150, *160, *161/1, *161/2, *164,
*166/1, *166/2, *172, *173, *175, *178, *179, *180, *181, *183,
*184, *189, *192, *193/1, *193/2, *194/1, *198, *199, *200,
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*203, *204, *206/1, *206/2, *207, *208, *209, *211, *213, *214,
*215, *217, *218/1, *219, *231, *232, *233, *234, *235, *238,
*239, *240, *241, *242, *243, *244, *245, *246, *247, *248,
*249, *254, *255/1, *264, *265, *267, *272, *277, *278, *279,
*280, *281, *282, *285, *286/1, *286/2, *288, *292, *293, *296,
*302, *304, *305/1, *305/2, *307, *309, *310, *311/1, *311/2,
*360, *361, *368, *94, *96/1, *96/2, *97/1, *97/2, *97/3, 113/1,
113/2, 113/3, 113/4, 130, 131, 133/1, 133/2, 135/1, 135/2,
135/5, 135/6, 135/7, 152, 153/102, 153/103, 153/104, 153/105,
153/106, 153/107, 153/109 (zahodni del parcele do parcele
št. 123/4, k. o. Ljubljana mesto), 153/11, 153/112, 153/113,
153/118, 153/119, 153/120, 153/121, 153/122, 153/123,
153/126, 153/127, 153/129, 153/13 (zahodni del parcele do
parcele št. *92/2, k. o. Ljubljana mesto), 153/14, 153/15,
153/19, 153/20, 153/21, 153/22 (vzhodni del parcele pred Čevljarskim mostom), 153/24, 153/25, 153/29, 153/30, 153/32,
153/33, 153/34, 153/35, 153/36, 153/38, 153/42, 153/45,
153/46, 153/47, 153/48, 153/52, 153/53, 153/54, 153/55,
153/56, 153/57, 153/58, 153/59, 153/60, 153/61, 153/62,
153/63, 153/64, 153/65, 153/68, 153/69, 153/70, 153/71,
153/72, 153/73, 153/74, 153/75, 153/76, 153/77, 153/79,
153/80, 153/81, 153/82, 153/83, 153/84, 153/85, 153/86,
154/10, 154/15, 154/16, 154/17, 154/18, 154/19, 154/2, 154/20,
154/21, 154/3, 154/5, 154/7, 154/88, 154/89, 165, 166/1, 166/2,
167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 168, 169, 315, 316, 318, 320, 323,
325, 327, 330, 331, 332, 334, 337, 338, 342, 343, 347, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 357, 363, 369, 370, 374, 381, vse
k. o. Ljubljana mesto; parcele št. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4,
128/1, 128/2, 129/1, 129/3, 129/4, 130, 131/1, 131/10, 131/11,
131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7, 131/8, 131/9, 132/10,
132/3, 132/4, 132/5, 132/7, 132/8, 132/9, 133/4, 133/5, 133/6,
173/10, 173/11, 173/2, 173/3, 173/4, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182/1, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 184/1, 184/2,
184/3, 184/4, 184/5, 185/2, 186, 188, 189, 190, 191/1, 191/2,
191/3, 191/4, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 193/2, 193/3,
193/4, 193/5, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 202/2, 203, 206,
208, 210, 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 212, 213/1, 214/1, 214/3,
214/4, 215/1, 215/2, 217/3, 220/2, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 231/1, 231/2, 233/3, 234/2, 235/10, 235/5, 235/9,
238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 239, 524/5 (zahodni del parcele/struge pod Fabianijevim mostom), 524/6 (zahodni del parcele/struge do Hradeckega mostu), 525/10, 525/11, 525/12,
525/2, 529/2, 529/8 (del parcele med parcelama št. 194 in 195,
obe k. o. Poljansko predmestje), vse k. o. Poljansko predmestje; parcele št. 12/1, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15,
12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/20, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 13/1,
13/11, 13/13, 13/16, 13/17, 13/18, 13/20, 13/21, 13/22, 13/23,
13/24, 13/26, 13/27, 13/29, 13/30, 13/31, 13/32, 13/33, 13/34,
13/36, 13/37, 13/38, 13/39, 13/40, 13/41, 13/42, 13/43, 13/44,
13/45, 13/46, 13/47, 13/48, 13/49, 13/50, 13/51, 13/52, 13/53,
13/54, 13/55, 13/56, 13/57, 13/58, 13/59, 13/60, 13/61, 13/62,
13/63, 13/64, 13/65, 13/66, 13/67, 13/68, 13/69, 13/7, 13/70,
13/71, 13/72, 13/73, 13/74, 13/76, 13/77, 13/78, 13/79, 13/8,
13/80, 13/81, 13/82, 13/89, 13/9, 13/90, 13/91, 13/92, 13/93,
13/94, 13/95, 13/96, 13/97, 13/98, 22/10, 22/101, 22/102,
22/103, 22/104, 22/105, 22/106, 22/11, 22/12, 22/13, 22/17,
22/2, 22/20, 22/21, 22/22, 22/26, 22/30, 22/31, 22/32, 22/34,
22/35, 22/36, 22/39, 22/40, 22/41, 22/42, 22/43, 22/44, 22/45,
22/46, 22/47, 22/48, 22/49, 22/5, 22/50, 22/51, 22/52, 22/53,
22/54, 22/55, 22/56, 22/57, 22/58, 22/59, 22/6 (jugozahodni in
osrednji del parcele do parcele št. 22/28, k. o. Prule), 22/60,
22/61, 22/62, 22/63, 22/64, 22/65, 22/66, 22/67, 22/68, 22/69,
22/70, 22/71, 22/72, 22/73, 22/74, 22/75, 22/77, 22/78, 22/79,
22/8, 22/80, 22/81, 22/82, 22/83, 22/84, 22/85, 22/86, 22/87,
22/88, 22/89, 23/104, 23/105, 23/106, 23/107, 23/108, 23/109,
23/110, 23/111, 23/112, 23/113, 23/12, 23/13, 23/14, 23/143,
23/144, 23/145, 23/146, 23/147, 23/15, 23/154, 23/155, 23/156,
23/157, 23/158, 23/159, 23/160, 23/161, 23/162, 23/163,
23/164, 23/165, 23/166, 23/167, 23/168, 23/169, 23/17, 23/170,
23/171, 23/172, 23/173, 23/19, 23/2, 23/20, 23/21, 23/25,
23/26, 23/28, 23/29, 23/30, 23/31, 23/33, 23/34, 23/36, 23/39,
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23/40, 23/45, 23/46, 23/47, 23/48, 23/6, 23/60, 23/63, 23/65,
23/66, 23/69, 23/70, 23/71, 23/72, 23/73, 23/74, 23/75, 23/76,
23/79, 23/80, 23/81, 23/82, 23/83, 23/84, 23/85, 23/86, 23/90,
23/91, 23/92, 23/93, 23/94, 23/97, 23/98, 25/10, 25/12, 25/13,
25/14, 25/15, 25/19, 25/20, 25/22, 25/23, 25/27, 25/28, 25/29,
25/30, 25/31, 25/35, 25/36, 25/37, 25/39, 25/4, 25/46, 25/47,
25/6, 25/7, 612/100, 612/101, 612/102, 612/103, 612/9 (zahodni in osrednji del parcele do parcele št. 678/3, k. o. Prule),
612/98, 612/99, 618/3, 618/4 (jugozahodni in osrednji del parcele do parcele št. 25/43, k. o. Prule), 618/5, 618/6 (jugozahodni in osrednji del parcele do parcele št. 25/43, k. o. Prule), 674,
8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/2, 8/4, 8/5, 8/7, 8/8, 8/9, vse k. o.
Prule; parcele št. 381/1, 381/2, 382/2, 382/3, 382/4, 382/5,
382/6, 384/2, 385/2, 386, 387/10, 387/11, 387/12, 387/13,
387/16, 387/18, 387/19, 387/2, 387/20, 387/21, 387/22, 387/23,
387/24, 387/25, 387/3, 387/4, 387/5, 387/6, 387/8, 387/9,
388/2, 388/3, 389/2, 391/1, 391/2, 391/3, 392/1, 392/11,
392/12, 392/3, 392/5, 392/6, 392/7, 392/8, 393/2, 393/4, 393/5,
393/6, 393/8, 393/9, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 394/5, 395,
396/12, 396/13, 396/14, 396/15, 396/17, 396/18, 396/2, 396/21,
396/22, 396/23, 396/24, 396/5, 398/3, 399/11, 399/12, 399/4,
399/8, 399/9, 400/1, 400/2, 401/2, 401/4, 401/5, 402/2, vse k.
o. Šentpeter; parcele št. *38/1, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673,
2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680/1, 2680/2, 2681,
2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691,
2692, 2693/1, 2693/2, 2694, 2695, 2696/1, 2696/2, 2697, 2698,
2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708,
2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718,
2719, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630,
3631, 3632, 3633/2, 3633/3, 3633/4, 3633/5, 3633/6, 3634/1,
3634/2, 3634/3, 3635, 3636, 3637, 3638/1, 3638/2, 3639, 3640,
3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650,
3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660,
3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3672, 3673, 3674,
3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684,
3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690/1, 3691, 3693, 3694,
3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704,
3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3717,
3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726/1,
3726/2, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734,
3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744,
3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754,
3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3780, 3800,
3801, 3828, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839/1, 3839/2, 3840,
3842, 3843/1, 3843/2, 3843/3, 3844, 3845/1, 3845/2, 3848, vse
k. o. Tabor; parcele št. *214/2, *30, *33, *38/1, *38/2, *46/4,
*46/7, *46/9, *53, *54, *55, *56, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14,
1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/2, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24,
1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, 10/10, 10/13, 10/14, 10/3, 10/4, 10/5,
10/6, 10/7, 10/9, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 13/1,
13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 15, 1692/1 (vzhodni in osrednji del parcele do parcele št. 1692/74, k. o. Trnovsko predmestje),
1692/11, 1692/14, 1692/20 (osrednji del parcele do parcele
št. 1692/76, k. o. Trnovsko predmestje), 1692/28, 1692/29,
1692/33, 1692/34, 1692/35, 1692/40, 1692/54, 1692/55,
1692/56, 1692/57, 1692/58, 1692/59, 1692/66, 1692/75,
1692/77, 1692/78, 1692/79, 1692/80, 1692/81, 1692/82,
1692/83, 1692/84, 1692/85, 1692/86, 1698/17 (severovzhodni
del parcele do parcele št. 250/263, k. o. Trnovsko predmestje),
1698/18, 1698/3, 17/1, 17/5, 17/6, 1703/9 (vzhodni in osrednji
del parcele do parcele št. 183/4, k. o. Trnovsko predmestje),
1706/1 (del parcele/struge med Špico in parcelo št. 250/169,
k. o. Trnovsko predmestje), 1717, 1718, 1719, 1720, 1721/2,
1721/3, 1721/4, 1721/5, 1721/6, 1743/10, 1743/11, 1743/12,
1743/13, 1743/3, 1743/4, 1743/6, 1743/7, 1743/9, 19/1, 19/2,
19/3, 20/11, 20/12, 20/13, 20/2, 20/4, 20/5, 20/6, 20/8, 22/13,
22/14, 22/15, 22/16, 22/19, 22/2, 22/20, 22/3, 22/5, 22/7, 22/8,
23/2, 23/3, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 250/1000, 250/1023,
250/1024, 250/1025, 250/1026, 250/1027, 250/1028, 250/1029,
250/1030, 250/1031, 250/1039, 250/107, 250/1113, 250/1114,
250/112, 250/114, 250/121, 250/125, 250/126, 250/130,
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250/138, 250/139, 250/144, 250/161, 250/169, 250/170,
250/179, 250/18, 250/181, 250/19, 250/20, 250/21, 250/214,
250/216, 250/223, 250/225, 250/236, 250/241, 250/248,
250/249, 250/282, 250/283, 250/284, 250/285, 250/295,
250/296, 250/318, 250/319, 250/320, 250/321, 250/322,
250/323, 250/330, 250/332, 250/333, 250/347, 250/348,
250/349, 250/350, 250/351, 250/352, 250/357, 250/359,
250/360, 250/361, 250/362, 250/394, 250/395, 250/432,
250/433, 250/449, 250/450, 250/451, 250/452, 250/453,
250/54, 250/59, 250/61, 250/637, 250/64, 250/642, 250/643,
250/644, 250/646, 250/647, 250/648, 250/649, 250/65,
250/651, 250/653, 250/654, 250/655, 250/657, 250/658,
250/659, 250/66, 250/660, 250/661, 250/663, 250/667,
250/668, 250/669, 250/67, 250/68, 250/69, 250/691, 250/7,
250/701, 250/703, 250/704, 250/705, 250/755, 250/758,
250/860, 250/861, 250/871, 250/876, 250/894, 250/895,
250/896, 250/897, 250/898, 250/899, 250/9, 250/900, 250/901,
250/902, 250/903, 250/904, 250/905, 250/936, 250/937,
250/978, 250/979, 250/999, 28/1, 29, 3/1, 3/10, 3/11, 3/12,
3/13, 3/14, 3/2, 3/7, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 37/3,
37/4, 37/5, 38/2, 38/29, 38/31, 38/33, 38/34, 41/10, 41/11,
41/12, 41/13, 41/14, 41/15, 41/16, 41/17, 41/18, 41/19, 41/20,
41/21, 41/22, 41/23, 41/25, 41/27, 41/28, 41/29, 41/30, 41/31,
41/32, 41/33, 41/34, 41/35, 41/40, 41/41, 41/42, 41/7, 41/8,
43/2, 43/3, 43/4, 44/11, 44/12, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17,
44/18, 44/19, 44/20, 44/21, 44/22, 44/23, 44/24, 44/25, 44/26,
44/27, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 47/3, 47/4, 48/10, 48/11, 48/12,
48/13, 48/4, 48/5, 48/7, 48/8, 48/9, 51/10, 51/12, 51/13, 51/15,
51/16, 51/18, 51/19, 51/20, 51/23, 51/24, 51/25, 51/26, 51/29,
51/3, 51/30, 51/31, 51/32, 51/33, 51/34, 51/35, 51/36, 51/37,
51/38, 51/39, 51/4, 51/41, 51/43, 51/46, 51/47, 51/48, 51/49,
51/5, 51/50, 51/51, 51/52, 51/53, 51/54, 51/55, 51/56, 51/57,
51/58, 51/59, 51/60, 52/4, 52/7, 52/8, 52/9, 55/5, 55/6, 55/7,
56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 58/3, 58/4, 60/10, 60/11, 60/13,
60/14, 60/15, 60/16, 60/17, 60/18, 60/19, 60/20, 60/21, 60/3,
60/4, 60/9, 63/10, 63/11, 63/12, 63/13, 63/14, 63/9, 64/1, 64/2,
64/3, 69, 7/11, 7/15, 7/17, 7/18, 7/2, 7/21, 7/22, 7/23, 7/25, 7/30,
7/31, 7/32, 7/33, 7/34, 7/35, 7/36, 7/37, 7/38, 7/39, 7/4, 7/40,
7/41, 7/42, 7/5, 7/8, 74/1, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15,
74/16, 74/17, 74/18, 74/19, 74/20, 74/6, 74/8, 74/9, 78/12,
78/13, 78/14, 78/15, 78/23, 78/26, 78/27, 78/28, 78/3, 78/4,
79/1, 79/11, 79/12, 79/2, 79/28, 79/29, 79/30, 79/31, 79/32,
79/33, 79/34, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 8/1, 8/3, 8/4, 80/1, 80/2,
80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 83/100, 83/102, 83/103, 83/105, 83/106,
83/108, 83/109, 83/110, 83/111, 83/112, 83/113, 83/114, 83/115,
83/116, 83/117, 83/12, 83/120, 83/121, 83/122, 83/123, 83/124,
83/125, 83/126, 83/127, 83/128, 83/13, 83/130, 83/132, 83/133,
83/134, 83/136, 83/138, 83/139, 83/140, 83/141, 83/142,
83/143, 83/146, 83/147, 83/15, 83/151, 83/152, 83/157, 83/158,
83/16, 83/161, 83/17, 83/18, 83/19, 83/2, 83/20, 83/21, 83/23,
83/24, 83/25, 83/26, 83/27, 83/29, 83/30, 83/33, 83/34, 83/35,
83/36, 83/37, 83/4, 83/46, 83/48, 83/49, 83/50, 83/51, 83/52,
83/53, 83/54, 83/59, 83/60, 83/63, 83/67, 83/68, 83/69, 83/70,
83/72, 83/73, 83/74, 83/75, 83/76, 83/84, 83/85, 83/87, 83/90,
83/91, 83/92, 83/93, 83/94, 83/95, 83/96, 83/97, 83/99, 86/11,
86/12, 86/14, 86/8, 86/9, 9/10, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19,
9/20, 9/21, 9/7, vse k. o. Trnovsko predmestje.«.
5. člen
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Spomenik obsega parcele št. 178/11, 178/13, 178/20,
178/21, 178/22, 178/23, 178/28, 178/29, 178/3 (vzhodni del ceste, ki sega na Trg francoske revolucije), 178/30, 300/1, 300/3,
vse k. o. Gradišče I; parcele št. *227/2 (zahodni del parcele
pred hišo Vegova ulica 3), *227/3, 136/2, 141, 154/12 (zahodni
del parcele ob Vegovi ulici), 154/13, 154/14, 159 (zahodni del
parcele ob Vegovi ulici), 164/3, 164/6 (zahodni del parcele ob
severozahodnem vogalu Narodne in univerzitetne knjižnice),
164/7, vse k. o. Ljubljana mesto.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
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»(4) Vplivno območje spomenika obsega parcele
št. 3200/1, 3200/2, 3200/3, 3201,3276/1 (južni del parcele ob
Kongresnem trgu), 3276/2, 3276/3, 3289/2, 3289/3, 3289/4,
3290, vse k. o. Ajdovščina; parcele št. *145/2, *147/2, *148,
*16/2, *17/3, *17/4, *18/1, *24, *26/1, *26/2, *26/3, *26/4, *26/5,
*26/6, *26/8, *26/9, *29, *30/1, *31, *32, *33, *34, *35, 178/16,
178/17, 178/18, 178/19, 178/24, 178/25, 178/27, 178/3 (del
ceste ob Rimski do Slovenske ceste), 178/5, 178/6, 186/1,
186/19, 186/2, 196, 24/6, 26/16, 26/17, 26/18, 26/19, 26/20,
26/21, 26/23, 26/25, 26/26, 26/27, 26/38, 26/39, 287/1, 287/2,
289, 290, 294, 300/2, 303, 304/1, 304/2, 305, 306, 307, 308/1,
308/2, 309/7, 309/8, 311, 312, 316, 317, 6/1, 6/10, 6/11, 6/12,
6/13, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 817, 820, 822, 826,
827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 839, vse
k. o. Gradišče I; parcele št. *107, *113, *12, *13, *14, *15, *156,
*157, *16/2, *17, *184, *2/1, *2/2, *21, *23/2, *24, *25, *26, *27,
*28, *30, *31, *33, *35, *36, *39, *40, *41, *43/1, *43/2, *44/1,
*44/2, *45, *46/1, *46/2, *47, *52/2, *52/3, *54/2, *54/5, *58, *59,
*6, *60, *61/1, *61/2, *62, *64, *65, *67/2, *68, *69/2, *69/3, *7,
*71/1, *71/2, *72, *79/2, *80, *81, *82, *84, *9/1, *9/2, *9/3, 1/1,
1/2, 1/3, 1/4, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 14/3, 14/4, 14/5,
14/6, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2,
19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4,
21/5, 21/6, 21/7, 24/1, 24/2, 27/1, 27/3, 27/4, 28/2, 28/4, 28/5,
28/6, 28/7, 29/1, 29/2, 3, 30, 31, 32, 33, 34/1, 34/10, 34/2, 34/3,
34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 35, 36, 37/3, 37/4, 37/5, 4,
45, 46/1, 47/1, 47/10, 47/11, 47/12, 47/14, 47/15, 47/16, 47/17,
47/18, 47/19, 47/2, 47/20, 47/3, 47/4, 47/5, 47/7, 47/9, 48/1,
48/2, 5, 51/10, 51/11, 51/12, 51/13, 51/14, 51/15, 51/16, 51/17,
51/18, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 52/2, 52/3, 52/4,
52/5, 52/6, 52/7, 53, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/6, 54/7,
54/8, 54/9, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 56, 57, 59, 6/1,
6/2, 60/1, 60/2, 62/1, 62/4, 62/5, 626, 629, 630, 631, 632, 633,
634, 635, 636, 637, 638, 64/1, 64/10, 64/11, 64/12, 64/13, 64/2,
64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8, 64/9, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4,
7/1, 7/2, 71/11, 71/17, 71/2, 71/21, 71/22, 71/23, 71/24, 71/25,
71/32, 71/33, 71/34, 71/5, 71/9, 72/1, 72/2, 73/10, 73/102,
73/103, 73/104, 73/105, 73/106, 73/107, 73/108, 73/21, 73/23,
73/24, 73/33, 73/34, 73/37, 73/38, 73/39, 73/41, 73/42, 73/43,
73/44, 73/45, 73/46, 73/47, 73/48, 73/49, 73/50, 73/51, 73/52,
73/53, 73/54, 73/55, 73/63, 73/64, 73/69, 73/70, 73/71, 73/72,
73/73, 73/74, 73/75, 73/76, 73/77, 73/78, 73/79, 73/84, 73/85,
73/86, 73/9, 73/90, 73/91, 73/92, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 8/1,
8/2, 81/10, 81/12, 81/14, 81/19, 81/20, 81/21, 81/23, 81/24,
81/25, 81/26, 81/27, 81/29, 81/30, 81/31, 81/32, 81/33, 81/34,
81/35, 81/36, 81/37, 81/38, 81/4, 81/42, 81/43, 81/44, 81/45,
81/46, 81/47, 81/49, 81/50, 81/51, 81/52, 81/8, 87/1, 87/2, 89/1,
89/2, 9/1, 9/2, 9/3, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2,
vse k. o. Krakovsko predmestje; parcele št. *184, *189, *192,
*193/1, *193/2, *194/1, *196, *197, *198, *199, *200, *203,
*204, *206/1, *206/2, *207, *208, *209, *211, *213, *214, *215,
*217, *218/1, *219, *222, *223/2, *224, *227/1, *227/2 (del
parcele/stavbišča na Vegovi ulici 3), *229, *231, *232, *233,
*234, *235, *238, *239, *240, *241, *242, *243, *244, *245,
*246, *247, *248, *249, *360, *361, *368, *373, 135/1, 135/2,
135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 135/8, 136/1, 153/125, 154/10,
154/11, 154/12 (osrednji del parcele ob Turjaški ulici), 154/15,
154/16, 154/17, 154/18, 154/19, 154/2, 154/20, 154/21, 154/3,
154/5, 154/6, 154/7, 154/86, 154/87, 154/88, 154/89, 154/9,
159 (vzhodni del parcele ob Gosposki ulici), 164/2, 164/4,
164/5, 164/6 (del parcele ob severni in zahodni stranici Narodne in univerzitetne knjižnice), 165, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2,
167/3, 167/4, 175, 315, 316, 325, 332, 334, 342, 343, 370,
381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 398, 399,
vse k. o. Ljubljana mesto; parcele št. *30, *33, *53, *54, *55,
*56, 1692/1, 1692/74 (severni del parcele ob cerkvi sv. Janeza
Krstnika v Trnovem), 1703/9 (del Gradaščice med Jekarskim
in Trnovskim mostom), 1717, 1718, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4,
182/5, 182/6, 28/1, 29, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2,
vse k. o. Trnovsko predmestje.«.
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Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.
Za novim sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek,
ki se glasi:
»(8) Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim
iz devetega odstavka 56. člena tega odloka.«.
6. člen
Tretji odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Spomenik obsega parceli št. 334/7, 334/8, obe
k. o. Šujica.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Vplivno območje spomenika obsega parceli št. 334/6,
334/9 (nepozidani del parcele), obe k. o. Šujica.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.
Za novim sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek,
ki se glasi:
»(8) Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim
iz devetega odstavka 56. člena tega odloka.«.
7. člen
Drugi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podatki za vse katastrske občine iz prejšnjega odstavka so v izvornem merilu 1: 1000 in 1: 2000, datoteke z
dne 1. februarja 2007, 22. aprila 2008, 16. julija 2008, 15. septembra 2008, 30. maja 2014, 27. oktobra 2015 in 16. februarja
2017.«.
8. člen
V prvem odstavku 56. člena se šesta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– prepoved postavljanja ali gradnje trajnih ali začasnih
objektov v območju spomenika, vključno z nadzemno infrastrukturo in nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti
potrebni za uporabo, funkcioniranje, ohranjanje in prezentacijo
spomenika in skladni s kulturnovarstvenimi pogoji pristojnega
zavoda,«.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
Pristojna muzejska ustanova v dvanajstih mesecih po
začetku veljavnosti tega odloka izdela inventarno knjigo za
notranjo opremo iz sedmega odstavka 4. člena in sedmega
odstavka 7. člena odloka.
10. člen
(1) Pristojno sodišče v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti
zaznamuje status kulturnega spomenika na parcelah št. 547,
548, 549, 550, vse k. o. 1740 Spodnja Šiška, in na parceli
št. 1692/67, k. o. 1722 Trnovsko predmestje.
(2) Pristojno sodišče v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti
izbriše zaznambo statusa kulturnega spomenika državnega
pomena na parceli št. 164/6, k. o. 1728 Ljubljana mesto, in na
parceli št. 524/6, k. o. 1727 Poljansko predmestje.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-14/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-3340-0021
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Slovensko narodno gledališče
Drama Ljubljana

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega odstavka 26. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Slovensko narodno gledališče
Drama Ljubljana
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03, 46/05
in 99/08) se 25. člen spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Zavod upravlja naslednje nepremičnine:
– Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana na lokaciji Erjavčeva 1, Ljubljana, katastrska občina Gradišče predmestje I; št. parcele: 28/1 – poslovna stavba, v izmeri 1822 m2;
št. parcele: 28/1 – park, v izmeri 1475 m2,
– skladišče na lokaciji Ob zdravstvenem domu 4, Ljubljana, št. parcele: 277/2, katastrska občina Šentvid, v izmeri
2.872 m2,
– skladišče v kleti (1. etaža) v skupni izmeri 267 m2 v stavbi »nemška hiša« na lokaciji Gradišče 8, Ljubljana, z ID-oznako
nepremičnine 1721-145-126 (ID 6049275), katastrska občina
Gradišče I, stavba 145, posamezni del 126 s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih stavbe in pripadajočim
zemljiščem, ki pripada k temu posameznemu delu,
ter z vso drugo opremo in premoženjem, s katerim je doslej
upravljalo Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, in ga
izkazuje v registru osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti,
za katerega je ustanovljen.
Zavod skupaj z javnim zavodom Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana soupravlja naslednje nepremičnine:
– gledališki atelje Ljubljana na lokaciji Prešernova 13A,
Ljubljana, v katastrski občini Gradišče predmestje I; št. parcele:
90/2 – zgradba v izmeri 1000 m2, št. parcele: 90/2 – zgradba
v izmeri 34 m2, št. parcele: 90/2 – dvorišče v izmeri 50 m2,
št. parcele: 195/2 – dvorišče v izmeri 317 m2.
Gledališki atelje soupravljata Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana 35 % in Slovensko narodno gledališče
Opera in balet Ljubljana 65 %.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-13/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-3340-0023
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda »Študentski dom Ljubljana«
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom
Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12, 24/13, 63/13, 79/15,
52/16 in 12/17) se četrti odstavek 6. člena spremeni tako, da
se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena zavod nastanjenim študentom, ki so zamenjali študijski program
ali smer, omogoči bivanje po ceni, kot je določena za uporabnike iz drugega odstavka tega člena, in sicer od 1. oktobra
dalje, dokler ne pridejo na vrsto za subvencionirano bivanje na
prednostni listi v naslednjem študijskem letu.«.
Peti odstavek se črta.
2. člen
V 10. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat sveta zavoda traja štiri leta. Predstavnik Študentskega sveta stanovalcev je izvoljen kot član sveta zavoda
za eno leto.«.
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PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o plovnosti, letalskih
operacijah, letalskem osebju ter določenih
pravilih letenja policijskih in carinskih
zrakoplovov
1. člen
V Pravilniku o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem
osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih
zrakoplovov (Uradni list RS, št. 76/14 in 99/15) se črtajo 1. in
2. člen, šesti do deveti odstavek 3. člena ter 5., 6., 7., 8., 9.,
10., 11., 12., 13. in 14. člen.
2. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Pristojni organ za upravne postopke in nadzorne funkcije
po tem pravilniku je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 007-413/2017
Ljubljana, dne 19. decembra 2017
EVA 2017-2430-0079
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

3. člen
V 11. členu se v prvem odstavku šesta alineja črta.

3723.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00727-18/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-3330-0066
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3722.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem
osebju ter določenih pravilih letenja policijskih
in carinskih zrakoplovov

Na podlagi drugega odstavka 7. člena, drugega odstavka
8. člena, petega odstavka 31. člena, drugega odstavka 38. člena, sedmega odstavka 39. člena, petega odstavka 43. člena,
devetega odstavka 76. člena, šestega odstavka 77. člena,
tretjega odstavka 124. člena, drugega odstavka 153. člena in
prvega odstavka 197. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS,
št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) izdaja minister
za infrastrukturo

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17
in 54/17) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev
1. člen
V Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in
102/15) se v 10. členu pod točko »a) Opis storitve«:
– v petem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi
stavek, ki se glasi: »V primeru izvajanja storitve izven varstveno
delovnega centra individualni dogovor podpiše tudi delodajalec,
kjer se storitev izvaja.«, drugi in tretji stavek pa postaneta tretji
in četrti stavek;
– za devetnajstim odstavkom doda nov dvajseti odstavek,
ki se glasi:
»Če se storitev izvaja izven prostorov varstveno delovnega centra, mora varstveno delovni center za enega ali več
upravičencev hkrati zagotoviti spremljevalca na podlagi kadrovskih normativov s področja socialne oskrbe in pripraviti načrt
podpore upravičencu tako, da bodo zagotovljeni pogoji za
varno delo upravičenca.«;
– dosedanji dvajseti odstavek postane enaindvajseti odstavek.

Uradni list Republike Slovenije
Pod točko »d) Trajanje« se za četrtim odstavkom doda
nov peti odstavek, ki se glasi:
»Storitev, ki se izvaja izven prostorov varstveno delovnega centra, v skupnosti traja največ osem ur dnevno in pet dni
v tednu oziroma krajši čas na podlagi sklenjenega dogovora.«,
dosedanji peti odstavek pa postane šesti odstavek.
2. člen
V 21. členu se letnica »2017« nadomesti z letnico »2019«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-10/2016
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2016-2611-0042
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
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elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih,
vpisanih v Register dejanskih lastnikov.
Nadomestilo stroškov se zaračuna za obdobje enega leta
in znaša 140 eurov brez DDV.
5. člen
Upravičenci vložijo na AJPES zahtevo za neposreden
elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, vpisanih v Register dejanskih lastnikov, pri čemer morajo izkazati
upravičen interes za pridobitev osebnih podatkov.
6. člen
Rok plačila za neposreden elektronski dostop do vseh
podatkov o dejanskih lastnikih, vpisanih v Registru dejanskih
lastnikov, je osem dni po izstavitvi računa AJPES.
7. člen
Ta tarifa začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 4600-3/2017-7
Ljubljana, dne 29. novembra 2017
EVA 2017-1611-0095
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.
predsednica Sveta AJPES

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3724.

Tarifa nadomestila stroškov za dostop
do podatkov iz Registra dejanskih lastnikov

Na podlagi petega odstavka 46. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list
RS, št. 68/16), 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni
list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in
3. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS,
št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve v soglasju z ministrico za
finance sprejema

TARIFO
nadomestila stroškov za dostop do podatkov
iz Registra dejanskih lastnikov
1. člen
Ta tarifa določa višino nadomestila stroškov za neposreden elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih,
vpisanih v Register dejanskih lastnikov kot to določa Zakon o
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni
list RS, št. 68/16; v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-1).
2. člen
Do neposrednega elektronskega dostopa do vseh podatkov o dejanskih lastnikih v registru dejanskih lastnikov so
upravičeni zavezanci iz 4. člena ZPPDFT-1 in organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzorni organi
iz 139. člena ZPPDFT-1 (v nadaljnjem besedilu: upravičenci).
3. člen
Upravičencem, za katere ZPPDFT-1 ali drug zakon določa brezplačen neposreden elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, AJPES ne zaračunava neposrednega
elektronskega dostopa.
4. člen
AJPES vsem upravičencem, razen upravičencem iz prejšnjega člena, zaračunava nadomestilo stroškov za neposreden

Soglašam!
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica
za finance

3725.

Navodilo o spremembah in dopolnitvah
Navodila o predložitvi letnih in zaključnih
poročil ter drugih podatkov poslovnih
subjektov

Na podlagi petega odstavka 71. člena Zakona o plačilnem
prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)
in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS,
št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve izdaja

NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah Navodila
o predložitvi letnih in zaključnih poročil
ter drugih podatkov poslovnih subjektov
1.
V Navodilu o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 86/16) se
za 12. točko dodata novo podpoglavje in 12.a točka, ki se glasi:
»1.5 Popravek in spremembe poročil
12.a
Družbe in zadruge v skladu s prvim odstavkom 58. člena
ZGD-1 predložijo AJPES tudi popravljeno letno poročilo ali
konsolidirano letno poročilo oziroma spremembe revizorjevega
poročila.«.
2.
V tretjem odstavku 13. točke se črta besedilo »izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala,« in besedilo »ter poslovno
poročilo«.
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3.
V četrtem odstavku 22. točke se za besedama »letno
poročilo« doda besedilo »oziroma spremembe revizorjevega
poročila«.
4.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-51/2016-4
Ljubljana, dne 29. novembra 2017
EVA 2017-1611-0103
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.
Predsednica Sveta AJPES

3726.

Tarifa 2018 o vrednosti točke in o višini deleža
glede na zaračunano uporabnino za uporabo
javne železniške infrastrukture, za delovanje
regulatornega organa na področju
železniškega prometa

Na podlagi 18.e člena Zakona o železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi
s prvim odstavkom 184. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14
– odl. US, 81/15 in 40/17) izdaja Agencija za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije

TARIFO 2018
o vrednosti točke in o višini deleža glede
na zaračunano uporabnino za uporabo
javne železniške infrastrukture, za delovanje
regulatornega organa na področju
železniškega prometa
1. člen
(vsebina)
(1) Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega
plačila prevoznikov in plačila upravljavca javne železniške infrastrukture Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2018.
(2) Ta tarifa določa tudi višino deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture
v letu 2016, za katerega se prevozniku poveča znesek plačila
agenciji.
2. člen
(vrednost točke)
(1) Vrednost točke za izračun plačila agenciji znaša
10,41 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine zavezancev je
določeno v drugem odstavku 18.e člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno
besedilo).
3. člen
(višina deleža glede na zaračunano uporabnino)
Višina deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2016 znaša 1,21 odstotka.
4. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2018.
Št. 0100-3/2017/58
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
EVA 2017-2430-0067
mag. Tanja Muha l.r.
direktorica
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije
s sklepom št. 47601-15/2017/5, z dne 21. decembra 2017
Priloga k Tarifi 2018 o vrednosti točke in o višini deleža
glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške
infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju
železniškega prometa:

PRILOGA
Posebna obrazložitev tarife
Tarifa 2018 o vrednosti točke in o višini deleža glede na
zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: tarifa) predvideva
neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v
okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v
višini sredstev, ki so potrebna za pokrije stroškov, ki jih ima
agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno
besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZZelP) in za sorazmerni delež
stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila prevoznikov in plačilo upravljavca javne železniške infrastrukture, na podlagi
drugega odstavka 18.e člena ZZelP.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti
vrednost točke za tekoče leto in višino deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture.
4. Naloge agencije so podrobneje opredeljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2018. Integralni element
programa dela in finančnega načrta so tudi tarife.
5. Z načrtovanimi sredstvi, ki jih bo agencija na podlagi te
tarife pobrala od zavezancev, namerava doseči naslednje cilje,
ki so natančneje opisani v programu dela za leto 2018:
– prevoznikom v železniškem prometu zagotoviti enakopraven dostop do javne železniške infrastrukture in do dodatnih
storitev, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih storitev;
– zagotoviti nediskriminatorno zaračunavanje uporabnine
za uporabo javne železniške infrastrukture in dodatnih storitev
vsem prosilcem v železniškem prometu;
– reševanje pritožb potnikov v železniškem prometu, ki
izhajajo iz Uredbe (ES) št. 1371/2007 o pravicah in obveznostih
potnikov;
– spremljanje aktivnosti na Sredozemskem in Baltsko –
Jadranskem evropskem tovornem koridorju pri izvajanju Uredbe (EU) št. 913/2010 o evropskem železniškem omrežju za
konkurenčen tovorni promet.
6. V letu 2017 je agencija, skladno s kadrovskim načrtom
za leto 2017, s prerazporeditvijo okrepila sektor za regulacijo
trga železniških storitev z novim sodelavcem. V letu 2018 bodo
naloge sektorja izvajali trije javni uslužbenci. Zaradi tega se je
višina načrtovanih prihodkov potrebnih za pokritje stroškov v
primerjavi z letom 2017 povišala za 24,7 odstotka.

Uradni list Republike Slovenije
7. Glede na navedeno agencija predlaga, da se vrednost
točke za izračun plačila agenciji glede na tarifo za leto 2017
spremeni in znaša 10,41 EUR ter se delež glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v
letu 2016, za katerega se prevozniku poveča znesek plačila
agenciji, spremeni in znaša 1,21 odstotka.

3727.

Tarifa 2018 o vrednosti točke za plačilo
na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske
dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco
ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev
na zahtevo

Na podlagi petega in šestega odstavka 38. člena Zakona
o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in
84/15) in 4. člena Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi
dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v
uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev
na zahtevo (Uradni list RS, št. 72/12) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

TARIFO 2018
o vrednosti točke za plačilo na podlagi
dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti
oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov
avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa
v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto
2018.
2. člen
(vrednost točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje
televizijske dejavnosti)
Vrednost točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti znaša 1,4 EUR.
3. člen
(vrednost točke za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco
ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo)
Vrednost točke za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
znaša 1,4 EUR.
4. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
5. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Št. 0100-3/2017/57
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
EVA 2017-3340-0024
mag. Tanja Muha l.r.
direktorica
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K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 47601-15/2017/5, z dne 21. decembra 2017
Priloga k Tarifi 2018 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa
v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev
na zahtevo:

PRILOGA
Posebna obrazložitev tarife
Tarifa 2018 o vrednosti točke za plačilo na podlagi
dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih
storitev na zahtevo (v nadaljnjem besedilu tarifa) predvideva
neposredno plačevanje agenciji za opravljanje nalog v okviru
njenih pooblastil in pristojnosti, ki se nanašajo na regulacijo
televizijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev
na zahtevo.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v
višini sredstev, ki so potrebna za pokritje stroškov, ki jih ima
agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15;
v nadaljnjem besedilu: ZAvMS) in za sorazmerni delež stroškov
delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila izdajateljev televizijskih programov in ponudnikov na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo,
kot so opredeljeni v prvem odstavku 38. člena ZAvMS.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke določi
agencija posebej za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje
televizijske dejavnosti in posebej za plačilo na podlagi vpisa v
uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev
na zahtevo. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki
odpadejo na posameznega zavezanca in je določeno v Pravilniku o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje
televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list
RS, št. 72/12).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so
zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v programu
dela in finančnem načrtu za leto 2018.
5. V letu 2018 bo agencija na podlagi te tarife s pobranimi sredstvi zagotavljala: zakonito, pošteno, konsistentno in
proaktivno uveljavljanje pravil medijske zakonodaje v skladu
s pristojnostmi agencije, čemur bo sledila tudi pri izdajanju
dovoljenj, skrbela bo za soustvarjanje ustreznih razmer za
delovanje elektronskih medijev v Sloveniji in sodelovala pri
implementaciji Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah
v slovensko medijsko zakonodajo ter pri celoviti prenovi medijske zakonodaje.
V sklopu izvajanja svojih zakonskih pristojnosti bo agencija tudi v letu 2018 sistematično spremljala razvoj trga televizijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev na
zahtevo, pripravljala in vodila javne razpise za dodelitev pravic
razširjanja televizijskih programov v digitalni radiodifuzni tehniki, pripravljala razpise za dodelitev frekvenc za analogno
razširjanje radijskih programov, izdajala dovoljenja za izvajanje
televizijske dejavnosti ter reševala vloge za dodelitev statusov
televizijskim programom posebnega pomena za RS ter izvajala
postopke za priglasitev avdiovizualnih medijskih storitev na
zahtevo. Pomemben del nadzornega dela področja elektronskih medijev je nadzor omejitev oglaševanje, poudarek bo na
omejitvah obsega oglaševanja (predvsem na uro, tudi v tujih
programih) ter na promocijskem umeščanju izdelkov. Sodelovala bo pri prenovi evropske medijske zakonodaje (Direktive
o avdiovizualnih medijskih storitvah) in posodobitvi slovenske
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medijske zakonodaje, ki naj bi se spremenila na podlagi sprejete Strategije razvoja medijev v RS do leta 2024 (sprejema jo Ministrstvo za kulturo) ter na podlagi implementacije prenovljene
Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, katere sprejem je
predviden še v letu 2017 oziroma v začetku leta 2018. V kolikor
se bo pokazal interes ali potreba na trgu, bo agencija organizirala delavnice z izdajatelji TV programov oziroma ponudniki
avdiovizualnih medijskih storitev.
Agencija bo z namenom doseganja ustrezne ravni zaščite otrok in mladoletnih pred potencialno škodljivimi vsebinami še naprej vodila sistem za razvrščanje in označevanje
avdiovizualnih programskih vsebin, si aktivno prizadevala
za spodbujanje medijskega opismenjevanja otrok, staršev
in učiteljev preko spletnega portala gledoskop.si ter večanja
njegove prepoznavnosti s promocijskimi aktivnostmi. V sklopu te naloge bo agencija ponudnike avdiovizualnih vsebin
osveščala o pomenu zaščite najranljivejših skupin gledalcev
in stremela k njihovemu informiranju o pravilni implementaciji
oznak in ustreznem časovnem umeščanju vsebin v program.
Skozi celo leto bo agencija prek organiziranih izobraževanj
sodelovala z zavezanci in jih spodbujala k prostovoljnemu
izvajanju zakonskih obveznosti ter za odgovorno ravnanje do
uporabnikov medijskih vsebin. V letu 2018 agencija načrtuje
nadgradnjo in razvoj spletne strani v celovit portal za promocijo medijske pismenosti. Teme bodo aktualne in praktično
obravnavane ter predstavljene na poljuden in razumljiv način, bralcem pa bodo nudile konkretne nasvete in napotke.
Agencija si bo prizadevala k projektu pritegniti širšo mrežo
partnerjev, saj želi stran razviti v osrednji slovenski portal za
promocijo medijske pismenosti.
6. Glede na navedene cilje agencija predlaga, da se vrednost točke za izračun plačila agenciji glede na tarifo za leto
2017 ne spremeni in znaša 1,40 EUR.

3728.

Tarifa 2018 o plačilih za izvajanje poštnih
storitev

Na podlagi 34. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni
list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15) in četrtega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave
plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09)
izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

TARIFO 2018
o plačilih za izvajanje poštnih storitev
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega plačila
izvajalcev poštnih storitev Agenciji za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2018.
2. člen
(vrednost točke in število točk)
(1) Vrednost točke znaša 5,59 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine poštnih storitev
je določeno v 3. členu Pravilnika o načinu izračunavanja in
poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS,
št. 109/09).
3. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
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4. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2018.
Št. 0100-3/2017/56
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
EVA 2017-2130-0031
mag. Tanja Muha l.r.
direktorica
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 47601-15/2017/5, z dne 21. decembra 2107
Priloga k Tarifi 2018 o plačilih za izvajanje poštnih storitev:

PRILOGA
Posebna obrazložitev tarife
Tarifa 2018 o plačilih za izvajanje poštnih storitev predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje
nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v
višini sredstev, ki so potrebna za pokrije stroškov, ki jih ima
agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o poštnih
storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in
81/15; v nadaljnjem besedilu: ZPSto-2) in za sorazmerni delež
stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila izvajalca univerzalne
storitve na podlagi tretjega odstavka 24. člena ZPSto-2 ter plačila fizičnih ali pravnih oseb, ki izvajajo zamenljive storitve na
podlagi obvestila in ugotovitvenega sklepa iz drugega odstavka
24. člena ZPSto-2.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti
vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke
se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega
zavezanca in je določeno v Pravilniku o načinu izračunavanja
in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS,
št. 109/09).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so
zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v programu
dela in finančnem načrtu za leto 2018.
5. V letu 2018 bo agencija na področju regulacije trga
poštnih storitev, ki ga pokriva ta tarifa, s pobranimi sredstvi
zagotavljala zakonsko določeno kakovost univerzalne poštne
storitve, trajne, dostopne in kakovostne poštne storitve ob
ustreznih izjemah od izvajanja univerzalne storitve, spodbujala
konkurenco na trgu poštnih storitev ter izvajala nadzor nad
izvajanjem ZPSto-2. Agencija bo na podlagi analize stanja
imenovala (novega) izvajalca univerzalne poštne storitve. Z namenom zagotavljanja univerzalne poštne storitve na predpisani
ravni bo agencija ugotavljala zadovoljstvo končnih uporabnikov
s poštnimi storitvami po zaprtju pošt. Poleg tega bo agencija – z
namenom zagotovitve stroškovne naravnanosti cen univerzalne storitve – regulirala cene ob upoštevanju načel preglednosti,
nediskriminacije in zagotavljanja konkurence, zagotovila pogoje in cene dostopa do omrežja izvajalca univerzalne storitve ter
ločene računovodske evidence izvajalca univerzalne storitve.
V okviru postopka izdaje soglasja k spremembam splošnih
pogojev izvajanja univerzalne storitve bo agencija zagotavljala,
da so zadoščene potrebe uporabnikov poštnih storitev in trga
ter da je zagotovljena učinkovita konkurenca ob spoštovanju
načel preglednosti in nediskriminacije. Na področju regulacije
ločenega računovodstva bo pripravila revizijo referenčnega
scenarija za neto stroške, načrtuje pa tudi analizo vzorčenja
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pošt in vprašalnikov pri razporejanju stroškov na aktivnosti
v ločenem računovodstvu. Prav tako bo agencija zagotovila
vodenje uradne evidence izvajalcev poštnih storitev, pridobivanje statističnih podatkov ter pripravila letne analize trga
poštnih storitev za ugotavljanje stanja in sprememb na trgu
poštnih storitev v Republiki Sloveniji, s pregledom razvoja trga
in vplivov na trg, povzročenih z ukrepi agencije, zakonskimi
spremembami ali zgolj s spremembami v okolju. Z izvedbo
primerjalne analize cen in kakovosti izvajalcev poštnih storitev
pa si bo agencija prizadevala povečati obveščenost končnih
uporabnikov in zainteresirane javnosti o izbiri na trgu poštnih
storitev. Na mednarodnem nivoju bo agencija aktivna v okviru
združenja evropskih regulatorjev (ERGP), organizacije CERP,
Svetovne poštne zveze (SPZ) in pri oblikovanju reforme SPZ,
ki bo ena od tem na izrednem kongresu SPZ v septembru
2018. V okviru spodbujanja konkurence bo agencija izvedla
konkurenčno-pravno analizo napovedanih sprememb dostopa
do omrežja ter analizo ekonomskih spodbud za zagotavljanje
učinkovite konkurence z regulatorno intervencijo na področju
dostopa do omrežja. V letu 2018 načrtuje agencija tudi 15 preventivnih nadzorov.
6. Glede na navedene cilje in naloge agencija v nadaljevanju pojasnjuje predlagano vrednost točke. Upoštevaje
dejstvo, da mora agencija pri pripravi tarife upoštevati tudi
presežke prihodkov nad odhodki za te vrste plačil iz preteklih
let, je agencija pri tem upoštevala potrjen presežek, tj. še neporabljen presežek leta 2014 in potrjen neporabljen presežek
leta 2015 ki sta bila podlaga za izračun te tarife za leto 2018. V
kolikor agencija pri izračunu tarife presežka ne bi upoštevala,
bi bile tarife za leto 2018 stroškovno naravnane in bi bile višje.
Na podlagi navedenega je agencija, ob upoštevanju načrtovane strukture in obsega stroškov ter ob dodatno upoštevani
ocenjeni porabi še neporabljenega potrjenega presežka leta
2014 in 2015 v primerjavi z letom 2017 ohranila naslednjo
višino tarife in sicer:
– pri plačilih za izvajanje poštnih storitev v višini 5,59 EUR.
Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela
in finančni načrt agencije za leto 2018 oblikovala na podlagi
načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih
služb za plačila na podlagi ZPSto-2. Predlog tarife je tako stroškovno naravnan, ob upoštevanju porabe potrjenega presežka
prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

3729.

Tarifa 2018 o vrednosti točke za plačilo
na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo
radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo
elementov oštevilčenja

Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka
60. člena in tretjega odstavka 74. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B,
54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17), 4. člena Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS,
št. 30/13, 33/13 – popr. in 40/13 – popr.) in 4. člena Splošnega
akta o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 31/13) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

TARIFO 2018
o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila,
za plačilo za uporabo radijskih frekvenc
in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc in

Št.

76 / 22. 12. 2017 /

Stran

11649

za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja Agenciji
za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v
nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2018.
2. člen
(plačilo na podlagi obvestila)
Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila za
zagotavljanje javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanje
javnih komunikacijskih storitev je 1,06 EUR.
3. člen
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih
frekvenc je 0,51 EUR.
4. člen
(plačilo za uporabo elementov oštevilčenja)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov
oštevilčenja je 0,76 EUR.
5. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
6. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2018.
Št. 0100-3/2017/55
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
EVA 2017-3130-0046
mag. Tanja Muha l.r.
direktorica
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 47601-15/2017/5, z dne 21. decembra 2017
Priloga k Tarifi 2018 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za
plačilo za uporabo elementov oštevilčenja za delovanje regulatornega organa na področju elektronskih komunikacij:

PRILOGA
Posebna obrazložitev Tarife
Tarifa 2018 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo
za uporabo elementov oštevilčenja (dalje: tarifa) predvideva
neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v
okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v
višini sredstev, ki so potrebna za pokrije stroškov, ki jih ima
agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13,
40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem
besedilu: ZEKom-1) in za sorazmerni delež stroškov delovanja
skupnih služb agencije.
2. Vire financiranja agencije na področju elektronskih komunikacij določa ZEKom-1, in sicer predvideva tri vrste plačil:
– plačila na podlagi obvestila iz 5. člena ZEKom-1 (6. člen
ZEKom-1),
– plačila za uporabo radijskih frekvenc (60. člen
ZEKom‑1),
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– plačila za uporabo elementov oštevilčenja (74. člen
ZEKom-1).
3. Za vsakega od zgoraj navedenih virov financiranja
mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na
posameznega zavezanca in je določeno z zakonom (drugi in
tretji odstavek 6. člena ZEKom-1) oziroma s splošnim aktom,
ki ga sprejme agencija (drugi odstavek 60. člena in drugi odstavek 74. člena ZEKom-1). Pri določitvi vrednosti točke mora
agencija upoštevati naslednja pravila:
– vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila je
določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki
jih ima agencija z izvrševanjem določb ZEKom-1, razen določb
V. in VI. poglavja,
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih
frekvenc je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane
stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra (V. poglavje ZEKom-1),
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov
oštevilčenja je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom
elementov oštevilčenja (VI. poglavje ZEKom-1).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so
zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v programu
dela in finančnem načrtu za leto 2018.
5. V letu 2018 bo agencija na področju elektronskih komunikacij, ki ga pokriva ta tarifa, z zbranimi sredstvi zasledovala
spodaj navedene cilje, ločeno za vsako vrsto plačila:
a. IZVAJANJE AKTIVNOSTI NA PODLAGI ZAKONA
O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH (RAZEN DOLOČB
V. IN VI. POGLAVJA ZAKONA): Agencija bo v letu 2018 zasledovala 5 ključnih ciljev, predstavljenih v nadaljevanju, skupaj s
predvidenimi aktivnostmi za doseganje teh ciljev.
– S ciljem spodbujanja storitvene konkurence in spodbujanja (nad)gradnje širokopasovnih omrežij v smeri NGA bo
agencija skozi regulativne ukrepe (na podlagi v letu 2017 že
opravljenih regulatornih analiz na upoštevnih trgih širokopasovnega dostopa in izdanih ustreznih regulatornih odločb, spremljala zastavljene cilje in izvrševanje naloženih ukrepov. Agencija bo opravila tudi nove analize upoštevnih trgov veleprodajnega zaključevanja govornih klicev v posameznih mobilnih
omrežij in v posameznih javnih telefonskih omrežjih na fiksni
lokaciji. Poleg tega bo agencija izvajala regulatorne aktivnosti
tudi na drugih področjih elektronskih komunikacij (navedeno bo
terjalo zbiranje podatkov o trgu z analitičnim pregledom stanja,
mapiranje, revizijo prejetih podatkov, izdelavo analiz trgov pred
samo izvedbo regulacije, izvedbo upravnih postopkov ipd.),
poleg tega bo z nadzornimi postopki, opravljenimi revizijami
OPTM ter vzdrževanjem evidence obvestil spremljala učinke
obstoječe regulacije. Prav tako bo agencija izvajala nadzor nad
zakonitostjo izvajanja regulativnih ukrepov, izvajanjem ukrepov za varnost omrežij in storitev, spoštovanjem določil glede
zasebnosti in zagotavljanjem zaupnosti komunikacij, skrbela
za preprečevanje izkrivljanja ali omejevanja konkurence, z
objavo nameravanih gradenj, nadzorom investicij in vzpostavitvijo registra prihodkov pa bo agencija spodbujala gradnjo in
razvoj omrežij. Z namenom zasledovanja tega cilja bo agencija
tudi posodobila sistem za zbiranje in obdelavo podatkov ter
poročil in obvestil operaterjev pa tudi avtomatizirala sistem za
poročanje o incidentih izpadih omrežja in drugih prekinitvah. V
primeru, da bi med subjekti na trgu elektronskih komunikacij
prihajalo do sporov glede uporabe določb ZEKom-1 oziroma
podzakonskih predpisov v njihovih medsebojnih razmerjih, bo
Agencija o tem odločala v postopkih reševanja medoperaterskih sporov.
– Za doseganje cilja spodbujanje razvoja notranjega trga
bo agencija prek spremljanja QoSBB ter omrežne nevtralnosti v
letu 2018 skušala odpraviti ovire pri zagotavljanju elektronskih
komunikacijskih omrežij, pripadajočih zmogljivosti in storitev.
Pri tem bo za doseganje ciljev digitalne agende spodbujala
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gradnjo razvoj vseevropskih storitev in povezljivosti ter sodelovala z drugimi pristojnimi organi tako na nivoju EU kot tudi na
nacionalnem nivoju.
– Z namenom podpiranja interesov državljanov bo agencija še naprej zagotavljala dostop do univerzalne storitve vsem
državljanom Republike Slovenije po dostopnih cenah, opravljala bo različne raziskave o uporabi elektronskih komunikacij
končnih uporabnikov, poleg tega bo skrbela za visoko raven
varstva potrošnikov, za visoko raven varstva osebnih podatkov
in zasebnosti ter za zagotavljanje jasnih informacij za končne
uporabnike. Poleg tega bo agencija tudi v letu 2018 posebno
skrb namenjala potrebam posebnih družbenih skupin končnih
uporabnikov (invalidi, starejši, osebe s posebnimi socialnimi
potrebami). Pomembna naloga agencije v letu 2018 bo tudi
ohranjanje celovitosti in varnosti omrežij in storitev, vseskozi
pa bo agencija zagotavljala tudi nadzor nad zagotavljanjem
odprtega in nevtralnega interneta.
– Agencija bo tudi v letu 2018 skrb namenila zaščiti končnih uporabnikov. Slednje bo zagotovljeno predvsem z reševanjem sporov na trgu elektronskih komunikacij. Z informiranjem
končnih uporabnikov ter izvajanjem nadzornih postopkov pa
bo agencija spodbujala ponudnike storitev k odgovorni drži do
končnih uporabnikov.
– Pri optimizaciji investicijskih vlaganj v infrastrukturo bo
agencija nadgradila sistem za nadzor gradnje, prenove, evidentiranja in souporabe javne komunikacijske infrastrukture (z
uvedbo spletnega. obrazca, ki bo omogočil avtomatizacijo in
večjo preglednost ter uporabnost podatkovne baze), nadaljevala z izvajanjem kartiranja in analiziranja obstoječe gospodarske
javne infrastrukture v državi, primerne za souporabo pri gradnji
hitrih elektronskih komunikacijskih omrežij, vodila koordinacijo
(organizacija posvetov in delavnic z vključenimi deležniki, kot
so infrastrukturni operaterji, lokalne skupnosti idr.) in nadzor
nad investicijskimi projekti ter spremljala možnosti (so)uporabe
telekomunikacijskih in drugih omrežij z namenom pocenitve in
optimizacije izgradnje omrežij.
b. RADIOFREKVENČNI SPEKTER: na podlagi V. poglavja ZEKom-1 agencija zagotavlja optimalno rabo frekvenčnega
spektra, kot omejene naravne dobrine. V zvezi z navedenim
bo agencija v letu 2018 pripravila triletno strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Pri upravljanju z radijskim
spektrom mora agencija zagotavljati njegovo učinkovito rabo,
pospeševati uporabo spektralno učinkovitih tehnologij ter zagotavljati in spodbujati razvoj slovenskega gospodarstva. V ta
namen bo pripravila in posodobitev načrta uporabe radijskih
frekvenc; vodila upravne postopke za izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za radijske in televizijske postaje (tako
za analogno kot digitalno oddajanje), fiksne zveze, satelitske
zveze, radijske postaje letal, radijske postaje plovil, zasebne in
izvedla predvidene javne razpise z javno dražbo za javne mobilne komunikacije; izdajala bo radioamaterska dovoljenja (dodelitev klicnega znaka); ter izvajala mednarodno usklajevanje
uporabe radijskih frekvenc, ki vključuje pripravo multilateralnih
in bilateralnih sporazumov. Agencija v okviru svojih prisojnosti
sodeluje tudi na mednarodnem področju v okviru ITU, CEPT,
Evropske komisije in NATO. Poleg tega bo tudi analizirala
postopke podeljevanja radijskih frekvenc in jih optimizirala,
frekvence bo mednarodno koordinirala ter pripravila razpise
radijskih frekvenc za mobilne komunikacije in za zvokovno radiodifuzijo. Prav tako bo agencija izvajala aktivnosti za obrambo
spektra Republike Slovenije pred motnjami iz drugih držav.
Z nadzorom zagotavljanja javnih komunikacijskih storitev bo
tudi v letu 2018 spremljala ODRF za javne mobilne sisteme
in pokritost ter spremljala kakovost storitev fiksnih in mobilnih
širokopasovnih omrežij, spremljala bo tudi konvergenco javnih
mobilnih in radiodifuznih storitev v UHF pasu in prehod iz DTT
na LTE ter vzpodbujala uvajanje 5G tehnologije. Pri tem bo
agencija z nadzornimi in upravnimi postopki spodbujala tudi
učinkovito uporabo radijskih frekvenc. Za leto 2018 agencija
načrtuje tudi redno posodobitev nadzorno-merilnega sistema
za spremljanje rabe radijskega spektra.
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c. OŠTEVILČENJE: z namenom zasledovanja določb
VI. poglavja ZEKom-1 bo agencija v letu 2018 skrbela za
poenoteno regulacijo in uporabo številskih virov pri uvajanju
novih storitev, še naprej bo dodeljevala elemente oštevilčenja ter skrbela za enotno evidenco številskega prostora. Z
namenom zagotavljanja zakonite rabe številskega prostora
bodo izvedeni nadzorni postopki. Del svojih nalog pa bo
agencija namenila tudi spremljanju in nadziranju izvajanja
prenosljivosti številk.
6. Glede na navedene cilje in naloge agencija v nadaljevanju pojasnjuje predlagane vrednosti točk. Upoštevaje
dejstvo, da mora agencija pri pripravi tarife upoštevati tudi
presežke prihodkov nad odhodki za te vrste plačil iz preteklih
let, je agencija pri tem upoštevala potrjen presežek, tj. še neporabljen presežek leta 2014 in potrjen neporabljen presežek
leta 2015 ki sta bila podlaga za izračun te tarife za leto 2018. V
kolikor agencija pri izračunu tarife presežka ne bi upoštevala,
bi bile tarife za leto 2018 stroškovno naravnane in bi bile višje.
Na podlagi navedenega je agencija, ob upoštevanju načrtovane strukture in obsega stroškov ter ob dodatno upoštevani
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ocenjeni porabi še neporabljenega potrjenega presežka leta
2014 in 2015 v primerjavi z letom 2017 ohranila naslednjo
višino tarif in sicer:
– pri plačilih za uporabo elementov oštevilčenja v višini
0,76 EUR;
– pri plačilih na podlagi obvestila v višini 1,06 EUR (del
plačila za obveznosti na podlagi obvestila iz ZEKom-1 v višini
0,88 EUR in del plačila za obveznosti iz ZEKom-1 s področja
gradnje, vzdrževanja, evidentiranja in souporabe javne infrastrukture, ki jih agencija krije z zaračunavanjem »dodatka« na
tarifo na podlagi obvestila, v višini 0,18 EUR);
– pri plačilih za uporabo radijskih frekvenc v višini
0,51 EUR;
Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela
in finančni načrt agencije za leto 2018 oblikovala na podlagi
načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih
služb za plačila na podlagi ZEKom-1. Predlog tarife je tako stroškovno naravnan, ob upoštevanju porabe potrjenega presežka
prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
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