
 

JAVNA OBRAVNAVA 
OSNUTKA NOVEGA ZAKONA O 

VARSTVU PRED 
IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN 

JEDRSKI VARNOSTI (ZVISJV-1) 

V začetku oktobra se je začela javna obravnava osnutka 
Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski 
varnosti (ZVISJV-1). 

S predlaganim zakonom bodo v slovenski pravni red 
prenesene zahteve Direktive Sveta 2013/59/Euratom z 
dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih 
standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizira-
jočega sevanja (EU BSS direktiva), o kateri smo pisali 
oktobra 2014 v 36. številki Sevalnih novic. Prehodno ob-
dobje za njeno transpozicijo v nacionalne pravne rede 
držav članic EU se bo izteklo 6. februarja 2018. EU BSS 
direktiva nadomešča pet dosedanjih direktiv s področja 
varstva pred sevanji.  

Uvedene bodo tudi nekatere manjše spremembe na po-
dročju jedrske varnosti, ki izhajajo iz določil Direktive 
Sveta 2014/87/Euratom z dne 8. julija 2014 o spremembi 
Direktive 2009/71/Euratom o vzpostavitvi okvira Skupno-
sti za jedrsko varnost jedrskih objektov (direktiva o je-
drski varnosti), ki je bila izdana v času post-Fukušim-
skih akcij v EU. Rok za prenos te direktive v domači 
pravni red je 15. avgust 2017.  

S prenosom obeh direktiv se nadaljuje kontinuirani po-
stopek prilagajanja slovenske zakonodaje najnovejšim 
spoznanjem na področju urejanja varstva pred sevanji in 
jedrske varnosti. Predlagane so poenostavitve glede iz-
vajanja sevalnih dejavnosti. Osnutek novega zakona za 
nekatere manj nevarne oblike sevalnih dejavnosti prina-
ša možnost registracije, ne le zgolj pridobitev dovoljenja. 
Predlaganih je še več manjših sprememb, ki predstavlja-
jo manjše nevsebinske redakcijske popravke ter odpravo 
manjših nedoslednosti in pomanjkljivosti, ki so se poka-
zale v času uporabe zakona.  

Osnutek novega zakona, kolikor je le mogoče, sledi do-
bro uveljavljeni strukturi sedaj veljavnega zakona. Raz-
deljen na istih šestnajst poglavij, kot dosedanji zakon. 
Bistveno se spreminja le v drugem in tretjem poglavju 
(Izvajanje sevalne dejavnosti in Varstvo ljudi pred ionizi-
rajočimi sevanji), nekaj tudi v osmem in devetem pogla-
vju (Spremljanje stanja radioaktivnosti v okolju in Sanaci-
ja posledic izrednega dogodka in dekontaminacija).  

 

 
Vir: http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/178.pdf 

Za področja, ki bodo v bistvenem ostala nespreme-
njena tudi po sprejetju novega zakona, je predvide-
no, da precej podzakonskih predpisov ostane v ve-
ljavi še naprej in se bo štelo, da so izdani na podlagi 
novega zakona. Novi podzakonski predpisi se bodo 
sprejemali na področjih, ki jih je potrebno na novo 
urediti zaradi nove EU BSS direktive. 

Na področjih, kjer so spremembe bistvene in bistve-
no širijo krog zavezancev po zakonu, je za določena 
področja (npr. ukrepi varstva zaradi radona, ukrepi 
za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi gradbenih ma-
terialov, nadzor predmetov splošne rabe in ukrepi za 
iskanje virov neznanega izvora) predvideno preho-
dno obdobje, v katerem se bodo novi zavezanci lah-
ko prilagodili na nove zahteve, ki jih zakon prinaša. 

Prenos najbolj bistvenih zahtev direktive o jedrski 
varnosti že poteka s sprejemanjem novih pravilnikov 
o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti (JV5) ter o 
zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja seval-
nih ali jedrskih objektov (JV9). Oba pravilnika sta v 
zadnjih fazah medresorskega usklajevanja, nekaj 
določb direktive, zlasti glede mednarodnega sodelo-
vanja in zagotavljanja javnosti podatkov, bo prene-
senih z novim zakonom. 

Osnutek novega zakona lahko najdete na spletni 
strani URSJV ter na spletni strani e-demokracija. Be-
sedilo osnutka zakona kot pomoč zainteresiranim 
bralcem vključuje tudi sprotne opombe, iz katerih je 
razvidno, katera določba EU direktive se s posame-
zno določbo zakona prenaša v naš pravni red. 

Prosimo vas, da nam vaše predloge in pripombe v 
zvezi s predlaganim zakonom posredujete na naš 
elektronski naslov: gp.ursjv@gov.si, najkasneje do 
15. 11. 2016, ko se bo javna razprava zaključila. 

URSJV in URSVS bosta vse prejete predloge in pri-
pombe obravnavali ter se do njih opredelili. 

Številka 41          oktober 2016 

Sevalne novice 

 
 

FOTOKOPIRANJE IN RAZMNOŽEVANJE JE DOVOLJENO IN ZAŽELENO! 
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Sevalne novice so namenjene predvsem obveščanju izvajalcev sevalnih dejavnosti.  
Pripravlja in razpošilja jih Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana.  

Pri pripravi 41. številke Sevalnih novic sta sodelovala dr. Helena Janžekovič in Igor Sirc.  
Ureja: mag. Tatjana Frelih Kovačič. http://www.ursjv.gov.si, e-naslov: gp.ursjv@gov.si 

 

 

PRENEHANJE UPORABE 
IN DEMONTAŽA 
IONIZACIJSKIH 

JAVLJALNIKOV POŽARA 

Zadnjih deset let URSJV intenzivno spremlja problemati-
ko ionizacijskih javljalnikov požara (JAP). Ob koncu leta 
2015 je bilo v registru virov sevanja, ki ga vodi URSJV, 
evidentiranih 24.330 JAP v uporabi pri 285 organizaci-
jah. Po prenehanju uporabe, ko JAP postanejo radioak-
tivni odpadek (RAO), jih je potrebno predati Agenciji za 
radioaktivne odpadke (ARAO), ki jih shrani v Centralnem 
skladišču radioaktivnih odpadkov.  

Če podjetja, ki izvajajo obnovo požarnih sistemov ali sta-
rih zgradb, ne vedo, da so v zgradbi montirani JAP, pri-
haja pri demontaži do neustreznega ravnanja z JAP. 
URSJV je na neustrezno demontažo ali shrambo JAP že 
večkrat opozarjala v Sevalnih novicah. V zadnjih letih je 
v povezavi z JAP opravila preko 50 inšpekcijskih pregle-
dov.  

V letu 2016 je bilo ugotovljeno, da podjetje, ki je pred leti 
izvajalo demontažo JAP v zgradbi v središču Ljubljane, 
ni v celoti odstranilo JAP s stropa, ampak le tisti del, ki je 
vseboval vir sevanja. V zgradbi so ostali montirani le deli 
ohišja teh JAP. Zgradba je bila tedaj le delno obnovljena, 
tako da so se v delu zgradbe JAP še vedno uporabljali. 
V letu 2015, ko je ponovno potekala prenova zgradbe, 
so bili odstranjeni in pripravljeni na odvoz še preostali 
JAP. Med njimi je ARAO našel tudi ohišja brez virov se-
vanja in o tem obvestil URSJV. Opravljen je bil obsežen 
inšpekcijski nadzor v zvezi z manjkajočimi deli JAP pri 
podjetjih, ki so bila vpletena tako v obnovo zgradbe pred 
leti kot tudi obnovo v letu 2015. Ugotovljeno je bilo, da so 
bili deli JAP z virom sevanja (brez ohišja) že pred časom 
pospravljeni v CSRAO. Podjetje, ki je izvajalo demonta-
žo, se ni zavedalo, da bo sprožilo obsežno iskanje virov 
sevanja, če ne bo JAP v celoti odstranilo. 

Na zahtevo inšpekcije URSJV je bil v letu 2016 opravljen 
dodaten pregled JAP v celotni zgradbi in sicer tudi dvoj-
nih stropov in ventilacijskih jaškov. Najdeni so bili JAP, ki 
niso bili evidentirani v registru virov sevanja in so bili 
brez nadzora. Vsi JAP v tej zgradbi so sedaj odstranjeni 
in oddani ARAO. 

Več o javljalnikih požara lahko preberete v Sevalnih no-
vicah št. 11 (2007), št. 22 (2011), št. 25 (2010), št. 28 
(2010) in št. 39 (2015) ter letnih poročilih o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Slo-
veniji, objavljenih na spletni strani URSJV. 

 

 

 

 
Demontirani JAP iz zgradbe v središču Ljubljane (Foto: ARAO) 

Seznam podjetij, ki imajo dovoljenje za izvajanje se-
valne dejavnosti za demontažo JAP, je objavljen na 
spletni strani URSJV. 

 

 

 

Na URSJV smo pred leti pripravili obrazce, ki izvajal-
cem sevalnih dejavnosti lahko služijo kot pomoč pri 
pripravi različnih vlog. Povezava na obrazce je po 
novem narejena tudi na začetni spletni strani 
URSJV. 

Obrazci niso obvezni, bi pa želeli opozoriti vse stran-
ke, da pred vsakim plačilom upravne takse preve-
rijo podatke o številki računa in sklicu, ki so na-
vedeni na prvi strani obrazcev. Le tako ne bo prihaja-
lo do napak pri plačilu upravnih taks in posledično 
nepotrebnega in zamudnega iskanja, kateremu dr-
žavnemu organu je bila upravna taksa dejansko pla-
čana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če najdete vir sevanja neznanega izvora ali  
če sumite, da gre za vir sevanja, 

pokličite dežurnega URSJV: 

tel. št. 041 982 713 

V aprilu 2016 je bila na 18. redni seji Državnega 
zbora RS sprejeta Resolucija o nacionalnem 
programu ravnanja z RAO in izrabljenim gorivom 
za obdobje 2016-2025 (ReNPRRO).  
Resolucija se nanaša tudi na ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki, ki nastajajo zaradi uporabe virov sevanja v 
industriji in raziskavah. V dejavnostih, pri katerih je 
mogoče radioaktivne snovi/radionuklide zamenjati z 
drugimi metodami, se uporaba le-teh spodbuja. Po 
prenehanju uporabe je potrebno vir sevanja vrniti 
dobavitelju oziroma proizvajalcu, v kolikor pa to ni 
možno, je vir sevanja potrebno predati ARAO. 
Besedilo resolucije je dosegljivo preko spletne strani 
URSJV. 

URSJV opozarja na previdnost pri demontaži JAP, saj 
odstranitev le dela JAP lahko vodi do obsežnega iska-
nja manjkajočih delov, prav tako pa lahko vodi tudi do 
poškodbe vira sevanja in radioaktivne kontaminacije.  
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