
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si



Številka: 007-244/2015

Ljubljana, dne 11. 9. 2015

EVA 2015-2550-0139

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: 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

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), drugega odstavka 148. 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 in 56/15), 96. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list 
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11) in tretjega odstavka 12. člena 
Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v 
Rudniku urana Žirovki vrh (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike 
Slovenije na… seji dne…. sprejela:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo 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, ki se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

                                                                                                                            mag. Darko Krašovec
GENERALNI SEKRETAR                     

Priloge:
 Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe 

dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine
 Obrazložitev
 Mnenja medresorskega usklajevanja



Prejemniki sklepa:
 Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana
 Agencija za radioaktivne odpadke, Celovška 182, Ljubljana

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje
 Uroš Vajgl, vodja Sektorja za okolje in podnebne spremembe v Direktoratu za okolje
 mag. Matjaž Ferjančič, podsekretar

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

 dr. Andrej Stritar, Igor Osojnik, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost 
 dr. Borut Stražišar, dr. Metka Kralj, Agencija za radioaktivne odpadke

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva

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 določa način izvajanja gospodarske javne 
službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine. 
Izvajalec javne službe je Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO). Uredba določa pogoje, ki morajo 
biti izpolnjeni pred začetkom izvajanja javne službe nadzora in vzdrževanja odlagališč, obseg 
aktivnosti javne službe in način financiranja teh aktivnosti ter poročanje izvajalca ARAO organu, 
pristojnemu za jedrsko varnost (t.j. Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, URSJV). Za vir 
financiranja izvajanja javne službe, je določen državni proračun, kar je skladno z določili Odloka o 
preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana v javni 
gospodarski zavod (Uradni list RS, št. 45/96, 32/99, 38/01 in 113/09; v nadaljevanju: Odlok). Uredba
ne določa letnega programa dela in priprave fnančnega načrta za izvedbo programa dela, ker je to že 
določeno z Odlokom.

Z uredbo se obseg aktivnosti nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine 
ne spreminja in se izvaja tudi v bodoče. Obseg monitoringa radioaktivnosti, nadzor fizičnega stanja 
odlagališč in ostalih dejavnikov je določen v načrtu dolgoročnega nadzora odlagališča, katerega 
pripravi še pred zaprtjem odlagališča izvajalec nalog trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanja posledic rudarjenja (t.j. Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana 
d.o.o.; v nadaljevanju: RŽV) in je odobren s strani URSJV. Izvajalec javne službe ARAO, ki od RŽV 
prevzame v dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprto odlagališče, mora omenjeni načrt revidirati 
vsakih 10 let ali pogosteje v primeru večjih sprememb na odlagališču, novo verzijo načrta pa mora 
odobriti URSJV.

Z odločbo o zaprtju odlagališča, ki ga izda URSJV, odlagališču preneha status sevalnega objekta, 
zato se lahko odpravijo omejitve rabe prostora okoli zaprtega odlagališča ter s tem povezana dolžnost 
upravljavca odlagališča da plačuje lokalni skupnosti nadomestilo za omejeno rabo prostora. Ker je 
zaprtemu odlagališču rudarske jalovine Jazbec odločba o prenehanju statusa sevalnega objekta že 
izdana, se v prehodni določbi za okoliške parcele določa dan, ko se preneha omejena rabe prostora 
na teh parcelah in plačevanje nadomestila za omejeno rabo prostora za celotno odlagališče Jazbec.

Opomba: V Republiki Sloveniji sta na območju RŽV dve odlagališči radioaktivnih odpadkov, nastalih 
pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin, in sicer odlagališče rudarske jalovine 



Jazbec in odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt.

6. Presoja posledic za

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice DA

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje NE

f) dokumenta razvojnega načrtovanja:
- nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije 

programskega proračuna
- razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij

NE

7. a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40.000 EUR



OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

t=2015 t+1 t+2 t+3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
državnega proračuna 

- - - -

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
občinskih proračunov

- 57.914
EUR(A)

- 232.119
EUR(B)

- 235.369
EUR(B)

- 610.109
EUR(C)

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
državnega proračuna

- 57.914
EUR(A)

- 232.119
EUR(B)

- 235.369
EUR(B)

- 610.109
EUR(C)

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
občinskih proračunov

- - - -

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) obveznosti za 
druga javna finančna sredstva

- - - -

II. Finančne posledice za državni proračun

II. a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(2015)

Znesek za 
2016

Ministrstvo za 
infrastrukturo 

NRP 2111-11-0071,
Agencija za 
radioaktivne odpadke

519410, Agencija 
za radioaktivne 
odpadke

115.263 EUR 120.000 EUR

SKUPAJ:

II. b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske postavke

Znesek za leto
2015

Znesek za 
leto 2016

SKUPAJ:

II. c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t+1

SKUPAJ:



(A) Nadomestilo za omejeno rabo prostora na območju RŽV znaša po Uredbi o določitvi območja in 
višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovki vrh (Uradni list 
RS, št. 22/08 in 50/09) 10% osnove nadomestila, ki je določena v Uredbi o merilih za določitev 
višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na 
območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 92/14 in 46/15). V tabeli navedeno zmanjšanje je 
predvideno za veljavnost tu obravnavane uredbe od 1. oktobra 2015 dalje ter za 40% delež 
površine odlagališča Jazbec (na območju RŽV), kateremu se ukinja status sevalnega objekta.

(B) Upošteva se predvidena inflacijo 0,2 % v državah članicah EU za leto 2105 (poračun v 2016) ter za 
kasnejša leta 1,4 %.

(C) Dokončno zaprtje RŽV (odlagališče Boršt) je predvideno do konca 2017. Nadomestila v letu 2018 
se ne izplačujejo več, z izjemo poračuna za 2017 zaradi inflacije 2017.

Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

ARAO v programu dela za leto 2015, potrjenemu s strani Upravnega odbora ARAO dne 23. 3. 2015, 
načrtuje za izvajanje nalog prevzemanja dolgoročnega nadzora odlagališča jamske jalovine Jazbec 
115.263 EUR sredstev iz proračuna.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

/

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev: /

8. Predstavitev sodelovanja javnosti

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA

Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.



Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave: 17. 7. 2015

V razpravo so bili vključeni: 
- Agencija za radioaktivne odpadke
- Občina Gorenja vas – Poljane 
- Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o.

Mnenja, predloge, pripombe so podali:
- Občina Gorenja vas – Poljane

Upoštevani so bili:
-

Bistvena odprta vprašanja:
Občina Gorenja vas – Poljane nasprotuje ukinitvi prejemanja finančnega nadomestila za omejeno 
rabo prostora za zaprto odlagališče Jazbec, ker:
- ta materija ne spada v to obravnavano uredbo, temveč v Uredbo o določitvi območja in višini 

nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh (Uradni list RS, 
št. 22/08 in 50/09)

- ukinitev nadomestil zaradi prenehanja statusa sevalnega objekta ne bo zmanjšala obremenjenosti 
okolja.

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti DA

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE

    

  Irena Majcen
                                                                                                                       MINISTRICA



PREDLOG
EVA 2015-2550-0139

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), drugega odstavka 148. 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 in 
56/15), 96. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, 
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11) in tretjega odstavka 12. člena 
Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku 
urana Žirovki vrh (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

UREDBO
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

1. člen
(namen)

Ta uredba določa način in pogoje opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe  
dolgoročnega nadzora in vzdrževanja zaprtih odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine (v 
nadaljnjem besedilu: javna služba), ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih 
surovin.

2. člen
(izrazi)

Izraza, uporabljena v tej uredbi, imata naslednji pomen:

1. dolgoročni nadzor odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine (v nadaljnjem besedilu: 
odlagališče) je izvajanje nadzora po zaprtju odlagališča, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju 
jedrskih mineralnih surovin, zato da se zagotovi dolgoročna sevalna varnost prebivalstva in okolja kot je 
predvidena v varnostnem poročilu odlagališča; 

2. vzdrževanje odlagališča je izvajanje vseh vzdrževalnih ukrepov na območju zaprtega odlagališča, 
ki so potrebni za vzdrževanje v varnostnem poročilu odlagališča predvidenih dolgoročnih varnostnih 
funkcij.

3. člen
(izvajalec javne službe)

Izvajalec javne službe je Agencija za radioaktivne odpadke skladno s tretjo alinejo 5. člena Odloka o 
preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni 
gospodarski zavod (Uradni list RS, št. 45/96, 32/99, 38/01, 41/04 – ZVO-1 in 113/09).

4. člen
(začetek izvajanje javne službe)

(1) Pogoji za izvajanje javne službe so:

- da je celotno območje zaprtega odlagališča, ki ga sestavljajo zemljiške parcele odlagališča vključno 
s pripadajočimi objekti, v lasti Republike Slovenije,

- da ima območje zaprtega odlagališča status objekta državne infrastrukture, ki je na podlagi sklepa 
vlade določen z odločbo organa, pristojnega za jedrsko varnost,

- da je upravljavcu odlagališča izdano dovoljenje o zaprtju odlagališča in prenehanju statusa 
sevalnega objekta na podlagi zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost,



- da je upravljavcu odlagališča izdana odločba o prenehanju pravic in obveznosti na zaprtem 
odlagališču na podlagi zakona, ki ureja rudarstvo,

- da je nosilec pravic in obveznosti iz dovoljenja za izkoriščanje uranove rude izbrisan iz rudarskega 
registra v delu, ki vključuje območje zaprtega odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine.

(2) Izvajanje javne službe se ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka začne z dnem predaje 
zaprtega odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine, kot je določeno v dovoljenju o zaprtju 
odlagališča iz tretje alineje prejšnjega odstavka.

(3) Izvajalcu javne službe mora biti pri izvajanju javne službe na razpolago vsa potrebna 
infrastruktura (zemljišča, stavbe ipd.). Če posamezen del državne infrastrukture upravlja drugi 
upravljavec, ki ni izvajalec javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanje zaprtega odlagališča
rudarske in hidrometalurške jalovine, mora ta upravljavec izvajalcu javne službe omogočiti nemoten 
dostop do potrebne infrastrukture, da se omogoči izvajanje dolgoročnega nadzora in vzdrževanje 
zaprtega odlagališča z vidika zagotavljanja varstva pred ionizirajočimi sevanji.

5. člen
(obseg izvajanja javne službe)

(1) Izvajalec javne službe mora redno in nemoteno izvajati dolgoročni nadzor in vzdrževanje 
odlagališč na celotnem območju objekta državne infrastrukture skladno z načrtom dolgoročnega 
nadzora odlagališča, ki je lahko del varnostnega poročila objekta.

(2) Izvajanje javne službe skladno z načrtom dolgoročnega nadzora objekta vključuje:

1. nadzor odlagališča, ki vključuje:

- redni nadzor za ugotavljanje stanja odlagališča in izpolnjevanja določil iz varnostnega poročila 
objekta,

- izredni nadzor za ugotavljanje stanja po izrednem naravnem dogodku ali v primeru posega človeka 
v odlagališče,

- nadzor dostopa do odlagališča,

- nadzor območja, ki ima omejeno uporabo po globini zaradi nasutja rudarske jalovine; 

2. monitoring odlagališča, ki vključuje:

- radiološki monitoring emisij, 

- fizikalno-kemijski monitoring vode, 

- hidrološki monitoring,

- geodetski monitoring in monitoring dolgoročne stabilnosti odlagališča in njegovih brežin;

3. monitoring zaprte rudniške jame, ki vključuje:

- radiološki monitoring izcednih vod iz jame, 

- nadzor saniranih zunanjih jamskih objektov na površini;

4. ocenjevanje efektivnih doz, ki jih prejme prebivalstvo zaradi prisotnosti odlagališča;

5. vzdrževalna dela na odlagališču, potrebna za dolgoročno ohranjanje njegovih varnostnih funkcij;

6. vzdrževanje potrebne infrastrukture in objektov na območju odlagališča;

7. dopolnjevanje in vzdrževanje zbirke podatkov o stanju odlagališča ter arhiviranje dokumentacije; 

8. vzdrževanje in posodabljanje načrta dolgoročnega nadzora odlagališča, vključno z načrtom 
saniranih zunanjih jamskih objektov in kanalizacije izcednih vod iz rudniške jame;

9. vzdrževanje in posodabljanje varnostnega poročila o objektu državne infrastrukture v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;

(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec javne službe izvajati tudi vzdrževalna dela, ki so 
določena v odločbi iz četrte alineje prvega odstavka 4. člena te uredbe, ter druga dela, potrebna za 
dolgoročni nadzor in vzdrževanje objekta državne infrastrukture.



(4) Radiološki monitoring iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena se mora izvajati v skladu s 
predpisom, ki ureja monitoring radioaktivnosti. 

(5) Ocenjevanje efektivne doze prebivalstva iz 4. točke drugega odstavka tega člena mora potekati v 
skladu s predpisom, ki ureja pogoje in metodologijo za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in 
prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji.

(6) Načrt dolgoročnega nadzora objekta iz 8. točke drugega odstavka tega člena je treba revidirati 
vsakih 10 let ali pogosteje v primeru pomembnih sprememb na objektu. Revizijo načrta mora izvajalec 
javne službe izvesti ob smiselni uporabi določb postopka za odobritev sprememb v jedrskem ali 
sevalnem objektu, določenem v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.

6. člen
(vir financiranja javne službe)

Vir financiranja javne službe po tej uredbi so sredstva proračuna Republike Slovenije.

7. člen
(stroški javne službe)

(1) Strošek za izvajanje javne službe po tej uredbi se določi s programom dela in finančnim načrtom 
izvajalca javne službe. 

(2) Stroški za izvajanje javne službe po tej uredbi so:

- stroški za izvedbo nalog iz 5. člena te uredbe,

- stroški zavarovalnih premij,

- stroški amortizacije opreme za vzdrževanje in nadzor odlagališča,

- stroški podizvajalcev za izvajanje javne službe,

- stroški varstva pred ionizirajočim sevanjem in varstva okolja, 

- stroški nabave in vzdrževanja merilne opreme,

- stroški usposabljanja zaposlenih in zagotavljanja potrebnih dovoljenj,

- stroški dajatev, vezanih na zaprto odlagališče,

- drugi stroški, potrebni za izvajanje javne službe skladno s to uredbo.

8. člen
(omejena raba prostora okoli odlagališča)

Ne glede na določbe Uredbe o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora 
na območju Rudnika urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 22/08 in 50/09) preneha za odlagališče, za 
katero organ, pristojen za jedrsko varnost, izda odločbo o prenehanju statusa sevalnega objekta, 
omejitev omejene rabe prostora za parcele okoli tega odlagališča ki so navedene v prilogi in niso 
predmet izvajanja javne službe. Z dnem dokončnosti odločbe o prenehanju statusa sevalnega objekta 
preneha tudi zaveza plačevanja nadomestila za omejeno rabo prostora za to odlagališče.

9. člen
(obveščanje v primeru izrednega dogodka)

Izvajalec javne službe mora v primeru izrednega dogodka na odlagališču rudarske in hidrometalurške 
jalovine o tem nemudoma obvestiti organ, pristojen za jedrsko varnost.

10. člen
(poročanje o izvajanju javne službe)



(1) Izvajalec javne službe mora organu, pristojnemu za jedrsko varnost, do konca marca tekočega 
leta poslati letno poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto.

(2) Letno poročilo iz prejšnjega odstavka zajema vsebinsko poročilo o izvedenih nalogah, iz katerega 
mora biti razviden vpliv objekta državne infrastrukture na okolje in prebivalstvo.

11. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za jedrsko varnost.

12. člen
(prehodna določba)

Ne glede na določbo 8. člena te uredbe prenehata omejitev omejene rabe prostora za parcele okoli 
zaprtega odlagališča rudarske jalovine Jazbec na območju Rudnika urana Žirovski vrh in zaveza 
plačevanja nadomestila za omejeno rabo prostora za to odlagališče z dnem uveljavitve te uredbe.

13. člen
(končna določba)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
Ljubljana, dne 
EVA 2015-2550-0139

Vlada Republike Slovenije

     dr. Miro Cerar l.r.
     Predsednik



OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), drugega odstavka 148. 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 in 56/15), 96. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11) in tretjega 
odstavka 12. člena Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja 
posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovki vrh (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno 
besedilo)

Zakon o gospodarskih javnih službah

7. člen
(način opravljanja)

S predpisom iz drugega odstavka 3. člena tega zakona se za posamezno gospodarsko javno 
službo določi: 

 organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije ali 
javnih kapitalskih vložkov), 

 vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
 pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
 pravice in obveznosti uporabnikov, 
 viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja, 
 vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so 

lastnina republike ali lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga 
uživa, 

 drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.

Zakon o varstvu okolja

148. člen
(obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja)

(1) Obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja so:
1. ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo odlaganje,
2. sežiganje komunalnih odpadkov,
3. ravnanje z živalskimi odpadki, ki so po predpisih na področju veterinarstva stranski živalski 

proizvodi kategorije 1 in 2 in
4. zbiranje, predelava ali odstranjevanje določenih vrst drugih odpadkov.
(2) Vlada podrobneje predpiše dejavnosti iz prvega odstavka tega člena in določi način 

opravljanja obvezne gospodarske javne službe skladno z zakonom.
…

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

96. člen 
(odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine)

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

Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v 
Rudniku urana Žirovki vrh

12. člen 
Po izpolnitvi programa iz 9. člena tega zakona se opravi redna likvidacija javnega podjetja.



Likvidacija javnega podjetja se lahko opravi pred izpolnitvijo programa iz 9. člena tega zakona, 
če Vlada Republike Slovenije prenese izvajanje nalog javnega podjetja na režijski obrat, ustanovljen 
v okviru ministrstva, pristojnega za okolje.

…

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

-

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

-

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu uredbe

-

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Ravnanje z radioaktivnimi odpadki, kamor spada tudi odlaganje rudarske in hidrometalurške jalovine kot 
posledica pridobivanja in izkoriščanja jedrskih mineralnih surovin, je predmet 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 in 56/15; v 
nadaljevanju: ZVO). ZVO določa, da je ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo odlaganje v domeni 
obvezne gospodarske javne službe varstva okolja. Nadalje določa Zakon o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 
60/11), da je dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki 
nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin, obvezna državna gospodarska 
javna služba.

Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana 
v javni gospodarski zavod (Uradni list RS, št. 45/96, 32/99, 38/01 in 113/09; v nadaljevanju: Odlok)
določa med drugim, da Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) kot gospodarsko javno službo
opravlja tudi dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki 
nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin. 

V Republiki Sloveniji sta trenutno dva odlagališča radioaktivnih odpadkov. Na območju Rudnika Žirovski 
vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o. (RŽV), sta odlagališče rudarske jalovine Jazbec in 
odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt, ki imata status sevalnega objekta. Odlagališču rudarske 
jalovine Jazbec je z odločbo o zaprtju, ki ga je decembra 2014 izdala Uprava Republike Slovenije za 
jedrsko varnost (URSJV), prenehal status sevalnega objekta. Omenjena odločba tudi določa pogoje, 
katere mora RŽV izpolniti pred prenosom odlagališča rudarske jalovine Jazbec v dolgoročni nadzor in 
vzdrževanje na ARAO. 

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 (v nadaljevanju: Uredba) določa način izvajanja 
gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške 
jalovine. Uredba določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pred začetkom izvajanja javne službe nadzora 
in vzdrževanja odlagališč, obseg aktivnosti javne službe in način financiranja teh aktivnosti ter poročanje 
izvajalca ARAO organu, pristojnemu za jedrsko varnost (t.j. URSJV). Za vir financiranja izvajanja javne 
službe, ki jo opravlja ARAO, je v Uredbi določen državni proračun, kar je skladno s četrto alinejo 3. 
topčke prvega odstavka 6. člena Odloka. Uredba ne določa letnega programa dela in priprave 
fnančnega načrta za izvedbo programa dela, ker je to že določeno z Odlokom.



Z uredbo se obseg aktivnosti nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine ne 
spreminja in se izvaja tudi v bodoče. Obseg monitoringa radioaktivnosti, nadzor fizičnega stanja 
odlagališč in ostalih dejavnikov je določen v načrtu dolgoročnega nadzora odlagališča, katerega pripravi 
še pred zaprtjem odlagališča izvajalec nalog trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanja posledic rudarjenja (t.j. RŽV) in je odobren s strani URSJV. Izvajalec javne službe 
ARAO, ki od RŽV prevzame v dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprto odlagališče, mora omenjeni 
načrt revidirati vsakih 10 let ali pogosteje v primeru večjih sprememb na odlagališču, novo verzijo načrta 
pa mora odobriti URSJV.

Za odlagališče rudarske jalovine Jazbec je odločba o prenehanju statusa sevalnega objekta že izdana, 
zato se v prehodni določbi za okoliške parcele določa dan, ko se preneha omejena rabe prostora na teh 
parcelah in plačevanje nadomestila za omejeno rabo prostora za celotno odlagališče Jazbec.
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