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1.) Naslov predlaganega akta
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

3.) Skladnost predloga akta s predpisi EU

2.) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA)
2016-2550-0034

ID predpisa 
ZAKO7385

3.1) Direktive, ki jih delno ali v celoti prenaša predlog akta
Rok za 
prenos 

direktive

24.12.2008

22.07.2011

23.08.2013

1.

2.

3.

Naslov direktive ter slovenski predpisi,
 ki se navezujejo na to direktivo

Direktiva Sveta 2006/117/Euratom z 
dne 20. novembra 2006 o nadzorovanju 
in kontroli pošiljk radioaktivnih 
odpadkov in izrabljenega jedrskega 
goriva

Direktiva Sveta 2009/71/Euratom z dne 
25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira 
Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih 
objektov

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

CELEX
oznaka

direktive

32006L0117

32009L0071

32011L0070

1.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega goriva

Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
Uredba o organih v sestavi ministrstev
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
Zakon o inšpekcijskem nadzoru
Zakon o državni upravi
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
Zakon o ratifikaciji Konvencije o jedrski varnosti

Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti
Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom
Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega goriva
Resolucija o Nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki 
in izrabljenim jedrskim gorivom za obdobje 2006-2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
Uredba o organih v sestavi ministrstev
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
Zakon o varstvu okolja
Zakon o ratifikaciji Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim 
gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki
Zakon o državni upravi
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, 
povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim 
izkoriščanjem in razgradnjo in Skupne izjave ob podpisu Pogodbe med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi 
statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno
elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo

2009-01-0864

2016-01-3140
2011-01-2822

2015-1711-0013
2002-01-3234
2002-01-2758
2002-01-2526
2003-01-0900
2004-01-2214

1996-02-0059

2016-01-3140
2006-01-1118
2006-01-2096
2009-01-0864

2006-01-0612

2011-01-2822

2015-1711-0013
2002-01-3234
2004-01-1694
1999-02-0004

2002-01-2526
2003-02-0012

Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino
Ionising Radiation Protection and Nuclear Safety Act

ID izjave 
1

Je za navedeni rok
direktiva v celoti

prenesena s tem aktom?
(obrazložitev)

Datum izjave 
23.06.2017(1)

Rok, na 
katerega

se nanaša 
prenos

NE
Direktiva prenešena tudi z 
drugim aktom

NE
Direktiva prenešena tudi z 
drugim aktom

NE
Direktiva prenešena tudi z 
drugim aktom

24.12.2008

22.07.2011

23.08.2013
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Rok za 
prenos 

direktive

06.02.2018

15.08.2017

4.

5.

Naslov direktive ter slovenski predpisi,
 ki se navezujejo na to direktivo

Direktiva 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

Direktiva Sveta 2014/87/Euratom z dne 
8. julija 2014 o spremembi Direktive 
2009/71/Euratom o vzpostavitvi okvira 
Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih 
objektov

CELEX
oznaka

direktive

32013L0059

32014L0087

13.

14.

1.
2.

1.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti
Uredba o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih 
nivojih

Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti

2004-01-2214

2008-01-3026

2016-01-3140
2016-2550-0033

2016-01-3140

Je za navedeni rok
direktiva v celoti

prenesena s tem aktom?
(obrazložitev)

4.) Ali je predlog pravnega akta tehnični predpis v smislu člena 8 direktive 31998L0034?
NE

Rok, na 
katerega

se nanaša 
prenos

NE
Direktiva prenešena tudi z 
drugim aktom

NE
Direktiva prenešena tudi z 
drugim aktom

06.02.2018

15.08.2017


