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

ZADEVA: Uredba o spremembi Uredbe o nacionalnem radonskem programu – predlog za 
obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 73. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o jedrski 
varnosti (Uradni list RS, št. 76/17) je Vlada Republike Slovenije na ... redni seji dne ... sprejela 
naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o nacionalnem radonskem 
programu in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za okolje in prostor
 Ministrstvo za izobraževanje,znanost in šport,
 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti,
 Ministrstvo za zdravje.

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:
� dr. Damijan Škrk, direktor Uprave RS za varstvo pred sevanji,
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Vsebina Uredbe o spremembi Uredbe o nacionalnem radonskem programu je namenjena prestavitvi 
začetka uporabe nove metodologije za izračun doz zaradi radona.

Uredba o nacionalnem radonskem programu (Uradni list RS št. 18/18) v 4. členu opredeljuje 
metodologijo za izračun izpostavljenosti zaradi radona. V prehodnih določbah je kot začetek 



uporabe metodologije predvideno leto 2019. 

Skladno z 11. uvodno izjavo Direktive Sveta 2013/59/Euratom  naj bi Evropska komisija na podlagi 
mnenja skupine strokovnjakov, imenovane na podlagi 31. člena Pogodbe EURATOM, podala 
priporočilo o uporabi  metodologije, ki jo je predlagala Mednarodna komisija za varstvo pred sevanji 
(ICRP). 

Evropska komisija se do ustreznosti metodologije ICRP še ni opredelila, saj želi počakati na 
rezultate drugih študij, kot npr. UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of 
Atomic Radiation), ki napoveduje nekoliko drugačne rezultate kot ICRP. 

Mnenja držav članic, izražena na sestanku predstavnikov pristojnih organov za področje varstva 
pred sevanji HERCA, 30. in 31. oktobra v Parizu, so usklajena, in sicer, da je v Evropski uniji edino 
primerno uporabljati le eno metodologijo,  ki je ni priporočljivo prepogosto spreminjati. Zato je bilo 
predlagano, da se začetek uporabe preloži do ugotovitev drugih strokovnih organizacij, ki  bodo 
pripravljene v naslednjem letu. Stališču držav pritrjujejo nekatere strokovne organizacije  na ravni 
držav; tako npr. nemška Komisija za varstvo pred sevanji predlaga preložitev uporabe nove 
metodologije za izračun radonskih doz do takrat, ko strokovne organizacije uskladijo mnenja o 
ustreznosti predlaganih izračunov. 

Zaradi navedenega tudi za Slovenijo predlagamo preložitev uporabe nove metodologije za obdobje 
dveh let.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

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

c) administrativne posledice DA
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojn e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov



Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna 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 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

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

SKUPAJ

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

 /

II. 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:
/
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

       /
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

       /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
Sprejetje nove uredbe nima posledic za državni proračun ali druga javnofinančna sredstva. 

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
� pristojnosti občin,
� delovanje občin,
� financiranje občin.

NE



Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS:  NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
/

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Datum objave: 19.11.2018
V razpravo so bili vključeni: 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predloge in pripombe so podali: /

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA

                                                          Samo Fakin
                                                          MINISTER



             PREDLOG
       EVA 2018-2711-0081

Na podlagi prvega odstavka 73. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o 
jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
spremembi Uredbe o nacionalnem radonskem programu

1. člen

V Uredbi o nacionalnem radonskem programu (Uradni list RS, št. 18/18) se v 14. členu 
letnica »2019« nadomesti z letnico »2021«. 

Končna določba

2. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 
Ljubljana, 
EVA 2018-2711-0081

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.

                  Predsednik



OBRAZLOŽITEV
I. UVOD

1. Pravna podlaga za izdajo Uredbe o nacionalnem radonskem programu je prvi odstavek 
73. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 
76/17)

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Rok ni določen, saj gre za  obstoječo uredbo, pri kateri se spreminja le prehodna določba.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

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

Posledice za posamezna področja so bile celovito predstavljene v predlogu zgoraj 
navedenega zakona. 

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

K 1. členu:  V skladu z  11. uvodno izjavo Direktive Sveta 2013/59/Euratom bo Evropska 
komisija na podlagi mnenja skupine strokovnjakov, imenovane na podlagi  31. člena
Pogodbe EURATOM, podala priporočilo o uporabi  metodologije, ki jo je opredelila 
Mednarodna komisija za varstvo pred sevanji (ICRP). Ker se do sedaj Evropska komisija do 
metodologije ICRP še ni opredelila in je mnenje držav članic, da je v Evropski uniji edino 
sprejemljivo uporabljati le eno metodologijo, se s spremembo uredbe spreminja čas začetka 
uporabe nove metodologije na leto 2021. Na sestanku predstavnikov pristojnih organov na 
področju varstva pred sevanji HERCA, 30. in 31. oktobra v Parizu, je bilo predlagano, da se 
začetek uporabe preloži, saj se predvideva izvedba dodatnih analiz strokovnih organizacij na 
tem področju, ki bodo predvidoma pripravljene v naslednjem letu. Prav tako nekatere 
strokovne organizacije  npr. nemška Komisija za varstvo pred sevanji predlaga preložitev 
uporabe nove metodologije za izračun radonskih doz do takrat, ko strokovne organizacije 
uskladijo mnenja o ustreznosti predlaganih izračunov. 
Zaradi navedenega tudi za Slovenijo predlagamo preložitev uporabe nove metodologije za  
dve leti.

K 2. členu:

Z namenom, da se metodologija za oceno doz ne začne uporabljati v 2019, je predlagan 
začetek veljavnosti z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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