
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Letnik XVI, štev. 15 

Cena 10 din 

Ljubljana, 2.10.1990 

'NFORMACIJA 
0 razmerah na področju zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji v letu 1990 in 
Predlogi ukrepov 

9 

pOROČILO 
0 Odrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letu 1989 

12 

Izročilo 
£ stanju gozdov in možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov 

u9otovitvami in sklepi 

28 

Izročilo 

§l 0ra za proračun in javne finance Skupščine Republike Slovenije k poročilu o delu 
0.u*be družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji za leto 1989 in k letnemu 

računu Službe družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji za leto 1989. 

39 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

VpptAŠANJA DELEGATOV - VPRAŠANJA DELEGATOV 



MNENJE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
O OBVESTILU SLUŽBE DRUŽBENEGA 
KNJIGOVODSTVA JUGOSLAVIJE Z DNE 
12. JULIJA 1990 

SDK Jugoslavije je 12. 7. 1990 obvestila Skupščino Republike 
Slovenije o neravnanju SDK v Republiki Sloveniji po navodilih 
pristojnega organa SDK Jugoslavije SDK Jugoslavije v skladu 
s tretjim odstavkom 14. člena zakona o SDK (Uradni list SFRJ, št. 
70/83. 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89) obvešča Skupščino 
SFRJ in Skupščino Republike Slovenije, da generalni direktor 
službe v republiki ni ravnal po navodilu oziroma smernici pristoj- 
nega zveznega organa in so zato podani pogoji za uvedbo disci- 
plinskega postopka zoper njega v smislu 145. člena citiranega 
zakona Citirani zakon o SDK namreč določa v drugem in tretjem 
odstavku 14. člena, da mora pri opravljanju del in nalog, ki imajo 
pomen za vso državo, služba družbenega knjigovodstva v repu- 
bliki in SDK Jugoslavije ravnati po navodilih in smernicah pristoj- 
nega organa službe. Če služba družbenega knjigovodstva v repu- 
bliki ne ravna po navodilu oziroma smernici pristojnega organa 
službe, obvesti ta organ Skupščino SFRJ in skupščino republike 
in v primerih predpisanih v tem zakonu, ukrepa po pooblastilu iz 
tega zakona. SDK Jugoslavije je ravnala v skladu z zveznim za- 
konom. 

Odgovor dr. Franceta Bučarja, 
predsednika Skupščine Republike 
Slovenije Službi družbenega 
knjigovodstva Jugoslavije 

V zvezi z vašim obvestilom vas obveščam, da so obvestilo 
obravnavala pristojna delovna telesa in organi Skupščine Repu- 
blike Slovenije. Vsi navedeni organi in delovna telesa so po 
proučitvi vašega obvestila menili, da ni nobene podlage za spre- 
jetje ukrepov proti generalnemu direktorju SDK v Republiki Slove- 
niji. SDK v Republiki Sloveniji je ravnala v skladu z ugotovitvami in 
stališči, ki jih je sprejela že Skupščina Republike Slovenije v prej- 
šnji sestavi, ko je obravnavala situacijo ob prekinitvi gospodarskih 
odnosov gospodarskih organizacij SR Srbije in Republike Slove- 
nije. Takrat, to je 7. 2. 1990, je Skupščina Republike Slovenije 
naložila svojemu izvršnemu svetu, da naj ob nadaljevanju gospo- 
darske blokade in ob povečanju škode,ne poravna skladu federa- 
cije razlike, ki izhaja iz revalorizacije akontacijske obveznosti za 
leto 1989 v delu, ki se nanaša na del teritorije SR Srbije, ne plača 
tekoče akontacijske obveznosti Republike Sloveniej do sklada 
federacijo na del teritorije SR Srbije, zmanjša nadaljnja plačila 
kotizacije zveznemu proračunu s ciljem, da se zmanjšajo gospo- 
darski posegi iz zveznega proračuna pri tistih gospodarskih sub- 
jektih v SR Srbiji, ki izvajajo blokado slovenskega gospodarstva in 
ne plača obveznosti iz naslova solidarnosti za škode na območju 
SR Srbije. Taka stališča skupščine so zavezovala tudi SDK v Repu- 
bliki Sloveniji. To stališče je bilo potrjeno tudi v okviru razprav 
skupščine v novi sestavi. 

Zgoraj navedene usmeritve Skupščine Republike Slovenije upo- 
števajo amandma LXVI k ustavi Republike Slovenije, po katerem 
Skupščina Republike Slovenije upošteva materialne možnosti 
republike in potrebe njenega razvoja pri prevzemanju finančnih 
obveznosti za uresničevanje funkcij federacije, prav tako pa tudi 
izhodišče Deklaracije o suverenosti države Republike Slovenije, 
po kateri politični, gospodarski in pravni sistem Republike Slove- 
nije temelji na ustavi in zakonih Republike Slovenije. 

Upoštevajoč vse zgoraj navedeno ponovno poudarjamo, da je 

bilo ravnanje generalnega direktorja SDK v Republiki Sloveniji 
skladno z opredelitvami Skupščine Republike Slovenije in v Repu- 
bliki Sloveniji temelječim veljavnim pravnim sistemom. 

Predsednik 
dr. France Bučar 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDČ 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE NA DELEGATSKO 
POBUDO DR. MARJANA MLAKERJA IZ HOČ, 
DELEGATA V ZBORU OBČIN SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE, DA NAJ SE 
SPRIČEVALOM PARTIJSKIH IN POLITIČNIH 
ŠOL, KI JIH JE ORGANIZIRALA ZK, ODVZAME 
JAVNA VELJAVNOST IN S TEM PRIZNANA 
IZOBRAZBA. 

Dr. Marjan Mlaker je dal naslednjo delegatsko pobudo za dva 
ukrepa s področja izobraževanja: 

1. spričevalom in diplomam raznih partijskih in političnih šol, ki 
jih je ZK organizirala kot nekakšen vzporedni izobraževalni sistem 
za svoje člane, je potrebno odvzeti veljavnost v javnosti. Take 
listine so lahko le interna strankina zadeva, ki ne more nadome- 
stiti rednega izobraževanja in zato ne more biti enakopravno. 

2. mnogi partijski ljudje, ki si niso bili sposobni pridobiti 
ustrezne izobrazbe, pa so jo za vodilno mesto potrebovali, so 
prišli do izobrazbe na nepravični način: oblast jim je potrebno 
izobrazbo enostavno -priznala«. Tako »priznano« izobrazbo je 
potrebno takoj razveljaviti. 

Delegatska pobuda, ki se sicer omejuje zgolj na veljavnost 
sporičeval in priznavanje izobrazbe, pridobljene na političnih 
šolah in šolah, ki jih je ustanovila ZK, zadeva po svojem bistvu 
v celoten povojni sistem izobraževanja in usposabljanja odraslih. 

V prvih povojnih letih je bilo z namenom, da se čim hitreje 
dvigne izobrazbena raven in strokovna usposobljenost delavcev, 
ustanovljenih vrsta šol in tečajev, ki so dajale v času, krajšem od 
rednega izobraževanja, najpotrebnejša znanja za potrebe gospo- 
darstva in javnih služb. Priznavanje stopnje izobrazbe, ki so jih jo 
pridobili slušatelji v takih šolah in tečajih, je bilo v pristojnosti 

2 

Zveznega izvršnega sveta oz. drugih zveznih organov. Z uvelja^ 
tvijo Splošnega zakona o šolstvu (Ur. I. FLRJ, št. 28/58) je posta10 

izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje odraslih del cel"1! 
nega izobraževalnega sistema. Za urejanje veljavnosti spričeV* 
o končanem izobraževanju v posameznih zavodih za izobražen 
nje in strokovno izpopolnjevanje odraslih pa je bil poobla^e 

Zvezni izvršni svet. ,, 
Resolucija o izobraževanju strokovnih kadrov (Ur. I. FLBJ- .J 

25/60) je v, šestdesetih letih začrtala nove temelje izobraževan) 
odraslih in je obvezala vse družbene dejavnike, da skrbijo za ° ^ 
splošne, strokovne in družbeno-politične ravni proizvajalcev 
upravljalcev. Resolucija je usmerjala izobraževalne zavode v ve K 
individualizacijo pri pripravljanju izobraževalnih programov, °a ^ 
se lažje prilagodile potrebam gospodarskih organizacij in iav,.j5ti 
služb. Splošno priznano stopnjo izobrazbe so lahko dajali le 1 

zavodi, ki so izpolnjevali minimalne zahteve glede vsebin in trw 
nja izobraževanja, določene s strani pristojnega republiš^jL 
upravnega organa, ki je take zavode tudi verificiral. Verifika\ , 
izobraževalne organizacije je kot pogoj za izdajanje sPr e,ji 
s stopnji splošno priznane izobrazbe zahtevana v vsej kasn 
zakonodaji s tega področja. ,no 

Iz navedenega je razvidno, da je bilo mogoče pridobiti SP'° |3h 
veljavno izobrazbo le pod določenimi pogoji in v določenih so 
različnih usmeritev. Izobraževanje v šolah, ki niso izpolni6 u 
vseh v izobraževalnem sistemu predpisanih zahtev, ni ni ^ 
dajalo javno veljavne izobrazbe. Te ugotovitve veljajo tu d 
politične šole in šole, ki jih je organizirala Zveza komunis 
Utemeljenost priznavanja izobrazbe na podlagi izobražev ^ 
v omenjenih šolah je zato mogoče presojati le od primera 
primera. v0- 

Iz navedenih razlogov Izvršni svet Skupščine Republike 5 aVg- 
nije meni, da za sprejemanje akta o splošni razveljavitvi prizn 

nja izobrazbe, pridobljene na teh šolah, ni pravne podlage. 

• 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu131' 
sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

poročevalk 



STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE o predlogu Danijela 
Starmana, delegata Zbora občin Skupščine 
Republike Slovenije za uskladitev osebnih 
dohodkov v pravosodju s kriteriji zakona 
o funkcionarjih v državnih organih in za pripravo 
Poročila o stanju v pravosodju z oceno 

Rad bi bil v zmoti glede ocene, da je stanje v slovenskem 
Pravosodju na meji zagotavljanja pravne varnosti pravnih subjek- 
tov. Prepričan sem bil, da bo Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije takoj po uveljavitvi Zakona o funkcionarjih v državnih 0r9anih (Ur. list RS št. 30/90 z dne 10. 8. 90), uredil oz vskladil 
°sebne dohodke v pravosodju z določbami tega zakona. Po infor- 
macijah na Sekretariatu za pravosodje in upravo, zvišanje osebnih 
dohodkov sedaj še ni možno, ker Republika Slovenija v proračunu nirna sredstev. 

Ob stanju, da ima sodnik osebni dohodek, ki je enak bančnemu 
delavcu na šalterju in ob javni izjavi, da ima predsednik Izvršnega Sveta Republike Slovenije osebni dohodek v višini vodnika JLA, se 
sPrašujem, kako si zamišlja Izvršni svet oblikovati moderno, učin- 
kovito, pravno državo? 

. Zaradi zatečenega stanja v pravosodju, ko je bil status sodnikov 
ostalih funkcionarjev v pravosodju v vseh pogledih zreduciran v status slabo plačanih državnih uradnikov in ob dejstvu, da sedaj 

Bjboljši sodniki (večinoma moškega spola) zapuščajo pravoso- 
I8' se sprašujem, koliko časa lahko to še traja. 
Menim, da ni utemeljen razlog, da Republika nima finančnih 

sodstev za normalno nagrajevanje državnih funkcionarjev. Če a"ko država SFRJ, ki je v razsulu, naenkrat zviša osebne dohodke 
Sv°yi administraciji in vojski za precej več kot 100%, je nedo- 
p^tno, da Država Republika Slovenija tega ne stori vsaj v enaki 
'sini. če nj finančnih sredstev iz dosedanjih virov, je potrebno 
adržati del prispevkov federaciji, za kritje teh vitalnih potreb 
Publike (npr. del prometnega davka), saj je nerazumljivo, da ima 

*e*ni proračun visoke presežke in da preko nerealnega tečaja 
Jnarja in nerazumne politike obrestnih mer, jemlje zadnje sokove 
genskega gospodarstva. 
•^ato predlagam, da Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 

s
a Prvega zasedanja Skupščine vskladi osebne dohodke v pravo- 
odju s kriteriji Zakona o funkcionarjih v državnih organih, brez 
Poštevanja zmanjšanja po 1. odst. 6. čl. Zakona »glede na prora- 
""ske možnosti« in najmanj v višini, kot so se zvišali osebni 
°nodki v federaciji. 

n 
v nasprotnem primeru bom prisiljen predlagati, da Zbor občin 

JLnas|ednjem zasedanju da na dnevni red: problematiko v pravo- 
j, Republike Slovenije in zato že sedaj predlagam, da Republi- 
v ' sekretariat za pravosodje in upravo pripravi poročilo stanja 

Pravosodju in njegovo oceno. 

žt^oal<ononn 0 funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, _ 30/90), ki je bil uveljavljen z 18. avgustom 1990, je dano 
l2 

s®'3no pooblastilo (prvi odstavek 6. člena citiranega zakona) 
doh svetu' da korigira osnovo za obračun osebnega "°dka glede na proračunske možnosti, 
kov 19'ede na dejstvo, da bo popolna uskladitev osebnih dohod- ki 'unkcionarjev po tem zakonu možna šele, ko bodo določeni 
zak rnenti' P0,re'3ni za dejansko uveljavitev zakona (20. člen |ja °

na: zlasti razvrstitev funkcij in določitev kriterijev za zagotav- 
v J8 sredstev za delovno uspešnost). Izvršni svet ugotavlja, da 
cj0 "1 trenutku proračunske možnosti v Republiki Sloveniji ne 
jev d '° zagotavljanja sredstev za osebne dohodke funkcionar- |P° predlogu poslanca Starmana. 

Pošteva,« aktualno problematiko osebnih dohodkov je Izvršni 
s6.. sklenil, da se obseg sredstev za osebne dohodke v mesecu 
rno}0rnbru poveča za 20% glede na razpoložljive proračunske 
Sveta081' v ,em mesecu. Ker predstavljajo po mnenju Izvršnega 
Br>eQ 0sel:)ni dohodki pravosodnih in drugih funkcionarjev tudi 
poio>a °d e'emen,ov' ki tem funkcionarjem v družbi določa njihov ijVai )• kakor tudi zaupanje v njihovo neodvisno in zakonito 
Inv sJ!'0 'ur|kcij, bo Izvršni svet to problematiko tekoče spremljal Val kladu z danimi proračunskimi možnostmi tudi sproti razreše- 
Por/J®Put>liški sekretariat za pravosodje in upravo bo pripravil 
o"0 o stanju na področju pravosodja in v tem okviru tudi edenih vprašanjih in možnostih za njihovo razreševanje. 

• 
s®kr °bravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republiški ar,at za pravosodje in upravo. 

PoročeVaiec 

Odgovor 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 

na predlog delegata Danijela Starmana, delegata 
Zbora občin Skupščine Republike Slovenije 
o ukinitvi zakona o zagotovitvi sredstev za 
graditev objektov. 

Predlog delegata Danijela Starmana: 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je posredoval 
naslednji odgovor: 

Izvršni svet Skupščine (socialistične) Republike Slovenije, je 
s svojim dopisom, št. 351-01/90-2/18 z dne 25. 4. 1990 poslal 
Skupščini (socialistične) Republike Slovenije v obravnavo PRED- 
LOG ZA IZDAJO ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV S TEZAMI, 
potem ko je na svoji seji dne 19. 4. 1990 določil njegovo besedilo. 

V predlogu tez Zakona o graditvi objektov je bilo v 109. tezi 
določeno, da z dnem, ko začne veljati novi Zakon o graditvi 
objektov, preneha veljati Zakon o zagotovitvi sredstev za graditev 
objektov (Uradni list (S)RS, št. 18/85 in 29/86). 

Izvršni svet Republike Slovenije je z dopisom, št. 010-02/90-2/3-8 
z dne 11.6. 1990 obvestil Skupščino Republike Slovenije, da 
umika iz zakonodajnega postopka Zakon o graditvi objektov, do 
uskladitve slednjega z rešitvami novih zakonskih predpisov na 
področju planiranja, urejanja prostora in varstva okolja. 

Izvršni svet Republike Slovenije je sklenil, da se predlog dele- 
gata upošteva v zakonu o graditvi objektov in pri pripravi nove 
zakonodaje na področju planiranja, investiranja ter urejanja pro- 
stora in varstva okolja. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republiški 
sekretariat za industrijo in gradbeništvo. 

Danijel Starman, delegat Zbora občin Skupščine Republike 
Slovenije je postavil paslednjo delegatsko pobudo: 

Zakon o zagotovitvi sredstev za graditev objektov zavezuje 
investitorje, da morajo še pred začetkom gradnje zagotoviti sred- 
stva za celotno predračunsko vrednost te investicije. Ta sredstva 
moramo investitorji izločiti na poseben račun pri SDK, kjer mrtva 
ležijo, do pridobitve gradbenega dovoljenja. Šele po predložitvi 
gradbenega dovoljenja na SDK, se lahko na podlagi sklenjenih 
pogodb ali predračunov, ta sredstva nakažejo izvajalcem, kot 
avans za dela, ki jih bo opravil. Ker se običajno ne sklepajo 
pogodbe z vsemi izvajalci hkrati, temveč postopno, kot zahteva 
tehnologija gradnje, se često dogaja, da ostaja velik del sredstev 
mrtev toliko časa, dokler niso sklenjene vse izvajalske pogodbe 
Da bi se takemu nesmislu izognili, investitorji običajno na SDK 
prijavljajo manjše zneske predračunske vrednosti investicije, kot 
so dejansko. Nato pa pripravljajo povečanja predračunske vred- 
nosti. Ker je to nesmisel in dejansko za kršitev zakona in ker je 
glede na nov zakon o finančnem poslovanju opisani sistem zago- 
tavljanja sredstev odveč in celo škodljiv, predlagam, da naj se 
zakon kot celota ukine, ali samostojno, ali v sklopu celotne revi- 
zije zakonodaje o gradnji objektov. 
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Iz poročil Javnih tožilstev Slovenije izhaja, da so praktično vsa 

kazniva dejanja storjena po neznanih storilcih zoper premoženje, 
pri čemer je objekt napada premoženje zasebnikov. Tudi pri 
znanih storilcih kaznivih dejanj zoper premoženje, ki so najštevil- 
nejša, je zato upravičeno domnevati, da je struktura neznanih 
storilcev kaznivih dejanj vsaj približno enaka strukturi znanih. Pri 
slednjih pa gre zvečine za osebe, ki na obalnem območju nimajo 
stalnega prebivališča in zaposlitve in je zato potrebno v preventiv- 
nem smislu ukrepati v dveh smereh: Poostriti kriterije za izdajo 
potrdil o začasnem prebivališču ob tem pa stalno spremljati pri- 
jave podnajemnikov, plačila davščin najemodajalcu ipd Že dalj 
časa se pojavlja potreba po poostritvi kriterija obravnavanja prekr- 
škov zaradi klateštva. Dosedanja praksa sodnikov za prekrške po 
čl. 10/4 Zakona o prekrških zoper javni red in mir, temelji na 
restriktivno uporabo. Osebe, ki so neprijavljene, brez zaposlitve in 
premoženja in se zadržujejo na obalnem območju, ni mogoče več 
tretirati kot takoimenovane - iskalce zaposlitve, razen v primerih, 
ko te osebe dokažejo z ustreznimi potrdili Zavoda za zaposlova- 
nje, da resnično na podlagi zakonodaje iščejo zaposlitev. 

Učinkovit ukrep za preventivo bi vsekakor bil uvedba varnost- 
nega ukrepa izgona s področja občine, na katerem je prekršek 
klateštva storjen. Tako določbo ima Zakon o prekrških zoper javni 
red in mir Republike Hrvatske v svojem 33. čl. 

Glede na obrazloženo predlagam, da Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije pripravi spremembo in dopolnitev ustreznih 
določb Zakona o javnem redu in miru tako. da bo mogoče izreči 
za storjeni prekršek neupravičenega zadrževanja na območju 
občine, to je klateštvo, varnostni ukrep izgona iz območja občine. 
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ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na delegatsko pobudo ERVINA 
SCHVVARZBARTLA, BRUNA PODVERŠIČA, 
DEJANA PERSOLJE in drugih delegatov v Zboru 
občin Skupščine Republike Slovenije, v zvezi 
s programi prestrukturiranja gospodarstva 

Delegatska pobuda: 
Slovenska vlada je po zaprti seji 26. 7. 1990 obvestila javnost, da 

bo -subvencionirala« s takoimenovanimi sredstvi za sofinancira- 
nje razvojno-sanacijskih programov in programov prestrukturira- 
nja, slabe gospodarje. S podporo gospodarskih subjektov z dvom- 
ljivimi programi in neuspešno prodajo izdelkov ali storitev po ceni 
pod stroški poslovanja na različnih trgih se ohranja pri življenju 
del neuspešnega gospodarstva na račun zdravega. S tem se 
nadaljuje zgrešena politika prejšnjih vlad in oblasti, ki je s takš- 
nimi injekcijami podaljševala agonijo preživelih poslovnih organi- 
zacijskih struktur, predvsem pa nesposobnih kadrov, ki takšne 
subjekte vodijo. 

Vse kaže, da kljub obljubam nismo v stanju uporabiti instrumen- 
tov stečaja in trga kapitala ter delovne sile za te večje gospodar- 
ske subjekte. Subjekte zato, ker to podjetja niso, saj ne delujejo 
podjetniško. Če bi, bi dovolili stečaj, iz njihovega premoženja pa 
bi zrasla nova zdrava verjetno pretežno delniška in privatno last- 
ninska podjetja. 

Ker dvomimo v uresničitev vračila sredstev po 15. 1. 1991, če ne 
bo prišlo do kapitalskega prestrukturiranja predlagamo, da se 
sklepanje pogodb zadrži ali dodatno zavaruje (aneksi) z obvezo, 
da: 

1. Lahko sredstva interesenti pridobijo samo na osnovi natečaja 
(možen dostop do sredstev tudi srednjim in malim firmam); 

2. Predloženi programi se novelirajo in določijo novi odgovorni 
nosilci (ne tisti, ki so firme privedli v takšen položaj) ali predložijo 
novi programi (tudi z drugimi nosilci): 

3 Morajo udeleženci natečaja zagotoviti do 15. 1. 1991 jamstvo 
z lastnim deležem kapitala iz naslova odkupljenih delnic zaposle- 
nih najmanj v višini prejetje oz. zaprošenega posojila (Privatne 
firme pa iz naslova svojega premoženja). 

Obrazložitev, da bo vlada imela v upravnih organih teh firm 
svoje predstavnike, ni jamstvo za uspeh (delež vpliva je pod 
preglasovanjem), razen tega pa je to podržavljanje družbene last- 
nine in neposredno vmešavanje vlade v poslovanje podjetja kot 
samostojnega gospodarskega subjekta. Ta oblika bi bila sprejem- 
ljiva kvečjemu za infrastrukturo gospodarstva in strateško proiz- 
vodnjo, kar pa zvečina prejemnikov ni. 

Odgovor Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije: 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da temelji 

delegatska pobuda na novinarskem lapsusu ali pa na napačni 
novinarski interpretaciji informacije, ki je bila podana na novinar- 
ski konferenci. Kajti po seji Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije, dne 26. 7. 1990, ni bilo objavljeno nobeno uradno 
sporočilo Izvršnega sveta o usmeritvi sredstev od izdanih obvez- 
nic Republike Slovenije za sofinanciranje razvojno sanacijskih 
programov in programov prestrukturiranja podjetij, ki so ključ- 
nega pomena za gospodarski razvoj Republike Slovenije, pač pa 
je bila običajna novinarska konferenca, kjer so prisotni novinarji 
izvajanje gospoda Izidorja Rejca, sekretarja Republiškega sekre- 
tariata za industrijo in gradbeništvo, ki je posredoval odločitev 
Izvršnega sveta o usmeritvi sredstev od izdanih obveznic Repu- 
blike Slovenije v določena podjetja in odgovarjal na vprašanja 
novinarjev, po svoje zapisovali. To je lahko povzročilo napačno 
informiranje javnosi. Izvršnemu svetu ni poznana vir informiranja, 
na katero se opira delegatska pobuda, zato te do sedaj ni mogel 
demantirati. 

Odločitve Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o usmeritvi sredstev od izdanih obveznic Republike Slovenije 
v določena podjetja so temeljile na: 

- kriterijih 3. in 4. čl. Zakona o kriterijih za usmerjanje sredstev 
za prestrukturiraje gospodarstva (Ur. I. RS, št. 5/90); 

- mnenjih Instituta za ekonomiko investicij Ljubljanske banke 
d. d. in 

- oceni družbene škode in socialhe vzdržljivosti. Republike 
Slovenije za primer finančnega zloma oz. stečaja večjih sloven- 
skih podjeti, kot so: TAM Maribor, Slovenske železarne Ljubljana, 
Litostroj Ljubljana, Metalna Maribor in druge, ki vežejo na svojo 
proizvodnjo večje število delovnih mest spremljajoče industrije. 

Pri izdelavi predloga za odločanje na Izvršnemu svetu Skupš- 
čine Republike Slovenije o usmeritvi sredstev v posamezna 

podjetja je Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo 
proučil vsa mnenja Instituta za ekonomiko investicij LB d. d., ki so 
bila sekreatariatu dostavljena do vključno 6. 9. 1990 in med 
skupno 73. programi izbral in vključil v predlog 50 programov 
Med predlagatelji teh programov je bilo tudi 14 srednjih in manj- 
ših podjetij, ki jim je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
dodelil od 1,4 do 7 mio din, kar je v skladu z predlogom iz 1. tč 
delegatske pobude. Nadalje Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije ugotavlja, da ideje, ki izhajajo iz 2. in 3. točke delegatske 
pobude brez spremembe oz. dopolnitve Zakona o kriterijih za 
usmerjanje sredstev za prestrukturiranje gospodarstva (Ur. I. RS 
št. 5/90) niso uresničljive. Spreminjanje oz. dopolnjevanje zakone 
pa zaradi časove zahtevnosti v sedanjih skrajno kritičnih gosp0' 
darskih razmerah ni sprejemljivo. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, je s sklepom 
o usmeritvi sredstev v posamezna podjetja določil, da se usmer 
jena sredstva štejejo kot kratkoročni kredit, dokler se podjetja ne 
organizirajo v delniške družbe. Reorganizacija podjetij pa mora 
biti dokončana do 31.12.1990, sicer morajo podjetja vrniti usmer 
jena sredstva v enkratnem znesku in s pripadajočimi obrestmi d o 
15. 1. 1991. Omenjena določila so v celoti vključena v pogodbe 
med Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije in posameZ' 
nimi podjetji. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije poudarja, da je t)'1 
namen sprejema Zakona o izdaji obveznic Republike Slovenije in 

Zakona o usmerjanju sredstev za prestrukturiranje gospodarstva 
ob reševanju njegove podkapitaliziranosti predvsem pospešite" 
prestrukturiranja, tudi v smislu spremembe lastništva. Sodelova* 
nje predstavnikov vlade v upravnih organih bodočih delniški 
družb pa je lahko samo v skladu s pravili oz. predpisi o delovanji 
delniških družb. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejema intericij® 
delegatske pobude in jih bo pri svojem nadaljnjem delu upošteval 

★ ★ ★ 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republik1 

sekretariat za industrijo in gradbeništvo. 

ODGOVOR 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
na pobudo dr. Marjanu Mlakerja, delegata 
v Zboru občin Skupščine Repulike Slovenije 
v zvezi z naslavljanjem v javnih službah 

V zvezi s pobudo dr. Marjana Mlakerja. delegata v Zboru ob^ 
Skupščine Republike Slovenije, da se v vseh organih drža^ 
uprave, uradih, ustanovah, šolah, zdravstvenih ustanovah, 
dih itd. odpravi nagovorna beseda »tovariš« oziroma »tovariš'08 

in da so vsi javni uslužbenci dolžni v uradnem poslovanju s straj, 
kami in med seboj uporabljati nagovorno besedo »gosp°° 
-gospa« oziroma »gospodična«, Izvršni svet Republike Sloveli 
odgovarja naslednje: ,jfl 

Navodilo o pisarniškem poslovanju v državnih organih, zavoj3 

in organizacijah, ki ga je izdal Republiški sekretariat za Prora. vlJ 
in občo upravo v letu 1963, je določalo, da se v uradnem nas'0 

stranke med drugimi podatki obvezno navede tudi beseda »t° 
riš« oziroma »tovarišica« Novo navodilo o pisarniškem Pos'°ne 
nju upravnih organov (Uradni list SRS, št. 44/88) take zahteve 
določa, zaradi česar po mnenju Izvršnega sveta ni nikakršne ovi e 
da državni organi naslavljajo stranke tako kot izhaja iz delega'*^ 
pobude, saj se strinja z ugotovitvijo predlagatelja, da b®s.ga 
»gospod«, »gospa« ozirma »gospodična« nimajo socia flP|e 
predznaka in so tudi zato primerne za uradno nagovarja 

Vendar pa Izvršni svet Republike Slovenije meni, da naslavljaj 
strank pri uradnem poslovanju organov ne more biti Pre0 jra- 
normativnega urejanja, saj gre za pravila družbenega komuni 
nja, ki jih stranke oziroma organi svobodno oblikujejo in uR°ega 
Ijajo. V prehodnem obdobju pa ta pravila po mnenju lzvrfaV|ja- 
sveta vsekakor narekujejo določeno strpnost, tako pri nasia 
nju, kot tudi uradnem nagovarjanju strank. 

★ ★ ★ 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Reput"''^ 

sekretariat za pravosodje in upravo. 

4 poročevalk 



DELEGATSKA VPRAŠANJA 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Uvedba šolnine za učence srednjih šol 
'n študente na univerzah 

Roman Jakič, delegat Zbora 
Združenega dela skupščine Re- 
publike Slovenije je posredoval 
Naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

Ob predlaganih programskih 
usmeritvah Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, s® pravi tudi v vašem prispevku 
9'ede razvoja in opcij prihodno- 
J" segmenta, imenovanega 
**9oja in Izobraževanje, ste za- 
p sali, da se boste zavzemali za 
Njegovo kakovost, evropske 
Mandarde, humanizacijo vzgo- 
p tekmovalnost posameznika 
1 konkurenco šol ter depolitiza- 
J'° 'n deizideologizacijo pouka. 

eprav te orientacije in pogleda 
"a razvoj (enega, če ne najpo- 
membnejšega faktorja razvoja 
®ake) družbe ne priznavam kot 
'meritve, temveč kot slab pre- p|s floskul Iz prejšnjih časov. 
'z"ršni svet Republike Slove- 

le'6 oz' vas> df- Vencelj, sprašu- 111 ali nameravate uvesti šolnl- 
prl vpisu na slovenski uni- 

. r*l. tako kot to nameravate 
„ '*ditl za vpis srednješolcev 
DiJ0rmac'ia i® povzeta iz časo- 

I® Dnevnik - 11. 7. 1990)? 
n Ce šolnino nameravate 

uvesti, me zanima, v kakšni vi- 
šini? 

Izvršni svet skupščine Republi- 
ke Slovenije je posredoval na- 
slednji odgovor: 

Na vprašanje v zvezi z uvedbo 
šolnirfe za učence v srednjih šo- 
lah in študente na univerzi, njeno 
višino in posledicami, ki jih bi tak 
ukrep povzročil na področju 
aspiracij pri šolanju pri mladih in 
na področju socialne politike, 
dajemo naslednji odgovor: 

Uvedba šolnine je samo ena 
izmed možnih rešitev za izravna- 
vo proračunskega primanjkljaja 
na področju šolstva in kot taka 
se trenutno manifestira kot ena 
izmed možnih variant, ki bi pro- 
računski primanjkljaj reševala 
z obremenitvami delavcev v šol- 
stvu in šolajoče mladine ter štu- 
dentov. V primeru, da bi se tudi 
v praksi katera koli ideja dejan- 
sko uresničila, bodo pravočasno 
proučene vse možne posledice, 
ki bi jih takšna odločitev povzro- 
čila. To velja tudi za področje 
šolnin, saj se zavedamo, da to 
področje nima samo materialnih 
posledic temveč tudi globoke so- 
cialne, razredne in družbenoeko- 
nomske dimenzije. 

*bor občin 

Izplačilo odškodnine za 
nacionalizirano premično in 
Oepremično premoženje Penziona 
^Matica v Kranjski Gori 

0h*i Peskar, delegat zbora 
v Skupščine Republike Slo- 
žno. 'e Postav" naslednje de- viško vprašanje: 
»I,! 8 Podlagi pravnomočnega 
, 9a je izdalo Temeljno 

v Kranju, enota na Je- 
dou„a ' ie Občina Jesenice 
naci"a P'"tatl odškodnino za 
9remi*a"z'rano nepremično In 
§krli!!i0 Premoženje - Penzion 
va u i!;? v Kranjski Gori. Zade- 
He,!, "a ie v reviziji na Vrhov- 
Vrjk 8(?dls'u, sedaj je v fazi Iz- 
Sestih 80'° Podali trije izmed 
»ek T .Upr8vlčenih strank. Zne- 
do 7 ®'°tne izvršbe z obrestmi 
d|„ ' »■ 1990 znaša 2.117.295,30 

u9ova?8 8e ,3Evr4bl uPira •" 8a' 28 ,e "deve nima Pa So 
ev- Sredstva proračuna 

l»k0n»namen8ka- Po 196. členu 
ti0qOA 0 'zvršllnem postopku nI 

6 dovo"ti Izvršbe na de- »redstva, če so to sred- 

stva DPS, nujna za opravljanje 
njenih temeljnih nalog. SDK Je- 
senice je ie odvojila sredstva 
predlagane izvršbe in jih depo- 
nirala na poseben žiro račun. 

Sprašujemo, kako ravnati gle- 
de na zapisano, torej glede na 
pravnomočnost sklepa, iz kate- 
rih sredstev Izplačati odškodni- 
no za nacionalizirano premože- 
nje. Izvršni svet je že v letu 1989 
opozoril Izvršni svet republike 
in pristojne republiške upravne 
organe, zadnjič 18. 6. 1990, na 
prisotno problematiko tega in 
drugih podobnih primerov, ki so 
že v raznih bodisi sodnih ali 
upravnih postopkih, vendar do 
sedaj ni bilo odgovora. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je posredoval na- 
slednji odgovor: 

Republiški upravni organi so 
že seznanjeni s problematiko 
plačila odškodnine za nacionali- 
zirano premoženje, s katero se 

na podlagi pravnomočnega skle- 
pa Temeljnega sodišča v Kranju, 
enote na Jesenicah, srečuje ob- 
čina Jesenice. V Izvršnem svetu 
Skupščine Republike Slovenije 
je pripravljena tudi Informacija 
o odprtih vprašanih v zvezi z iz- 
vedbo nekaterih t.i. historičnih 
predpisov, ki se nanašajo na ni- 
conalizacijo oz. denacionalizaci- 
jo. Izvršni svet Republike Slove- 
nije je s sklepom ustanovil po- 
sebno medresorsko skupino, ki 
bo pripravila sistemske rešitve za 
to zahtevno problematiko. 

V zakonu o financiranju sploš- 
nih družbenih potreb v družbe- 
nopolitičnih skupnostih (Ur. I. 
SRS, št. 39/74) so opredeljeni na- 
meni. za katere se smejo uporab- 
ljati sredstva proračuna, to je za 
financiranje občinskih organov 
in financiranje drugih splošnih 
potreb, ki jih določa zakon, sta- 
tut občine ali odloki občinskih 
skupščin. Med temi nalogami ni- 
so bili predvideni izdatki za pla- 
čevanje odškodnin za nacionali- 

zirano nepremično in premično 
premoženje, zato ne obstoje 
možnosti, niti razpoložljiva fi- 
nančna sredstva za te namene. 

Za pokritje iz pravnomočne 
sodne odločbe izhajajoče obvez- 
nosti občine Jesenice je možno 
zagotoviti sredstva tako, da se 
v okviru integralnega proračuna 
ob pripravi rebalansa občinske- 
ga proračuna znižajo razpoložlji- 
va sredstva drugim proračun- 
skim porabnikom. V republiškem 
proračunu in v občinskih prora- 
čunih ni na razpolago prostih 
sredstev za pokrivanje tovrstnih 
odhodkov. 

Izvršni svet Skupščine Sloveni- 
je se zaveda obveznosti proble- 
ma pokrivanja odškodnin v zvezi 
z denacionalizacijo, vendar ugo- 
tavlja, da v sedanji težki gospo- 
darski situaciji ni realnih izgle- 
dov za hitra nadomestila oziro- 
ma izplačevanje odškodnin. 

- Izgradnja Osimskih cest krak 

Razdrto- Podnanos 

Dodatni delegatski vprašanji 
Aleksandra Lovca, delegata 
Zbora občin In Danila Bašina, 
delegata Zbora združenega de- 
la Skupščine Republike Slove- 
nije v zvezi z Izgradnjo Osimskih 
cest krak Razdrto — Podnanos 
Dodatni vprašanji k odgovoru 
Izvršnega sveta, ki je bil objav- 
ljen v 12. številki »Poročevalca« 
dne 11. 7. 1990 sta: 

1. Ali spadata odseka Vrtojba- 
-Selo In Razdrto-Podnanos 
med tiste slovenske cestne od- 
seke, ki bodo upoštevajoč plan 
za leto 1990 začeti glede na to, 
da pri njih po prometno-gospo- 
darskih in ekoloških merilih za 
določanje prioritete gradnje in 
trasiranje v prostoru, ni prisot- 
nih odprtih vprašanj? 

2. Ali spadata navedena od- 
seka med tiste, za katerih grad- 
njo so že ali pa bodo odobrena 
tuja posojila? 

Prva etapa odseka ceste Vrtoj- 
ba - Selo je v gradnji. Del štiri- 

pasovnice med Vrtojbo in Šem- 
petrom bo zgrajen do konca leta 
1990. 

Gradnja odseka Razdrto-Pod- 
nanos v letošnjem letu ne bo pri- 
četa. V postopku pa je odobritev 
komercialnega posojila pri banki 
Medio Credito Centrale v Rimu 
v višini 30 milijard lir. Koriščenje 
teh sredstev pa se še proučuje. 
Gradnja pododseka Vrtojba- 
-Šempeter poteka brez udeležbe 
tujega posojila, vendar se v celo- 
ti financira iz posojil domačih 
bank. Strokovna služba Republi- 
ške uprave za ceste pripravlja za 
obravnavo v Republiški skupšči- 
ni predlog naslednjega srednje- 
ročnega plana 1991 -1995 grad- 
nje cest v republiki Sloveniji, ki 
bo predvidoma izdelan v mesecu 
septembru. 

★ ★★ 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je 
gradivo pripravil Republiški se- 
kretariat za promet in zveze 

- Financiranje gradnje predora 
Karavanke in Letališča Brnik 

Delegatsko vprašanje Antona 
Rojca, delegata Zbora občin 
Skupščine Republike Slovenije 
glede financiranja gradnje pre- 
dora Karavanke in Letališča 
Brnik 

Ali drži podatek, da se od 
zbranih sredstev t. I. cestnega 
dinarja troši pribl. 3/4 za gradnjo 
tunela Karavanke od prlbl. 800 
mlo din 600 mlo din) In ali se 
troši cestni denar tudi za grad- 
njo letališča na Brniku? 

P°rOČt evalec 
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Odgovor Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije: Poda- 
tek, da se od zbranih sredstev t. i. 
Cestnega dinarja porabi približ- 
no 3/4 za gradnjo predora skozi 
Karavanke, ne drži 

Predvidevamo, da bo v letu 
1990 priliv sredstev, če upošteva- 
mo vse vire: bencinski dinar, 
cestnina, registracija vozil, takse 
na tuja vozila, tuja in domača 
posojila in druge vire, 4 150.646 
mio din. V planu za leto 1990 je 
za gradnjo predora Karavanke 
predvidenih 760,7 mio din, od te- 
ga je 367,8 mio din lastnih sred- 
stev in 392,9 mio din posojila 
Evropske investicijske banke. Iz 
tega sledi, da je delež predvide- 
nih sredstev za gradnjo predora 
Karavanke 18,3% in ne 75%. 

Do konca leta 1989 so se po 
zakonu o združevanju sredstev 
družbene reprodukcije za go- 
spodarsko infrastrukturo v letih 
1987 1990 zbirala tudi sredstva 
za gradnjo cestne infrastrukture. 

Po zakonu o spremembah in 
dopolnitvah navedenega zakona 
(Uradni list SRS, št. 42/89) ki je 
začel veljati 1 1 1990, pa se 
sredstva za gradnjo cestne infra- 
strukture, zbrana v letu 1990, 
uporabljajo za gradnjo letališča 
Brnik. 

★ ★ ★ 

Za obravnavo v Izvršnem svetu 
je gradivo pripravil Republiški 
sekretariat za promet in zveze. 

-- Predlog za spremembo in dopolnitev 

zakona o prekrških zoper javni red in mir 

Predlog Danijela Starma- 
na, delegata Zbora občin 
Skupščine Republike Slove- 
nije za spremembo in dopol- 
nitev zakona o prekrških zo- 
per javni red in mir 

Delegat zbora občin 
Skupščine Republike Slove- 
nije Danijel Starman je pred- 
lagal, da Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije 
pripravi spremembe in do- 
polnitve ustreznih določb 
Zakona o prekrških zoper 
Javni red in mir tako, da bo 
mogoče izreči za storjene 
prekrške neupravičeno za- 
drževanja na območju obči- 
ne, to je klateštvo, varnostni 
ukrep izgona z območja ob- 
čine. 

Predlog je Izvršni svet 
Skupščine Republike Slove- 
nije proučil in odgovoril na- 
slednje: 

Republiški sekretariat za 
notranje zadeve je že pristo- 
pil k pripravi novega zakona 
o prekrških zoper javni red in 
mir, saj je veljavni zakon že 
zastrel in ne ustreza doseže- 
ni stopnji družbenega razvo- 
ja. Vrsto določb, kot npr. pre- 
krške s tako imenovanim po- 
litičnim obeležjem, zadeve 
v zvezi s prostituicjo, itd. bo 
potrebno črtati, nekatera do- 
ločila (pobiranje prostovolj- 
nih prispevkov, izobešanje 
zastav) pa spremeniti oziro- 
ma določiti povsem drugače. 

Problem je tudi klatenje 
oziroma potepanje iz kraja 
v kraj, kako ga najbolj učin- 
kovito preprečevati in tudi 
sankcionirati. Tako imenova- 
ni »izgon klateža«, ki ga poz- 
na R Hrvaška, je kot varstveni 
ukrep veljal že tudi v Sloveni- 
ji in sicer po Zakonu o prekr- 
ških zoper javni red in mir iz 
leta 1959. Sedaj veljavni za- 
kon o prekrških zoper javni 
red in mir in tudi Zakon 
o prekrških tega varstvenega 
ukrepa ne poznata. Ob pri- 
pravi obeh zakonov je prevla- 
dovalo stališče, da je po usta- 
vi sleherni osebi zajamčena 
svoboda gibanja in nastani- 
tve in da bi s prej navedenim 
ukrepom bistveno kršili člo- 
vekove osebne svoboščine in 
pravice. 

Izvršni svet Skupščine Re- 
publike Slovenije iz prej na- 
vedenih razlogov ne podpira 
predlog poslanca Danijela 
STARMANA, niti ne sprejema 
njegovo utemeljitev, da bi se 
s takšnim pristopom bistve- 
no zmanjšalo število nerazi- 
skanih kaznivih dejanj, ki naj 
bi jih po mnenju delegata 
STARMANA izvrševali prav 
klateži. 

★ ★ ★ 

Za obravnavo v Izvršnem 
svetu je gradivo pripravil Re- 
publiški sekretariat za notra- 
nje zadeve. 

- Priprava obrambnih načrtov 

mestnih sekretariatih za ljudsko 
obrambo in občinskih sekretari- 
atih za ljudsko obrambo ter šta- 
bih za teritorialno obrambo. Do- 
bil sem prijazen dopis od pred- 
sednika našega zbora, v kate- 
rem ml odgovarja, da ml pošilja 
odgovor Izvršnega sveta na to 
moje delegatsko vprašanje. 
Zraven je bil pa priložen odgo- 
vor na delegatsko vprašanje 
brez podpisa, niti, kdo ga je 
obravnaval, kdaj ga je obravna- 
val, kakšno je bilo stališče. Ne 
vem, kakšna je praksa v sedanji 
sestavi, ampak običajno je, da 
tisti, ki daje odgovor, vsaj pod- 
piše tak papir in pove, na kateri 
seji je to obravnaval in da ga je 
vsaj sprejel ali kako drugače 
oblikoval. Zato bi prosil, da se 
na tak papir, ki nosi glavo 
Skupščina Republike Slovenije 
Izvršni svet, podpiše tisti, ki je 
odgovoren, da gredo taki papirji 
ven in da se tudi napiše, kdo 
obravnava delegatsko vpraša- 
nje. Istočasno mislim, da se vsa 
delegatska vprašanja In pobu- 
de objavijo v delegatskem Poro- 
čevalcu. Ne vem, če Je to 
praksa. 

Skratka, na ta nepodpisani 
papir bi pa Imel to, da ga kot 
prvo ne sprejemam In zavračam 
tak odgovor, ker je Izredno piti- 
jevski. Namreč, v vseh tistih 
programskih fanfarah in fanfa- 
rah ob deklaraciji zveni ta odgo- 
vor nekako takole. Pravi, da na 
tem področju nič ne morejo na- 
rediti, ker to področje opredelju- 
jejo zvezni zakoni, da so si pa 
stalno prizadevali za zmanjša- 
nje števila dokumentov 
obrambnih načrtov in dali večji 
poudarek upravnim organom 
DPS, zlasti pri načrtovanju na- 
log krajevne skupnosti. Potem, 
da so bile pričete razne aktivno- 
sti, ampak, da se skratka nič ne 
da na tem področju narediti. Mi- 
slim, da temu ni tako in bi lahko 
malo več odločnosti pričakovali 
od Republiškega sekretariata 
za ljudsko obrambo. 

Na koncu bi rekel, da v dveh 
ali treh vrsticah odgovori na 
vprašanje, da Je v upravnih or- 
ganih za ljudsko obrambo zapo- 
slenih 680 delavcev ali kar 7,2% 
vseh zaposlenih v upravi. Mi- 
slim, da ta podatek ne drži toč- 
no, da bi tukaj morali še dodati 
število zaposlenih v Poljčah, 
število zaposlenih v teritorialnih 
obrambah in mislim, da bi dobili 
en zanimiv podatek. Mislim, da 
je to tudi ena od možnosti, da se 
racionalizacije uprave lotimo ta- 
ko, kot je treba. Toliko v zvezi 
s tem.« 

Odgovor Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 

na delegatsko vprašanje Edvar- 
da Ovna, delegata Zbora občin 
Skupščine Republike Slovenije 
dopolnjujemo z naslednjim: 

1. V predlogu ustavnega zako- 
na za izvedbo ustavnih amand- 
majev XCVI in XCVII k ustavi Re- 
publike Slovenije na področju 
ljudske obrambe je v 11. in 12- 
členu določeno, da se na ob- 
močju Republike Slovenije ne 
bodo več uporabljale tudi tiste 
določbe zveznega zakona o ljud- 
ski obrambi ter na njegovi podla- 
gi izdanih podzakonskih akto^ 
ki urejajo obrambno načrtovanje 
ter izdelavo obrambno razvojnih 
načrtov (odlok o temeljih enot"8 

metodologije in enotnih kazal"1* 
kih za izdelavo obrambnih nafif" 
tov ter odlok o temeljih enotne 
metodologije in enotnih kazaim* 
kih za načrtovanje razvoja spi"'" 
ne ljudske obrambe). V Republi- 
škem sekretariatu za IjudsKf* 
obrambo so že v pripravi predp'" 
si, ki bodo drugače urejali ta p®" 
dročja in sicer tako, kot je bi'0 

napovedano že v osnovnem od- 
govoru, to pa pomeni: 

- bistveno zmanjšanje števi'8 

organov, organizacij in skupn®' 
sti, ki izdelujejo obrambne nacr* 
te oziroma načrte delovanj0 

v vojni; 
- poenostavitev oziroma 

zmanjšanje števila in obsega o°' 
kumentov obrambnih načrtov; 

večji poudarek na vlogi in 
obveznostih upravnih organ", 
družbenopolitičnih skupnosti p' 
načrtovanju nalog ter 

- racionalizacija obrambno* 
razvojnega načrtovanja. ,0 

Napovedane spremembe boO 
uveljavljene po uveljavitvi no^® 
ga zakona o obrambi in zaš<6"11 

ki bo sprejet že v letošnjem I®' h 
2. Podatki o številu zaposlen 

so se nanašali samo na občins* 
upravne organe za ljud®||0 
obrambo, saj iz vprašanja ni b 
razvidno, da gre tudi za zapos' 
ne v teritorialni obrambi. P°',2 
680 zaposlenih v občins* 
upravnih organih za liuds

e. 
obrambo je v Republiškem 5 

kretariatu za ljudsko obran" , 
zaposlenih 130 delavcev (vku° 
no z Republiškim centrom , 
obrambno usposabljanje PoliI j 
ter 510 v profesionalni sest 
Teritorialne obrambe Slovenr 
Zahteve za racionalnejšo 
zacijo v teh organih so ena . 
utemeljene in potrebne tako 
tudi v drugih državnih organi 

Za obravnavo v Izvršnem s e 
Skupščine Republike S'oVJfij§Ki 
je gradivo pripravil RePu„b0. 
sekretariat za ljudsko obram 

Na 4. seji Zbora občin Skupš- 
čine Republike Slovenije dne 
18. julija 1990 je delegat Zbora 
občin Edvard Oven podal na- 
slednjo pripombo na odgovor 
Izvršnega sveta: 

»Postavil sem delegatsko 
vprašanje, v katerem sem prosil 

Izvršni svet oz. Republiški se- 
kretariat za l|udsko obrambo, 
da mi odgovori, kaj je z izdelo- 
vanjem in pripravljanjem 
obrambnih načrtov 1, 2 in 3 ter 
varnostnih načrtov ter o številu 
zaposlenih v Republiškem se- 
kretariatu za ljudsko obrambo, 

- Območja in objekti kjer je omejeno 
gibanje 

Na 4. seji Zbora občin Skupš- 18. julija 1990 |e delegatka |( 
čine Republike Slovenije dne ra občin Vika Potočnik po®' 

poročevs 



naslednje dopolnilno delegat- 
ko vprašanje: 

»Glede na postavljeno vpra- 
šanje na zadnjem zasedanju, 
poliko je na našem območju ob- 
lektov, kjer je omejeno prosto 
9'banje prebivalcev In so nekje 
v •asti Jugoslovanske ljudske 
armade, mi je Izvršni svet odgo- 
voril nepopolno. Zato postav- 
kam dopolnilno vprašanje: Koll- 
Ko je vojaških objektov, ki so v uporabi Jugoslovanske Ijud- 

armade oz. drugih organov 
"abov teritorialne obrambe in 
°fganov za ljudsko obrambo na 
območju Republike Slovenije? 

Prosim za pisni odgovor.« 

Odgovor na dopolnilno dele- 
gatsko vprašanje Vike Potočnik, 
^e|egatke Zbora občin Skupšči- 

Republike Slovenije v zvezi 

z odgovorom Izvršnega sveta na 
vprašanje o območjih in objek- 
tih, kjer je omejeno prosto gi- 
banje 

Republiški sekretariat za ljud- 
sko obrambo ima v upravi en ob- 
jekt - skladišče, kjer so shranje- 
na materialno-tehnična sredstva 
za potrebe obrambnih priprav re- 
publike. 

Na območju Republike Slove- 
nije, enote JLA razpolagajo z do- 
ločenimi objekti za stanovanje, 
skladiščenje vojaške opreme, 
zemljiščem za vojaške vaje v raz- 
merah in velikosti obstoječega 
stanja JLA. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu 
je gradivo pripravil Republiški 
sekretariat za ljudsko obrambo. 

Priprava zakona o zaposlovanju, 
Zavarovanju, ter drugih pravicah za čas 
nesposobnosti 

. Na 4. seji Zbora občin Skupš- 
.'n# Republike Slovenije dne 

JuHja 1990 je delegat Zbora 
na i Tone Kramarič postavil ®s'ednje delegatsko vpraša- 16 in pobudo: 

"Na občini so me zadolžili, da 
ij^ašam, prvič glede osnutka, 
nie b" 118068 zakon umak- 
ni u ®re za zakon 0 zaposlova- 
le ?avarovan)u ,er drugih pra- 
Odh za (-as brezposelnosti, 
tev °r za 8Premljanje in uresni- 
Sti 'e Politike zaposlovanja in 
vo5endlrania Republiškega za- 
Kr= za zaposlovanje, enota 
Obr'',e na 8el' dne 16' 3" 1990 

"iu9Vnaval zakon 0 zaposlova- 
nj' 08nu,ek In zakon o delovnih 
i .?eri'h. Odbor je v zvezi 
nB„,erna zakonoma izoblikoval 

^ dn)a stališča: 
»o Kii0tlboru smo ugotovili, da 
k0v„ Pripombe, ki jih je stro- nu "a služba oblikovala v zako- 
»kul!l posredovala te kranjske 
^6n. ?,e delegatov Skupščine 
"leri Slovenije v pretežni »l<e "Poštevane. Zato z vsebln- 
preti »s,a"sča kaže zakon pod- 
pri ' 0rel zanj glasovati, še na- 
bila Pa 8e zavzemamo, da naj bi 
""erifh zakon 0 delovnih raz- niu J1'.kot zakon o zaposlova- 
la,'k 00 8Preie,a zgradi te- so v zakonu o delovnih 
v vsebovane pravice, 
'eriain 0 zaposlovanju pa ma- 9anl, 

e obveznosti delovnih or- 
p ,lacl| podjetij. 

1» ml>e, ki jih predlagamo 
RfiDuKnP0 de'° delegatov enot 
s'°van 98 zavoda za zapo- ro Slovenije. Te pripombe 
komii«?8redoval1 Republiškemu 
^'evat 18 delo, da naj jih upo- 
Porubp' Kekšno usodo so pri- 
*at0 ® doživele, še nI znano, pr«dlagamo, da naj bi jih 

delegat ene izmed gorenjskih 
občin na zasedanju zbora po- 
sredoval zboru v Imenu delega- 
tov Gorenjske. Na to bi samo 
želeli, da zvemo odgovor, ali so 
bile vse pripombe sprejete. 

Potem pa želimo še odgovor 
glede na delegatsko vprašanje, 
pobudo, delegatov iz občine Tr- 
žič, ali je bilo to tudi upoštevano 
ali ne. Skupina delegatov Iz ob- 
čine Tržič je v Zboru občin 
Skupščine Republike Slovenije 
dala pobudo, da pristojni organi 
proučijo možnost, da se v zako- 
nu o zaposlovanju razširi krog 
upravičencev do denarne po- 
moči še na iskalce prve zaposli- 
tve. Zaradi vedno večjih omeji- 
tev pri zaposlovanju, naj bi se 
po njihovem mnenju zelo pove- 
čalo tudi število mladih, ki se po 
končanem šolan|u ne bodo mo- 
gli zaposliti, pa temu ne bodo 
sami krivi. 

Pobuda skupine delegatov Iz 
občine Tržič za Zbor občin 
Skupščine Republike Slovenije 
za razširitev kroga upravičen- 
cev do denarne pomoči za iskal- 
ce prve zaposlitve bo na ustre- 
zen način upoštevana v postop- 
ku priprave novega zakona 
o zaposlovanju In zavarovanju 
za primer brezposelnosti, ki naj 
bi bil sprejet v prihodnjem letu. 
No, to je odgovor Republike. 
Zdaj me pa zanima, če resnično 
bo kaj, ker trenutno izgleda, da 
se kar vrstijo tile zakoni In se 
bojim, da ne bom mogel zado- 
voljiti naših ljudi v občini.« 
V zvezi z zastavljenim vpraša- 
njem in pobudo Izvršni svet 
Skupščini Republike Slovenije 
odgovarja sledeče: 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na podlagi 
ugotovitev o potrebni vključitvi 

področja zaposlovanja v usklaje- 
ne ukrepe razvojne politike ter 
razvoja optimalnega sistema dr- 
žavnih intervencij, ki bodo na 
tem področju uravnavale in bla- 
žile posledice delovanja trga. pri- 
pravil predlog za izdajo zakona 
o zaposlovanju, zavarovanju ter 
drugih pravicah za čas brezpo- 
selnosti z osnutkom zakona, ki je 
bil v Skupščini Republike Slove- 
nije obravnavan in sprejet 27. 
marca 1990. Zahteve po novih 
sistemskih rešitvah so nujno po- 
gojevale pripravo novega zakona 
o zaposlovanju, s katerim naj bi 
se uveljavili predvsem nov uskla- 
jen sistem zbiranja sredstev za te 
namene, upravljanja teh sred- 
stev, nov položaj Republiškega 
zavoda za zaposlovanje in nena- 
zadnje tudi podlage za državne 
intervencije na trgu delovne sile 
in še posebej pri sofinanciranju 
uresničevanja pravic presežnih 
delavcev. Ne glede na očitno po- 
trebo po hitri izdelavi novega za- 
kona, pa v dani situaciji, ko se še 
oblikuje nov sistem javnih služb 
in javnih financ, ni mogoče v za- 
konu o zaposlovanju zagotoviti 
rešitev, ki bi se kot predhodne 
ter delne konsistentno vključeva- 
le v bodoče splošne sistemske 
rešitve. Zato Izvršni svet zakona 
dosedaj še ni predložil v obrav- 

navo Skupščini Republike Slove- 
nije, del problematike glede re- 
ševanja presežnih delavcev in 
vključevanja države v njeno raz- 
reševanje, pa je rešil s predlo- 
gom zakona o kriterijih in načinu 
sofinanciranja uresničevanja 
pravic presežkov delavcev, ki so 
ga zbori Skupščine Republike 
Slovenije sprejeli dne 31. julija 
1990. 

Glede na planirano zakonodaj- 
no delo bodo globalne sistemske 
rešitve jasno izdelane v prihod- 
njem mesecu, na podlagi le-teh 
pa bo koncem meseca oktobra 
predložen tudi osnutek novega 
zakona o zaposlovanju, zavaro- 
vanju in drugih pravicah za čas 
brezposelnosti. 

V okviru te problematike bomo 
še posebej obdelali vprašanja, ki 
se nanašajo na vse večjo popula- 
cijo mladih brezposelnih delav- 
cev ter v okviru zakona proučili 
tudi dano pobudo po razširitvi 
kroga upravičencev do denarne 
pomoči na iskalce prve zapo- 
slitve. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu 
je gradivo pripravil Republiški 
sekretariat za delo. 

- Vprašanja v zvezi z državnimi ustano- 
vami in njihovimi privilegiji uporabnikov 

Dr. Marjan Mlaker, delegat 
v Zboru občin Skupščine Repu- 
blike Slovenije je postavil na- 
slednje delegatsko vprašanje: 

Predlagam, naj bi odgovorne 
službe, komisija ali drugi ustrez- 
ni organ raziskali problematiko 
okrog državnih stanovanj in nji- 
hovih prlvlligiranlh uporabni- 
kov. Pri tem mislim na stanova- 
nja v Ljubljani in Beogradu, ki 
jih dobivajo v uporabo politični 
funkcionarji praviloma za dobo 
svojega mandata. Vedel bi rad, 
po katerih ključih dobivajo ta 
stanovanja, kako |e zadeva fi- 
nančno urejena, koliko časa jih 
smejo uporabljati, ali jih dobijo 
tudi tisti, ki jih ne potrebujejo in 
jih zato lahko odda|ajo ali od- 
stopijo sorodnikom, če dobijo 
zanje »odškodnino«, ko jih po 
mandatu vrnejo državi (Dotanc), 
kateri dobijo brezplačno na raz- 
polago tehn. osebje (Mačkov 
šofer) In imajo tudi druge mate- 
rllane koristi. Koliko je teh sta- 
novanj (Beograd) in kaj bomo 
storili, da bi preprečili vse te 
zlorabe, privilegije in neupravi- 
čen profit na račun države? 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je posredoval na- 
slednji odgovor: 

Dodedljevanje stanovanj in 
stanovanjskih posojil funkci- 
onarjem v Republiki Sloveniji 
trentuno še vedno ureja Samou- 

pravni sporazum o osnovah in 
merilih ter načinu dodeljevanja 
stanovanj in stanovanjskih poso- 
jil nosilcem družbenih funkcij 
v Republiki Sloveniji, sprejet leta 
1986. 

Po določilih tega sporazuma 
se upravičencem dodeljujejo sta- 
novanja v začasno uporabo 
(službena stanovanja), stanova- 
nja s stanovanjsko pravico ter tu- 
di stanovanjska posojila. 

Sredstva za pridobivanje teh 
stanovanj se zagotavljajo iz re- 
publiškega proračuna, iz sred- 
stev stanovanjskega prispevka 
upravičencev, iz sredstev lastne 
udeležbe, sredstev anuitet od 
dodeljenih stanovanjskih posojil, 
sredstev od prodaje stanovanj 
ter bančnih in drugih posojil. 

O dodeljevanju stanovanj in 
stanovanjskih posojil odloča ko- 
misija za dodeljevanje stanovanj 
in stanovanjskih posojil funkci- 
onarjem v državnih organih, ki jo 
imenuje Izvršni svet Republike 
Slovenije. Strokovne in admini- 
strativne naloge za komisijo 
opravlja Republiški sekretariat 
za pravosodje in upravo 

Službena stanovanja so 
opremljena ter se dodeljujejo 
funkcionarjem, ki se zaradi 
opravljanja funkcije preselijo iz 
kraja dosedanjega prebivališča 
v drugi kraj. Stanovanje se jim 
dodeli za čas opravljanja funkci- 
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je. Za stanovanje so dolžni plače- 
vati vse stroške - stanarino, 
obratovalne stroške, elektriko in 
telefon. Po prenehanju funkcije 
so stanovanje dolžni vrniti. Ko- 
misija trenutno razpolaga s 97 
službenimi stanovanji v Ljubljani 
in s 4 v Beogradu. Za vsa stano- 
vanja ima komisija točno eviden- 
co, kdo se v stanovanju nahaja 
ter nam ni znano, da bi se ta 
stanovanja oddajala. 

Družbeno najemna stanovanja 
pa se dodeljujejo v skladu z Za- 
konom o stanovanjskih razmer- 
jih (Uradni list SRS št. 35/82, 
36/82, 14/84) in Zakonom o sta- 
novanjskem gospodarstvu 
(Uradni list SRS št. 3/81, 34/83, 
24/85, 
1/86, 11/88). Ob pridobitvi druž- 
beno najemnega stanovanja je 
vsak upravičenec dolžan plačati 
lastno udeležbo. 

Tudi stanovanjska posojila se 
dodeljujejo na podlagi že ome- 
njenega sporazuma. Zadnje naj- 
višje stanovanjsko posojilo je bi- 
lo dodeljeno v juliju 1990 in zna- 
ša 100 000,00 din ter je bilo do- 
deljeno za dobo 5 let z 9% letno 
obrestno mero. Posojilo se lahko 
črpa na podlagi predračuna fir- 
me oziroma potrjenega računa 
obrtnika. 

Prevozna sredstva, s katerimi 
upravlja Sekretariat Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slo- 
venije, se uporabljajo za službe- 
ne in reprezentančne potrebe 
funkcionarjev, določenih z Odlo- 
kom o opravljanju protokolarnih 
zadev v Republiki Sloveniji 
(Uradni list SRS št. 43/85, 29/88 
in 8/90). Z navedenim odlokom je 

določen tudi način obračunava- 
nja opravljenih prevoznih sto- 
ritev. 

Določbe citiranega odloka, ki 
urejajo uporabo prevoznih sred- 
stev, se dosledno spoštujejo, za- 
to lahko ugotovimo, da pravic 
v smislu privilegijev ni. 

V nadaljevanju podajamo po- 
ročilo. ki se nanaša na varovanje 
oseb in objektov v Republiki Slo- 
veniji. 

Do marca 1990 so organi za 
notranje zadeve varovali določe- 
ne osebe in objekte, ki jih je do- 
ločal sklep Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije iz leta 
1975. V času veljavnosti sklepa je 
prišlo do številnih sprememb na 
področju zakonodaje in družbe- 
nih odnosov, ki so zahtevale po- 
novno ureditev področja varova- 
nja določenih oseb in objektov. 

Organi za notranje zadeve Re- 
publike Slovenije danes varujejo 
osebe in objekte, ki jih določa 
»Sklep o določitvi oseb in objek- 
tov, ki jih varujejo organi za no- 
tranje zadeve« (Ur. list RS, št. 
8/90). Omenjeni sklep je izdal Iz- 
vršni svet Skupščine Republike 
Slovenije marca 1990, na podlagi 
Zakona o sistemu državne upra- 
ve in o Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih, na podlagi Za- 
kona o notranjih zadevah ter na 
podlagi Zakona o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaš- 
čiti. 

Po sklepu IS so organi za no- 
tranje zadeve dolžni varovati: 
Predsednika Predsedstva RS, 
Predsednika Skupščine RS in 
Predsednika IS Skupščine RS; 

osebe, ki opravljajo predsedni- 
ške funkcije v enakih organih fe- 
deracije ter vse omenjene funk- 
cionarje drugih republik in po- 
krajin, kadar se zadržujejo na ob- 
močju republike Slovenije; tuje 
predsednike držav ali vlad ter tu- 
je predstavnike oblasti, ki jih do- 
loči pristojni organ, ob uradnih 
obiskih v RS. 

Od objektov organi za notranje 
zadeve varujejo zgradbe Pred- 
sedstva RS, Skupščine RS, IS 
Skupščine RS, RSNZ RS ter ne- 
katere zgradbe Servisa za proto- 
kolorane storitve. 

Organi za notranje zadeve stal- 
no varujejo določene osebe kjer 
koli se združujejo, potujejo, biva- 
jo, delajo ipd. (predstavnike RS), 
nekatere osebe (tuje predstavni- 
ke in predstavnike drugih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin), pa 
le ob njihovih uradnih obiskih 
v Republiki Sloveniji. 

Organi za notranje zadeve so 
dolžni na podlagi sklepa IS SRS 
varovati tudi druge osebe, kadar 
tako določi IS Skupščine RS, na 
podlagi ocene njihove ogrože- 
nosti. 

Način in obseg varovanja oseb 
in objektov določi republiški se- 
kretar za notranje zadeve s po- 
sebnim navodilom, ki opredelju- 
je oblike varovanja oseb in ob- 
jektov, način ščitenja določenih 
delovnih mest v republiških or- 
ganih, pristojnost in odgovor- 
nost posameznih služb RSNZ na 
področju varovanja, izdelovanje 
načrtov varovanja, posebne iz- 
kaznice, do katerih so upraviče- 
ne določene osebe itd. 
Oblike varovanja so: 

1. Operativno-preventivno var°' 
vanje (organi za notranje zadev- 
ga izvajajo zaradi odkrivanja in 

preprečevanja delovanja subve^ 
zivnih in terorističnih organ'" 
zacij); 
2. Fizično varovanje 
(Organi za notranje zadeve 9® 
izvajajo zaradi preprečevanja ^ 
posrednega napada na varova"6 

osebe in objekte); 
3. Preventivno-tehnično in p'° 
diverzantsko varovanje 
(Preventivno-tehnično in proti'''' 
verzantsko varovanje opravljal" 
organi za notranje zadeve žara" 
odkrivanja in odstranjevanja e*5' 
plozivnih, vnetljivih, radioaM1"' 
nih in drugih nevarnih snovi); 
4. Sanitarno-tehnično, biolo^ 
in kemično varovanje , 

Sklep IS Skupščine Republi* 
Slovenije o določitvi oseb in°, 
jektov, ki jih varujejo organi t 
notranje zadeve, je krog varo"» 
nih oseb zožil. Trenutno v R®P. j 
bliki Sloveniji ONZ varujemo S'1 
osebe (člani predsedstva SFB-L 
RS, Predsednik Predsedstva 
Predsednik Skupščine RS 1 

Predsednik IS Skupščine RS ) . 
RSNZ je v septembru 1990 u" 

nil vse oblike varovanja neka' 
rih oseb, ki so bile varovane ^ 
podlagi prejšnjega sklepa 
(Maček, Kraigher, Dolanc, P°"e 
in Avbelj) z ozirom na njih0 

predsedniške funkcije. 

★ ★ ★ 

Za obravnavo v Izvršnem sV®^. 
je gradivo pripravil RS za pra 

sodje in upravo. 

ODGOVORI 

Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije na izjavo sindikata delavcev 
v cestnem transportu Slovenije glede 
razmer v slovenskem gospodarstvu 

Sindikat delavcev v cestnem 
transportu Slovenije je v izjavi 
glede razmer v slovenskem go- 
spodarstvu zahteval naslednje: 

- Da vlada In parlament 
ustvarita pogoje za normalno 
delo in obremenitev gospodar- 
stva - to je, da se zmajša odva- 
janje za zvezni proračun za naj- 
manj 50% in tako ustvari pogoje 
za preživetje slovenskega go- 
spodarstva. Sredstva naj se na- 
menijo za Izvedbo gospodar- 
skega programa v državi Repu- 
bliki Sloveniji in za izvedbo soci- 
alnega programa; 

- da vlada takoj Izdela social- 
ni program; 

- da zahtevata vlada in parla- 
ment enotno znižanje davkov 
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na nivoju občin v državi Repu- 
bliki Sloveniji; 
- da sprejme parlament take 

sklepe, ki bodo omogočili vsem 
sindikatom v Sloveniji enake 
pogoje za delo, to je da Imamo 
vsi sindikati pravico do uporabe 
prostorov v stavbah prejinje 
zveze sindikatov Slovenije in 
pravico do uporabe infrastruk- 
ture v teh prostorih. Menimo, da 
nI potrebno poudarjati, da smo 
sredstva za poslovne stavbe in 
infrastrukturo prispevali vsi. 

- da vlada države Republike 
Slovenije vrne cene naftnih de- 
rivatov na prvotno raven, za 
manjkajoči del za izgradnjo av- 
tocest v Sloveniji pa zmanj&a 

odliv prometnega davka v Beo- 
grad. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije daje naslednje 
odgovore: 

1. Skupščina Republike Slove- 
nije je na zadnjem zasedanju ko- 
nec julija 1990 med drugim spre- 
jela zakon o spremembi zakona 
o proračunu Republike Slovenije 
za leto 1990 (Uradni list RS, št. 
30/90), s katerim je za drugo po- 
lovico leta 1990 že določila 
zmanjšanje prispevka v zvezni 
proračun za 50%. Tako se bo do 
konca leta prispevek federaciji 
plačeval mesečno v višini 1/12, 
zmanjšane za 50%. Navedeno 
zmanjšanje in realizacija sklepa 
Skupščine Republike Slovenije, 
po katerem je za 15% zmanjšan 
prispevek Republike Slovenije, 
zveznemu proračunu zaradi srb- 
ske blokade pomeni, da bo za 
republiške potrebe zadržano 
356,9 milijona dinarjev. 

2. Izvršni svet Republike Slove- 
nije se zaveda, da so v težavnem 
materialnem položaju nekatere 
socialno najbolj ranljive skupine 
prebivalstva, med katere zlasti 
sodijo nezaposleni občani, dru- 

žine z nizkimi dohodki in v0.^jjK, 
številom nepreskrbljenih ot ^ 
invalidne osebe z zmanjšan" ^ 
lovno sposobnostjo, duševn ^ 
telesno prizadeti mladostni* ■... 
so končali programe usposa .. 
nja in tisti občani,ki so brez ^ 
nih sredstev za preživljanje- 
sanacija gospodarstva bo.^ilO 
fazi povzročila dodatno ž 'adi 
nezaposlenih občanov, za «' 
povečanega števila delavce 
prejemajo zajamčeni oseb,,Lvil<> 
hodek pa se povečuje SI ^ 
zahtevkov po odobravanju 
ličnih socialnovarstvenih 
moči. v j« 

Zaradi navedenih razlog jj« 
Izvršni svet Republike SI0*. 
zadolžil Republiški sekretar» , 
delo ter Republiški sekretar fl, 
zdravstveno in socialno pr« 
da do konca meseca sep'®^« 
pripravita predlog naciona j. 
socialnega programa in ga V ^ 
ložita v razpravo ter od'° g|o- 
Izvršnemu svetu Republik 
venije. af^ 

Nacionalni socialni Pr Jjj^t' 
bo moral vsebovati tiste ^(jvP6 

ne ukrepe na področju s ^ 
politike zaposlovaja in zav 

poročev^e 

j 



nja za čas nezaposlenosti, ki bo- 
do vzpodbujali ustanavljanje no- 
vih produktivnih delovnih mest, 
zaposlovanje mladih strokovnja- 
kov po končanem šolanju, mož- 
nosti prekvalifikacij in dopolnil- 
nega strokovnega izobraževanja, 
9lede na potrebe, ki jih bo nare- 
koval trg delovne sile ter zago- 
tavljanje ustrezne materialne 
varnosti osebam, ki bodo začas- 
no ostale brez dela. S socialnimi 
ukrepi na področju socialnega 
varstva pa bo treba zagotoviti mi- 
nimalno socialno varnost tistim 
skupinam prebivalstva, ki si svo- 
I® socialne varnosti niso zagoto- 
vi s tekočim in minulim delom 
niti s sistemom socialnega zava- 
janja. 
. Izvršni svet Republike Sloveni- 
je bo nacionalni socialni pro- 
dam sprejel v prvi polovici okto- 
bra letos. 

3. V okviru prizadevanj za raz- 
bremenitev gospodarstva je Iz- 
vršni svet Skupščine Republike 
?iovenije ukrepal že v marcu in 
Juniju letošnjega leta. Tako je 
^ed drugimi ukrepi bil spreme- 
njen tudi zakon o zagotavljanju 
sredstev za skupne družbene po- 
trebe v letu 1990 in o proračunu 
"Oločenih obveznosti iz dohod- 

ka za skupne in splošne družbe- 
ne potrebe za leto 1989 (Uradni 
list SRS, št. 41/89 ter Uradni list 
RS, št. 11/90, 24/90 in 30/90). 

S spremembo zakona v marcu 
so se s 1. aprilom 1990 za 10% 
znižale stopnje prispevkov iz do- 
hodka za gospodarsko infra- 
strukturo in za 15% stopnje za 
družbene dejavnosti iz osebnega 
dohodka za obdobje april-maj, 
za 10% za obdobje od 1. junija 
do konca leta 1990. 

Skupščina Republike Sloveni- 
je je ob sprejemanju zakona tudi 
priporočila občinam ter Skupno- 
sti pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja, da v okviru mož- 
nosti zmanjšajo stopnje prispev- 
kov iz njihove pristojnosti. 

Nadaljnje znižanje stopenj pri- 
spevkov (za 5% iz osebnih do- 
hodkov in selektivno za gospo- 
darsko infrastrukturo iz dohod- 
ka) na republiški ravni je bilo do- 
seženo s spremembo navedene- 
ga zakona v juniju (Uradni list 
RS, št. 24/90). Hkrati je bila spre- 
jeta tudi interventna ureditev za 
prispevke, ki so v občinski pri- 
stojnosti tako, da povprečne 
stopnje teh prispevkov za druž- 
bene dejavnosti in gospodarsko 
infrastrukturo, ne morejo biti 
večje od teh stopenj za obdobje 

januar - maj 1990, zmanjšanih za 
15%. Ta ureditev velja za obdob- 
je od 1. avgusta do konca leta. 

4. Znano je, da je Izvršni svet 
Skupščini Republike Slovenije 
predložil v obravnavo predlog 
zakona o varovanju družbenega 
premoženja bivših družbenopoli- 
tičnih organizacij. Navedeni 
predlog zakona predvideva pre- 
nos (ex lege) vseh sredstev biv- 
ših družbenopolitičnih organiza- 
cij med sredstva družbenopoli- 
tičnih skupnosti, torej tudi sred- 
stva Zveze sindikatov Slovenije. 
Dokler ta sredstva ne bodo pre- 
nešena med sredstva družbeno- 
političnih skupnosti, organi 
družbenoplitičnih skupnosti,, ki 
so pooblaščeni za razpolaganje 
z družbenimi sredstvi v imenu 
družbenopolitičnih skupnosti, 
ne morejo sprejemati odločitev 
o njihovem razpolaganju. 

5. Izvršni svet Skupščine Re- 
publike Slovenije je s sklepom št. 
420-10/90-2/1-8 z dne 29. 6. 1990 
naložil Republiškemu sekretari- 
atu za promet in zveze, da obve- 
sti podjetja, ki opravljajo promet 
naftnih derivatov na območju 
Republike Slovenije, da določijo 
drobnoprodajno ceno motorne- 
ga bencina in plinskega olja 
z upoštevanjem republiškega za- 

kona o povračilu za ceste ob ce- 
ni naftnih derivatov (Uradni list 
SRS, št. 23/89). 

V drobnoprodajnih cenah naft- 
nih derivatov, ki so se povišale 
s 1. julijem 1990 tako niso bili 
spremenjeni neto rafinerijske ce- 
ne, marže, ter stopnje temeljne- 
ga prometnega davka in poseb- 
nega zveznega davka za JLA. 

Določanje le-teh urejajo zvezni 
predpisi, republiški izvršni svet 
pa nima utreznih pristojnosti. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije se strinja, da je 
v veljavnih drobnoprodajnih ce- 
nah naftnih derivatov neustrezno 
razmerje med povračilom za ce- 
ste ter preje omenjenima davko- 
ma, vendar ugotavlja, da lahko 
pristojnosti odločanja pridobi 
z ustreznimi rešitvami v novi slo- 
venski ustavi in na njeni podlagi 
sprejeti zakonodaji. 

• 

Za obravnavo v Izvršnem svetu 
so gradivo pripravili Republiški 
sekretariat za finance, Republi- 
ški sekretariat za zdravstveno in 
socialno varstvo, Republiški se- 
kretariat za pravosodje in upravo 
in Republiški sekretariat za pro- 
met in zveze. 

INFORMACIJA 

o razmerah na področju zdravstvenega varstva v Republiki 

Sloveniji v letu 1990 in predlog ukrepov 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 22. seji dne 
20. 9. 1990 obravnaval: 

- INFORMACIJO O RAZMERAH NA PODROČJU ZDRAV- 
STVENEGA VARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 1990 
IN PREDLOG UKREPOV, 

ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
Poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim 
odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 69. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije določil, 
da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delov- 
nih teles sodelovala: 

- dr. Katja BOH, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za zdravstveno in socialno varstvo, 

- dr. Tone KOŠIR, namestnik republiške sekretarke za 
zdravstveno in socialno varstvo. 

Na podlagi sklepov sprejetih na sejah zborov Skupščine 
j?ePublike Slovenije 30. 7. 1990 je Izvršni svet Skupščine 
jJePublike Slovenije predložil informacijo o razmerah na 
Področju zdravstva v Republiki Sloveniji v letu 1990 s pred- 
°9i ukrepov. Informacijo bo kot pristojno delovno telo 
Pravnaval odbor za zdravstvo Skupščine Republike Slove- 

bi bo na Podlafll159- Člena poslovnika Skupščine Repu- ke Slovenije ocenil, da je potrebno to problematiko obrav- 
»vatl na sejah zborov Skupščine Republike Slovenije, zlasti 

ln»1)1 b"° P0,rebno spreleti določene predloge in ukrepe, "'ormacijo objavljamo za zdaj kot informativno gradivo. 

^Vod 

obra pod|agi sklepov zborov Skupščine Republike Slovenije ob 
RepuhrVi Podloga zakona o spremembi zakona o proračunu 
ProraA Slovenije za leto 1990 - in že v pripravi rebalansa ra| ®'Cuna - je Izvršni svet Skupčine Republike Slovenije analizi- 
in ri^s,a'° situacijo v zdravstvu glede na potreben obseg sredstev ue)anske možnosti. 

Prehodno obdobje 

Celotno področje zdravstvenega varstva se je v minulih letih 
odvijalo po usmeritvah in opredelitvah iz srednjeročnih planskih 
dokumentov bivših samoupravnih interesnih skupnosti s področja 
zdravstvenega varstva. Te so bile organizirane tako, da so naj- 

pomembnejše odločitve sprejemalev občinskih zdravstvenih skup- 
nostih. Koordinativna vloga medobčinskih in republiške zdrav- 
stvene skupnosti so pri izvajanju njihovih nalog sicer imele dolo- 
čen vpliv na delovanje občinskih zdravstvenih skupnosti, vendar 
premajhen za doseganje potrebne enotnosti v uresničevanju poli- 
tike in strategije razvoja zdravstvenega varstva v Republiki Slove- 
niji. Takšna ureditev je bila presekana z ustavnim zakonom v letu 
1989, ki je odpravil samoupravne interesne skupnosti in je njihove 
pristojnosti prenesel na ustrezne izvršne svete družbeno-politič- 
nih skupnosti. Leto 1990 predstavlja obdobje, v katerem se do 
določene mere upoštevajo planski dokumenti samoupravnih inte- 
resnih skupnosti s področja zdravstvenega varstva, z nekatrimi 
možnostmi odstopanja od njihovih opredelitev. Iz tega zornega 
kota je potrebno tudi analizirati meterialne razmere na področju 
zdravstvenega varstva v naši republiki v letošnjem letu. Nedoreče- 
nost odnosov ob prehodu je ob spremembah sistema financiranja 
zdravstvene dejavnosti, do katerih je prišlo ob ukinitvi zdravstve- 
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nih samoupravnih interesnih skupnosti privedla do nekaterih 
odločitev, ki so omogočila financiranje le-teh ob koncu leta 1989 
na višji ravni, kot je bila opredeljena z ukrepi ekonomske politike 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. Takšna višja 
dosežena in finančno ovrednotena raven programa zdravstve- 
nega varstva v naši republiki, se je v letošnjem letu izkazala kot 
zahteva posameznega območja po potrebnih proračunskih sred- 
stvih. 

Nekriti odhodki za leto 1989 

Nekriti odhodki iz leta 1989, ki so prenešeni v letošnje leto 
znašajo 358,940.977,70 din, če pa odbijemo prejete kredite od 
drugih SIS, pa znašajo nekriti odhodki iz leta 1989 333,393.542,70 
din ali 3,8% planiranih sredstev v proračunu za zdravstvo. 

K temu je potrebno prišteti še 161.524.892,000 din neporavna- 
nih računov za leto 1989, ki so bili na sedežih občinskih SIS 31.12. 
1989. 

V proračunu Republike Slovenije za zdravstveno varstvo ni 
posebej priznanih sredstev za nekrite odhodke iz leta 1989, prene- 
šene v leto 1990. Republiška uprava za zdravstveno varstvo pa je 
v svojem finančnem načrtu v okviru sredstev, ki so na razpolago, 
upoštevala po območjih tudi pokrivanje izgub iz leta 1989, kar še 
znižuje razpoložljiva sredstva za tekoče leto. 

Ob vzporejanju globalnih kazalcev za vrednotenje programov 
družbenih dejavnosti v lanskem letu, ki jih je pripravljal in objavljal 
Zavod Republike Slovenije za družbeno planiranje, z dejanskimi 
gibanji na področju zdravstvenega varstva, bi ugotovili, da je 
prišlo na tem področju do določenih odmikov od sprejetih repu- 
bliških družbenih usmeritev. Vendar je nemogoče objektivno pre- 
analizirati v kolikšni meri so bila takšna gibanja posledica spreje- 
tih odločitev SIS, ki so bila za to pristojna in v katerem delu 
morebitnega nespoštovanja sprejetih opredelitev na pristojnih 
ravneh. Zato vsebinska analiza zaključnih računov zdravstvenih 
SIS za leto 1989 ne daje odgovora na dileme, ali so in kje so 
nastopila morebitna odstopanja v vrednotenju programov zdrav- 
stvenih storitev in v kakšnem obsegu so odstopanja od republi- 
ških opredelitev rezultat avtonomnosti v sprejemanju odločitev na 
medobčinskih in občinskih ravneh. Hkrati je potrebno dodati, da 
je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, s prevzemom pri- 
stojnosti bivših SIS prevzel tudi njihove materialne obveznosti. To 
potrjuje tudi dejstvo, da je s 1. 1. 1990 prevzel tudi njihova 
razpoložljiva sredstva, ki so bila iz žiro računov samoupravnih 
interesnih skupnosti prenakazana v proračune družbenopolitič- 
nih skupnosti. S tem pa je prevzel Izvršni svet oziroma proračun 
obveznost pokritja tudi neporavnanih obveznosti SIS za leto 1989. 
Opozoriti velja tudi, da je v zdravstvu uveljavljen storitveni sistem 
in fakturiranje storitev. Zato se računi za storitve, opravljene 
zadnjih 15-20 dni v decembru plačujejo v naslednjem koledar- 
skem letu in ponavadi tudi iz pritoka sredstev (prispevkov, davkov) 
naslednjega koledarskega leta. Glede tega nekateri odhodki SIS 
zdravstva v lanskem letu globalno ne predstavljajo nobene izjeme, 
čeprav po svoji višini v posameznih občinah ali posameznih orga- 
nizacijah lahko kažejo na določena odstopanja od družbeno spre- 
jetih izhodišč za vrednotenje programov družbenih dejavnosti. 

Financiranje zdravstva v letu 1990 

Republiška uprava za zdravstveno varstvo, ki je po zakonu 
določena za izvajanje financiranja programa zdravstvenega var- 
stva, je podvzela ustrezne aktivnosti za pravočasno pripravo 
delovnih in finančnih načrtov zdravstvenih organizacij v naši 
republiki, še zlasti v tistem delu, ki bi ga naj tudi sofinancirala. Pri 
tem je izhajala iz enotnih izhodišč in opredelitev glede višine in 
dinamike posameznih elementov za oblikovanje cen zdravstvenih 
storitev, kot jih je sprejel odbor za uresničevanje zdravstvenega 
varstva oziroma Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. Upo- 
števaje dokaj restriktivni pristop glede načrtovanja zdravstvenih 
zmogljivosti in obsega njihovih storitev (praviloma nulta stopnja 
rasti) bi ob upoštevanju dinamike rasti in strukture posameznih 
elementov cene vrednost programa zdravstvenih storitev na repu- 
bliški ravni za letošnje leto znašala 10.619,8 mio din. Ta znesek je 
izražen v cenah, ki so bile načrtovane ob polletju in ne vključuje 
sredstev, ki bi jih naj po sklepu Izvršnega sveta Republike Slove- 
nije, z dne 10. 9. letos dodatno vključili v kalkulacijo potrebnih 
sredstev. 

Pred rebalansom republiškega proračuna (koncem julija 1990), 
je v planu proračuna razpoložljivih za zdravstvo, po odbitku sred- 
stev za skupni program, le 8.825.142.519,00 din. 

Za to razliko med potrebnimi in planiranimi sredstvi v prora- 
čunu so znižani parametri za vrednotenje finančnih načrtov zdrav- 
stvenih delovnih organizacij in kalkulacije cen zdravstvenih stori- 
tev, in sicer so materialni stroški, vključno s posebej zaračunljivim 
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materialom in amortizacijo znižani za 10%, osebni dohodki z dru- 
gimi obveznostmi pa za 15%. Poleg tega je predvideno, da se 
zajema v zaključne račune za leto 1990 plačilo storitev opravljenih 
do 10.12.1990, plačilo stroškov storitev za preostalih 20 dni pa se 
prenese v leto 1991. 

Republiška uprava za zdravstveno varstvo je v prvih osmih 
mesecih tekočega leta prejela vsa planirana sredstva po zahtevani 
dinamiki ter jih razporedila območnim enotam oziroma zdravstve- 
nim delovnim organizacijam v Republiki Sloveniji. 

Glede na to, da so v prvem polletju zdravstvene delovne organi- 
zacije dobivale sredstva na podlogi strukturnih deležev iz leta 
1989, je po finančnih načrtih za leto 1990, kjer se je delež v struk- 
turi posameznih zdravstvenih delovnih organizacijah spremenil' 
položaj izvajalcev glede odstotka poravnanih pogodbenih obvez- 
nosti s strani Republiške uprave za zdravstveno varstvo za 
obdobje l-VIII, različen. Večina zdravstvenih domov ima v tem 
obdobju poravnanih 8 dvanajstin pogodbenih obveznosti, bolniš- 
nice pa so prejele nekoliko manj sredstev, kot bi jim za to obdobje 
pripadalo. Po dogovoru bodo izravnave nakazil opravljene čir"' 
prej v naslednjem obdobju. 

Poudarjamo, da zdravstvene delovne organizacije mesečno 
prejmejo sredstva v okviru obsega, ki je v proračunu na razpolag0 

za področje zdravstva. 

Poslovanje zdravstva v letu 1990 

Po podatkih Poslovne skupnosti za zdravstvo Slovenije, so 
zdravstvene organizacije poslovale z določenimi težavami, pre°" 
vsem zaradi nepravočasnega plačevanja računov s strani Republi' 
ške uprave za zdravstveno varstvo in s tem povezanih likvidnost' 
nih problemov. Ob polletju je 22 delovnih organizacij ustvaril" 
217.537 tisoč din izgube. Ta znesek predstavlja okrog 3,9% njih®" 
vega celotnega prihodka. Iz podatkov te skupnosti je mogoče tu® 
razbrati, da se v strukturi odhodkov zdravstvenih organizac'l 
ponovno povečuje delež materialnih stroškov in zmanjšuje dele* 
osebnih dohodkov. Ob tem je po podatkih Zavoda za plan RePjij 
blike Slovenije raven osebnih dohodkov delavcev v zdravstven 
dejavnosti bila v I. polletju višja (za okoli 13%) od dogovorjenega 
razmerja do gospodarstva. Takšne poslovne rezultate so zdfaV. 
stvene organizacije dosegle s cenami, ki so bile oblikovan 
decembra lani. Takratne cene pa so vključevale nekatere po'* 
čune za zadnje mesece leta 1989 in so bile zavoljo tega v letos* 
njem letu previsoke Takšne cene so se uporabljale vse do sklen_' 
tve pogodb med Republiško upravo za zdravstveno varstvo ' 
zdravstvenimi organizacijami oziroma do določitve cen po n°v'j 
letošnjih izhodiščih. Te cene, ki vključujejo tudi proračune preve 
obračunanih zneskov iz prvih 6 mesecev, so uveljavljene šele s • 
julijem in so nižje od prejšnjih za okrog 20%. Prav slednje op0 

zarja, da se bo finančni položaj zdravstvenih organizacij v SI?* 
niji v drugem polletju začel slabšati. Finančni načrt Republis* 
uprave za zdravstveno varstvo izkazuje, ob znanih razpoložl||V . 
proračunskih sredstvih za izvajanje programa zdravstvenih sto 
tev, manjkajoča sredstva v vrednosti okrog 16% njegove vredn

mj 
sti. Pri tem pa gre za razkorak med razpoložljivimi in potrebni" 
sredstvi, izračunanimi po enotnih izhodiščih za vrednotenje P' 
gramov družbenih dejavnosti, ki so nižja od dejanske ravni, " 
kateri so poslovale zdravstvene organizacije v obdobju ianU ,j. 
junij 1990. Del manjkajočih sredstev bo poravnan s sredstvi P 
hodnjega leta, saj bo del storitev obračunanih v zadnjih dnev 
decembra, zapadel v plačilo v začetku januarja 1991. Republis . 
uprava za zdravstveno varstvo ocenjuje, da bi vrednost teh sto 
tev lahko dosegla okrog 6% letne vrednosti programa. _,a 

Določen, čeprav majhen finančni učinek na reševanje probl10 
zagotavljanja dodatnih sredstev, bo imela tudi zvišana particip^ 
cija v drugem polletju letos in dodatno priznana sredstva oo 
septembra dalje. S temi sredstvi se bo razlika med realno "k* s^i 
notenimi delovnimi načrti izvajalcev in razpoložljivimi sre rirlo 
v letu 1990 zmanjšala za približno 4%, a jih bo celo leto še veo 
premalo okrog 12%. Takšno stanje pa terja nekatere na°aLo 
kratkoročne in tudi sistemske, dolgoročne ukrepe za odpr 

težav v financiranju programa zdravstvenega varstva. 

Razlike v ekonomskem položaju zdravstva 

Ob prenosu programov iz občinskih ZIS v republiški Pror®fjK0 
oziroma v pristojnost republiškega Izvršnega sveta je b''?h

v
orga- 

pričakovanj po izenačevanju položaja zdravstvenih delovnih o y.g 
nizacij v Sloveniji. Kljub temu, da je leto 1990 zadnje leto izvai ' j. 
sedanjegasrednjeročnega plana in je glede na to zakonska u ^ 
tev takšna, da v letu 1990 ostajajo v veljavi vsi dosedanji pi» fj. 
dokumenti, je Republiška uprava za zdravstveno varstvo °®Je<e 
pravi dokumentov za leto 1990 vsaj poskušala odpravljati neK 
največje anomalije. 
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Kot izhodišče za plan 1990 so vsem zdravstvenim delovnim 
organizacijam priznane enake nominalne rasti v letu 1989, s čimer 
so »porezana« skrajna odstopanja v rasteh, ki so lani nastajala. 
Rasti za leto 1990 in vsebina posameznih kalkulativnih elementov 
Pa je prav tako enotna za vse izavajalce v Sloveniji. 

Zatečeno stanje po posameznih izvajalcih pa je še bistveno 
različno. Nadaljnja izenačevanja so pogojena z začrtano politiko 
in spremembami sistema na področju zdravstvenega varstva. 

Iz dodatne primerjalne analize finančnih načrtov zdravstvenih 
delovnih organizacij, ki jo je pripravila Republiška uprava za 
zdravstveno varstvo, je moč ugotoviti, da obstajajo med izvajalci 
razlike v delovni učinkovitosti (število storitev na delavca), kljub 
'emu, da vseh podatkov za primerjavo delovnih učinkov še ni. 
Zavedamo se, da število točk ni odvisno samo od količine dela, 
temveč tudi od načina evidentiranja, zato je presoja lahko le 
okvirna. 

Glede finančnih pokazateljev lahko prav tako ugotovimo, da 
obstajajo med izvajalci velike razlike. 

Razlike, ki se pojavljajo med zdrastvenimi organizacijami so 
lahko subjektivne in objektivne narave. Gotovo so v določeni meri 
odraz poprejšnje razdrobljene in ozko lokalno naravnane politike 
"a tem področju v enaki meri pa tudi posledica neenotnosti 
v razvijanju in širjenju zdravstvenih kapacitet zaradi tega, ker 
nismo imeli (ali nismo hoteli imeti) enotnih republiških kadrov- 
skih, delovnih, tehničnih, zmogljivostnih in drugih normativov in 
standardov. Zato so razlike lahko »računske« ali vsebinske 
narave, a pri tem ne dajejo tehtnih in a argumentiranih podlag za 
njihovo hitro in ne dovolj domišljeno odpravljanje. Nenavsezadnje 
temelji ugotovoljena različnost na opredelitvah dosedanjih plan- 
skih dokumentov posameznih območij, specifičnosti področij, 
niihovi tehnološki zahtevnosti, velikosti gravitacijskih območij 
!;d.. Zato jih ni mogoče preprosto odpraviti brez predhodne teme- 
'IJte analize vsebine dela, ki sodi v delokrog posamezne zdrav- 
stvene organizacije, in ki se lahko občutno razlikuje od drugih 
Podobnih organizacij. 

Kljub navedenim pomislekom glede takojšnjega izenačevanja 
ekonomskega položaja zdravstvenih organizacij Republiška 
"Prava za zdravstveno varstvo pripravlja predloge za selektivno 

•[itev povečanih sredstev od 1. 9. 1990. 
Možni kazalniki za to so: - sredstva za zdravstveno varstvo na 

"Porabnika na območjih 
~ celotni prihodek na delavca 
^sredstva za bruto osebne dohodke in pogodbena obveznost na 

" /Materialni stroški na storitev 
Na podlagi prej navedenih kriterijev bi naj predlagali tudi selek- 

'»no oprostitev plačevanja prispevkov iz dohodka oz. dobička in 
Jj"Ji tako prispevali k razreševanju finančnih težav, v tistih zdrav- 
Ivenih organizacijah, ki so zaradi zatečenega stanja v najtežjem 

Položaju. 
0 predlogu različne delitve povečanja obsega sredstev za 

Nravstveno varstvo, ki bo odstopal od enotnih izhodišč za pri- 
javo finančnih načrtov za leto 1990, bo razpravljal in odločal 
ePubliški odbor za zdravstveno varstvo. 
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^[epne ugotovitve in predlogi ukrepov 

svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da peri- 
sn!Cni obračuni zdravstva za I. polletje 1990 ne dajejo dejanske 
'em !'r)an^r>ih rezultatov in stanja. Rezultati in prikazane terjatve ^g6li'jo na zaračunani realizaciji, ki izhaja iz cen decembra 1989 
st\,o°dla9' Sprejetih izhodišč za vrednotenje programov zdrav- 
'99n 69a vars,va v le,u '^90 so se cene zdravstvenih storitev s 1.7. 
Po si zn'ia,e za približno 20%. Finančni rezultati po 9 mesecih Ig <)QVania v letošnjem letu, kakor po zaključnih računih za leto 
odra prikazali realno podobno stanja v zdravstvu, ki bodo r9J®*- zatečenega stanja, njihovega gospodarjenja, kakor tudi ™6r v gospodarstvu in celotni družbi. 
v ZdBclarno se. da kljub sprejetim in predlaganim ukrepom ravstvu, ne bodo povsod odpravljeni vsi razlogi za negativne 

rezultate v poslovanju v letošnjem letu. Izvršni svet bo še naprej 
spremljal stanje v posameznih zdravstvenih organizacijah in po 
potrebi sprejemal oziroma predlagal dodatne ukrepe. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na osnovi prouči- 
tve delovne skupine o razlogih nekritih odhodkov za leto 1989 
ugotovil, da ti predstavljajo neplačane račune za preteklo leto. 
V zdravstvenem varstvu obstoja namreč storitven sistem in je 
prenos dela plačil iz preteklega leta v novo leto vsakoleten pojav. 
20 - dnevna realizacija zdravstvenih storitev meseca decembra 
letošnjega leta bo prenešena v plačilo v naslednje leto. 

Ukrepi 

1. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na seji 10. 9. 
1990 sprejel sklep o povečanju akontacije za financiranje družbe- 
nih dejavnosti iz republiškega proračuna z mesecem septembrom 
1990. Akontacija se poveča za 20% v delu, ki je vezan na gibanje 
osebnih dohodkov ter za element materialnih stroškov za julij za 
1,2% in za avgust za 0,1%. Ob tem Izvršni svet opozarja, da ta 
sredstva ne morejo biti podlaga za povečevanje osebnih dohod- 
kov v primerih, ko so izplačila osebnih dohodkov že presegla 
dogovorjeno raven, ampak morajo biti namenjena za pokrivanje 
neporavnanih obveznosti. 

Predlog selektivne delitve bo pripravil: RSZSV in RUZV 
Rok: Začetek oktobra 1990 
2. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije bo prav tako na 

podlagi objektivnih meril oprostil plačevanja republiških prispev- 
kov iz rezultata nekatere zdravstvene organizacije. 

Pripravi: RSF in RUZV 
3. Sprememba 20. člena zakona o zdravstvenem varstvu, s kate- 

rim se predlaga širitev zavezancev plačila participacije, hkrati pa 
pripravlja nov pravilnik o ugotovljanja oprostitev plačila. 

Pripravi: na predlog zdravstvenega sveta RSZSV 
Rok: v oktobru 1990 
4 V pripravi je pozitivna lista zdravil, katerih nabava bo breme- 

nila sredstva zdravstvenega varstva. 
Priprave: na predlog Zdravstvenega sveta RSZSV 
Rok: v novembru 1990 
5. V pripravi so novi normativi za zdravstvo, ki bodo podlaga za 

enotno ovrednotenje programov zdravstvenega varstva v letu 
1991. 

Prlpravl:RSZV 
Rok: oktober, november 1990 
6. Proučitev predloga za dopolnitev sedanjega zakona o zdrav- 

stvenem varstvu, ki bo omogočil hitrejšo uvedbo zasebnega dela 
na področju zdravstvenega varstva. 

PrtpravhRSZSV 
7. V pripravi je osnutek zakona(ov) o zdravstvenem varstvu, 

zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju; v zakonu(ih) bodo zajete 
tudi pravice ljudi, kar bo vneslo več reda v koriščenje zdravstve- 
nega varstva, lastništvo zdravstvenih zavodov, viri sredstev za 
zdravstveno varstvo in osebno delo v zdravstvu. 

Pripravi:RSZSV in RSZ 
Rok: oktober 1990 
8. V Republiki Sloveniji bo sprejet zakon o zavodih, ki bo 

odpravil veljavnost zakona o združenem delu, ki še vedno velja za 
družbene javnosti. Tako ne bo več ovir na smotrno reorganiziranje 
zdravstvenih zavodov tudi tam, kjer so bile doslej spremembe 
otežene zaradi samoupravnih postopkov. 

Pripravi: RSZ 
9. Z imenovanjem komisije za spremljanje računalniško podpr- 

tega zdravstveno-informacijskega sistema in komisije za sprem- 
ljanje nabav opreme in investicij v zdravstvu, bomo - ko bo 
v obeh delo steklo - obvladali ti dve pomembni področji porabe 
virov zdravstvenih sredstev. 

Pripravl-.RSZSV 
Rok: september, oktober 1990 

ŽE SPREJET UKREP 

Zvišanje plačevanja participacije v zdravstvu je bilo sprejeto 
in stopilo v veljavo s 4. 8. 1990. 
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POROČILO 

o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letu 1989 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 22. seji dne 
20. 9. 1990 obravnaval: 

- POROČILO O JEDRSKI VARNOSTI PRI OBRATOVANJU 
JEDRSKIH OBJEKTOV V LETU 1989. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim 
odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije 

Poročilo je pripravila Republiška uprava za jedrsko varnost. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 69. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije določil, 
da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih 
delovnih teles sodelovala: 

- Miroslav GREGORIČ, direktor Republiške uprave za jedr- 
sko varnost, 

- Marjan Levstek, namestnik direktorja Republiške uprave 
za jedrsko varnost. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je Skupščini 
Republike Slovenije predložil poročilo o jedrski varnosti pri 
obratovanju jedrskih objektov v letu 1989. Poročilo bo pred- 
hodno obravnavano v delovnih telesih, ki bodo ocenila vse- 
bino in morebitni sprejem ustreznih ukrepov ter šele na 
podlagi tega predlagala morebitno obravnavo na sejah zbo- 
rov Skupščine Republike Slovenije. 

Republika Slovenija 
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA JEDRSKO VARNOST 

Pripravili: 
Miroslav Gregorič 
Marjan F. Levstek 
Dušan Horvat ' , 
Mirko Kocuvan 
Nevenka Črešnar 

POVZETEK 

Republiška uprava za jedrsko varnost je pripravila letno 
poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov 
za leto 1989. Poročilo obsega poleg informacij o jedrski varno- 
sti, kar je področje delovanja Republiške uprave za jedrsko 
varnost, tudi pregled podatkov o obratovanju in pregled stanja 
projektov jedrskih elektrarn doma in v svetu. Velik del poročila 
obravnava varnost naše edine jedrske elektrarne v Krškem, ki 
je v tem letu obratovala varno in dosegla dobre obratovalne 
rezultate. Raziskovalni reaktor TRIGA, ki že več kot četrt 
stoletja služi svojemu namenu, skupaj s prehodnim skladiš- 
čem radioaktivnih odpadkov ne predstavlja pomembne 
dodatne obremenitve okolja. Predstavljeni so še rezultati nad- 
zora radioaktivnosti v okolici jedrskih objektov, dejavnosti 
strokovnih organizacij na področju jedrske varnosti in medna- 
rodno sodelovanje, ki je na tem področju še posebno razvito. 

1. UVOD 

Republiška uprava za jedrsko varnost je upravni organ, kate- 
rega glavno delovno področje je skrb za varno obratovanje jedr- 
skih objektov. V skladu s priporočili Mednarodne agencije za 
atomsko energijo upravi ni naloženo pospeševanje jedrske ener- 
getike, zato je ločena in neodvisna od republiškega organa, pri- 
stojnega za energetiko. 

Republiška uprava za jedrsko varnost lahko poroča samo o var- 
nosti jedrskih objektov. Ker pa je nemogoče jedrsko varnost 
obravnavati brez splošnih podatkov o obratovanju jedrskih objek- 
tov, smo jih v tem poročilu tudi predstavili. 

Po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih 
varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur list SFRJ, št. 
62/84) so med jedrske objekte med drugim uvrščeni jedrska elek- 
trarna, raziskovalni jedrski reaktor ter objekti s postroji in opremo, 
namenjeni za uskladiščenje, predelavo in odlaganje radioaktivnih 
odpadnih snovi. Varnost jedrskega objekta zagotavljajo po tem 

zakonu vsi tehnični in organizacijski ukrepi, predvideni v projektu, 
preverjeni pri poskusnem obratovanju in izvedeni med graditvijo; 
uporabo objekta ter po prenehanju njegovega obratovanja, * 
v vsakršnih razmerah varujejo človekovo okolje pred onesnaže* 
njem z radioaktivnimi snovmi in preprečujejo obsevanost preb|" 
valstva in oseb, ki delajo v teh objektih, nad predpisanimi mejam'' 

Največji jedrski objekt, ki ga nadzoruje Republiška uprava z* 
jedrsko varnost, je jedrska elektrarna v Krškem z lahkovodm^ 
tlačnim reaktorjem 632 MW električne moči. Poleg jedrske el®*' 
trarne deluje v Reaktorskem centru Instituta Jožef Stelan v P°° 
gorici raziskovalni reaktor TRIGA toplotne moči 250 kW. V Flea*' 
torskem centru je tudi prehodno skladišče nizko- in srednjeradi° 
aktivnih odpadkov. (i 

Vsi jedrski objekti v Sloveniji so v letu 1989 varno obratova : 
Izrednih dogodkov, ki bi bili ocenjeni kot varnostni problem a 

kršitev tehničnih specifikacij, ni bilo. .h 
Velik del aktivnosti Republiške uprave za jedrsko varnost je ■> 

usmerjen v zagotovitev varnosti pri reševanju odlaganja nizko- 
srednjeradioaktivnih odpadkov iz jedrske elektrarne v Krškem 
drugih manjših proizvajalcev odpadkov. 

2. PREGLED DELA RUJV  

Glavne naloge in pristojnosti Republiške uprave za iedrS*a° 
varnost, ki so določene z zakoni, se nanašajo na varno obrato 
nje jedrske elektrarne v Krškem in na nadzor nad obratovanj® 
jedrskih objektov v Republiki Sloveniji, kar je v letu 1989 predst 
Ijalo tudi večji del aktivnosti uprave za jedrsko varnost. a 

Obratovanje Nuklearne elektrarne Krško je v smislu spoštovan 
vseh predpisov, odločb in dovoljenj nadzirala inšpekcija za !ekjn 
sko varnost, ki je v letu 1989 opravila 40 rednih inšpekciji ^ 
pregledov. Poleg teh je inšpekcija opravljala tudi izredne Pre9 kCjj 
NE Krško. Opravljala jih je sama ali ob sodelovanju inšpftro, 
drugih upravnih organov (sanitarne, vodnogospodarske, ele (Jtji 
požarne, idr.) To sodelovanje je bilo uspešno in bo potekalo t 
v bodoče, še posebej pri skupnih sistematičnih inšpekcij* 
pregledih. m 

Republiška uprava za jedrsko varnost je v letu 1989 sode10 (Vlj 
pri pripravi sprememb in dopolnitev zveznega zakona o van> . 
pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepi1"1 

uporabi jedrske energije (Ur. list SFRJ, št. 62/84), se zavzemal g 
izvajanje Dunajske konvencije o civilni odgovornosti za i® ..{i- 
škodo in s tem v zvezi sprožila postopek za izdajo odloka o do ( 
tvi zneska omejene odgovornosti uporabnika jedrskega °"^M0g 
za jedrsko škodo. Izvršni svet Republike Slovenije je na Pre_ ^ 
uprave poslal ZIS-u zahtevo za sprožitev postopka za sp[^ ir, 
skupnega protokola v zvezi z uporabo Pariške konvencij ^ 
Dunajske konvencije o odgovornosti za jedrsko škodo ter potj gt) 
za pospešitev postopka za sprejem Konvencije o pomoč; u 
jedrski nesreči ali radiacijski nevarnosti, ki je bila sprejeta v ci g 
Mednarodne agencije za atomsko energijo. Prav tako je upLnje 
skupaj z Republiškim komitejem za varstvo okolja in urel ?a 
prostora urgirala pri Zveznem sekretariatu za zunanje zade ^g, 
pospešitev sprejema sporazuma z avstrijsko vlado o varstvu 
Ija in jedrski varnosti. izda'3 

V letu 1989 je Republiška uprava za jedrsko varnost i ,g. 
Nuklearni elektrarni Krško 9 odločb, ki se nanašajo na mete ^ 
ške in radiološke meritve v okolici NE Krško, na sPre":a var' 
obratovalnih pogojev in omejitev, na spremembo K°nčneg ^ 
nostnega poročila, z eno odločbo pa je bila dovoljena up a|jc 
alternativne metode za merjenje vrednosti regulacijskih' sirj- 
v sredici reaktorja med fizikalnimi preizkusi. Pri postopku 
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've začasnega skladiščenja nizko- in srednjeradioaktivnih odpad- 
kov pa je sodelovala kot pogojedajalec. 

Uprava je aktivno sodelovala pri reševanju vprašanja odlaganja 
nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. Podrobneje so te aktiv- 
nosti opisane v Celoviti informaciji o reševanju vprašanja odlaga- 
nja nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (Poročevalec št. 4/ 
1990). 

V letu 1989 se je uprava tudi nekoliko kadrovsko okrepila in 
zaposlila dva nova delavca (1 republiškega svetovalca in 1 priprav- 
nika - fizika). Veliko pozornosti je namenila usposabljanju svojih 
delavcev, saj se je en delavec udeležil dvomesečnega usposablja- 
nja iz jedrske tehnike za upravne organe v šolskem centru Ameri- 
ške regulatorne komisije (NRC) v Chatanoogi (ZDA), pripravnik pa 
ie obiskoval enoletno usposabljanje na Izobraževalnem centru za 
jedrsko tehnologijo dr. Milan Čopič in ga uspešno končal (teme: 
tehnologija močnostnih reaktorjev in sistemi ter obratovanje NE 
Krško). 

Uprava je bila aktivna tudi pri mednarodnem sodelovanju, saj so Se delavci uprave udeležili številnih mednarodnih posvetovanj, ki 
j'h je organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo 
(Področja radioaktivnih odpadkov, odgovornosti za jedrsko 
škodo, sistem poročanja o izrednih dogodkih, udeležba na 33. 
9eneralni konferenci IAEA), prav tako pa je sprejela na obisk 
nekatere predstavnike Mednarodne agencije za atomsko energijo 
IJ1 NRC iz ZDA. Sodelovala je s štajersko deželno vlado v okviru 
Komisije za požarno varnost in reševanje. Sprožen je bil postopek 
*a obnovitev sporazuma NRC - Jugoslavija o jedrski varnosti. 

Ker se v upravi zavedajo, kako pomembno je obveščanje javno- 
sti. so imeli tudi redne stike s sredstvi javnega obveščanja in 
°°iavljali prispevke v časopisih, dajali izjave za TV o številnih 
aktualnih vprašanjih s področja jedrske varnosti in nizko- in sred- nleradioaktivnih odpadkov. 

Predstavniki Republiške uprave za jedrsko varnost so sodelo- 
*®'i kot člani komitejev na sejah Republiškega komiteja za zdrav- 
ljeno in socialno varstvo, Republiškega komiteja za energetiko, 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 
sodelovali pa so tudi pri delu Podkomisije za vprašanje varnosti, 
®nnozaščite in SLO. 

,pri Republiški upravi za jedrsko varnost deluje Strokovna komi- 
'•a za jedrsko varnost, ki se je v letu 1989 sestala štirikrat in 
Uravnavala najpomembnejše zadeve s področja varstva pred 

j®Vanji in jedrske varnosti ter obratovanja jedrske elektrarne v Kr- 

Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti delavcev v jedr- 
skih objektih je imela jeseni dva izpitna roka. 13 kandidatov je 
opravljalo izpite, in sicer 8 kandidatov za glavne operaterje in 
5 kandidatov za operaterje reaktorja. Vsi kandidati so preizkus 
uspešno opravili. 

Republiška uprava za jedrsko varnost skrbi tudi za uresničeva- 
nje Samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za jedrsko 
varnost, na podlagi katerega se združujejo sredstva za financira- 
nje ukrepov s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrske varnosti, ki so podpora delu uprave in imajo tudi širši 
družbeni pomen. 

3. OBRATOVANJE JEDRSKIH 
OBJEKTOV 

3.1 OBRATOVANJE V SVETU 

Zmogljivost jedrskih elektrarn v svetu se je v letu 1989 po 
podatkih informacijskega sistema Mednarodne agencije za atom- 
sko energijo (PRIS) povečala za 7.000 megavatov na več kot 
318.000 MW. 

Večji dogodek v tem letu je bil priključitev na omrežje jedrske 
elektrarne Laguna Verde-1, s 654 MW električne moči in lahko- 
vodnim vrelnim reaktorjem. S tem je Mehika postala 27. država 
z jedrskimi elektrarnami. 

Podatki PRIS kažejo, da so v letu 1989 zagnali 9 reaktorjev 
v sedmih državah: po enega v Bolgariji (Kozloduy-6 1000 MW 
lahkovodni tlačni reaktor), ZR Nemčiji (Neckarwestheim-2 1316 
MW lahkovodni tlačni reaktor), Indiji (Narora-1 235 MW težko- 
vodni tlačni reaktor), Japonskem (Kashivvazaki Kariwa-5 1100 
MW lahkovodni vrelni reaktor), Južni Koreji (Ulchin-2 950 MW 
lahkovodni tlačni reaktor) in v Veliki Britaniji (Torness-B 701 MW 
napredni plinsko hlajeni reaktor), po tri pa v ZDA, in sicer South 
Texas-2 (1312 MW lahkovodni tlačni reaktor), Vogtle-2 (1137 
MW lahkovodni tlačni reaktor) in Limerick-2 (1150 MW lahko- 
vodni vrelni reaktor). SuperPhenix - elektrarna s hitrim oplodnim 
reaktorjem 1200 MWe vCreys - Malvillu v Franciji je bila 21. aprila 
po skoraj dveletni prekinitvi ponovno priključena na omrežje. 

^abela 3.1.1: Jedrski energetski reaktor)! v obratovanju In v gradnji (31.december 1989) 

Drži 

Sentina 
|el9'ja 
^azihja 
§09arija 

Ck°a
Sl0VaŠka 

u®nciia 
"diia r8n 
'talija 
.Ponska 

v obratovanju v gradnji 
:ava Število enot Nazivna moč 

(MWe) 
Obratovanje 

(reaktor leto) 
Število enot Nazivna moč 

(MWe) 

JužnS'avi'a 

Kan8 A,rika 
Janada Kubr 

L^jtajska 

{SS*8 

»a DR 
6rnSlia 

K°"" 

fe"- 
*vedskn O . *»r 
?V|ca 
viVan 

®r'tanija 
Ru—   

2 
7 
1 
5 
8 
4 

55 
7 

2 
39 

1 
2 

18 

4 
1 
6 

24 
2 
1. 
9 

46 
10 
12 
5 
6 

39 
110 

935 

^26 
2585 
3264 
2310 

52588 
1374 

1120 
29300 

632 
1842 

12185 

1645 
654 

2102 
22716 

508 
125 

7220 

34230 
7544 
9817 
2952 
4924 

11242 
98331 

22 
93 

7 
48 
52 
43 

543 
79 

79 
432 

8 
10 

224 

18 
0 

78 
303 

37 
18 
45 

468 
92 

147 
73 
50 

850 
1371 

1 
2 
8 

9 
7 
2 

12 

2 
5 

26 

692 

1245 
1906 
5120 

12245 
1540 
2392 

10629 

3524 
816 

2148 

654 
3024 

295 

1900 
3125 

22180 

1188 
4284 

426 318271 5201 96 78907 
'abelj 312 so prikazani deleži jedrske v celotni proizvedeni električni energiji po državah od 1986 do 1989. 
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Vzrok za zaustavitev elektrarne v maju 1987 je bil puščanje 
posebne z natrijem napolnjene posode za hranjenje, hlajenje in 
prevoz izrabljenega jedrskega goriva. 

V letu 1989 so dokončno zaustavili štiri reaktorje: dva 440 MW 
reaktorja sovjetske izdelave v Armeniji zaradi neekonomičnosti 
zahtevanih dograditev v smislu izboljšanja varnosti po katastrofal- 
nem potresu, ki je prizadel to državo 7.12.1988, Berkeley-A 166 
MW plinsko hlajeni reaktor v Veliki Britaniji, ki je po 29 letih 
uspešnega dela dosegel konec svoje življenjske dobe, ter visoko- 
temperaturni plinsko hlajeni reaktor Fort St. Vrain (330 MWe) 
v ZDA, ki je obratoval več kot 15 let, prav tako zaradi neekonomič- 
nosti zahtevanih dograditev. 

V svetu je delovalo konec leta 1989 426 jedrskih elektrarn, ki so 
akumulirale 5201 reaktorskih let obratovalnih izkušenj. Tabela 
3.1.1 prikazuje stanje jedrskih energetskih reaktorjev. 

Delež jedrske energije pri proizvodnji elektrike se je v letu 1989 
povečal v 15 državah. Pet držav je proizvedlo blizu polovice ali več 
celotne svoje elektrike iz jedrske energije: Francija - 74,6%, 
Belgija - 60,8%, Republika Koreja - 50,2%, Madžarska - 49,8% 
in Švedska - 45,1%. V 13 državah so jedrske elektrarne zadovo- 
ljile najmanj eno četrtino njihovih skupnih potreb po elektriki. 

V letu 1989 so v svetu jedrske elektrarne proizvedle okoli 17% ali 
eno šestino vse elektrike. Celotna jedrska proizvodnja je znašala 
1854,5 TWh (miliard kilovatnih ur) električne energije. Za primer- 
javo, to je toliko, kot je cel svet proizvedel elektrike - 1908 TWh 
- v letu 1958 in približno 25% več kot jo je proizvedla Sovjetska 
zveza v letu 1986 - 1480 TWh. 

V 1989. letu so tri države prijavile IAEA začetek graditve petih 
jedrskih enot: Japonska (Hamaoka-4 in Onagawa-2), Republika 
Koreja (Yonggwang -3 in 4) in Sovjetska zveza (Rostov-3). 

25. februarja 1989 se je samodejno zaustavil VVestinghouseo" 
915 MWe lahkovodni tlačni reaktor (PWR) v JE North Anna 
1 v državi Virginija, ZDA. Vzrok je bil nepravilno delovanje ventil® 
za regulacijo pretoka glavne napajalne vode v uparjalnik C. Ko s" 
operaterji po popravilu napake začeli zaganjati elektrarno, s o 
takoj ugotovili, da pušča hladilo iz primarnega v sekundarni kro(J: 
po oceni s hitrostjo 280 litrov v minuti. Po postopku so zač«1' 
hladiti elektrarno in jo varno zaustavili. Med nezgodo je prišlo do 
manjšega izpusta radioaktivne pare v okolje, ki je po oceni NR? 
povzročil doze, manjše do 3% od mejnih iz tehničnih specifikacij- 

Pri preiskavi cevi uparjalnika C je bila odkrita ena preluknjaj 
cev (3. vrsta, 60. kolona) v ukrivljenem delu. Cev je začep' 
VVestinghouse že leta 1985. Poškodbo cevi je povzročil čep, ki ie 

popustil in ga je pritisk izstrelil po cevi. Odpoved čepa je povzrc 
čila napetnostna korozija s primarne strani. Čep je bil nami^ 
izdelan iz inconela 600 s prenizko temperaturo popuščanja, zat" 
je bil občutljiv na napetnostno korozijo. 

Da bi preprečili nadaljnje težave s čepi, so analizirali vse čepe 

v uparjalnikih in nekatere zamenjali z drugačnimi. 
Opomba: Napetnostna korozija se je pojavila samo v eni seril' 

čepov firme VVestinghouse. Po preveritvi je bilo ugotovljeno, data 

serija čepov ni bila uporabljena pri Cepljenju cevi obeh uparjali"' 
kov v NE Krško. 

ZLOM CEVI UPARJALNIKA V JE McGUIRE-1 (ZDA) 
Cev uparjalnika se je zlomila 7. marca 1989 in povzročil pušfi3* 

nje okoli 2000 litrov hladila na minuto iz primarnega v sekunda^ 
krog. Do zloma je prišlo v višini 30 cm nad spodnjo ploščo v W 
vrsti in 25. stolpcu hladne veje B-uparjalnika. Kot je pokaza'" 
kasnejša analiza, je zlom povzročila medkristalna napetosti18 

Tabela 3.1.2: Delež jedrske v proizvodnji elektrike, 1986-89 (odstotek vse proizvedene elektrike) 

1986 
69.8 
67.° 
43,« 
25.® 
50.3 
39.2 
29. 
38.* 
43.8 
29.* 
30.0 
24.7 
H 
K 16.6 
\*\ 
10.1 
12. 
9,' 

Država 1989 1988 1987 
Francija 
Belgija 
Republika Koreja 
Madžarska 
Švedska 
Švica 
Španija 
Finska 
Tajvan 
ZR Nemčija 
Bolgarija 
Japonska 
Češkoslovaška 
Velika Britanija 
ZDA 
Kanada 
Sovjetska zveza 
Argentina 
Nemška DR 
Južna Afrika 
Jugoslavija 
Nizozemska 
Indija 
Brazilija 
Pakistan 
Italija 

74,6 
60,8 
50,2 
49.8 
45.1 
41,6 
38,4 
35,4 
35.2 
34.3 
32.9 
27.8 
27.6 
21.7 
19,1 
15,6 
12.3 
11.4 
10.9 
7,4 
5,9 
5.4 
1,6 
0,7 
0,2 
0,0 

69,9 
65 5 
46,9 
48,9 
46,9 
37,4 
36.1 
36,0 
41,0 
34,0 
35.6 
23.4 
26.7 
19,3 
19.5 
16,0 
12.6 
11.2 
9,9 
7,3 
5.2 
5.3 
3,0 
0,3 
0,6 
0,0 

69.8 
66.0 
53,3 
39.2 
45.3 
38,3 
31.2 
36,6 
48.5 
31.3 
28.6 
29.1 
25.9 
17,5 
17.7 
15.1 
11.2 
13.4 
9,7 
4.5 
5.6 
5,2 
2,6 
0,5 
1.0 
0,1 

V zadnjih desetih letih se je zelo bogato načrtovana rast gradi- 
tve |edrskih elektrarn začela ustavljati. Vzrokov za to nazadovanje 
je več, najpomembnejši med njimi pa je gotovo nasprotovanje 
volilcev jedrski energiji. Vlade mnogih, predvsem evropskih držav, 
so zato revidirale svojo energetsko politiko (Italija, Švedska, Špa- 
nija, idr.), niso pa popolnoma zaprle vrata jedrski opciji. V tabeli 
3.1.3 je prikazan pregled stanja projektov jedrskih 
elektrarn. 

Komercialni močnostni reaktorji so v letu 1989 varno obratovali. 
V tem letu ni bilo jedrske nesreče, ki bi povzročila izpust radioak- 
tivnosti v okolje čez zakonsko določene mejne vrednosti V nada- 
ljevanju navajamo nekaj izrednih dogodkov, ki so ogrozili varnost 
obratovanja elektrarn, niso pa povzročili jedrske nezgode zaradi 
s projektom predvidenega varovanja reaktorja in zaradi usposob- 
ljenih upravljalcev za ukrepanje v takih razmerah. 

3.1.1 POMEMBNEJŠI IZREDNI DOGODKI 
V LETU 1989 

ODPOVED ČEPA POVZROČILA PUŠČANJE CEVI UPARJALNIKA 

14 

korozija v cevi. JE McGuire-1, 1225 MW VVestighousova 'fio' ,0. 
elektrarna (PWR), ki leži v Severni Karolini, ZDA, je pričela 00 
vati ob koncu leta 1981. .. n« 

Ko se je cev zlomila, se je sprožil alarm monitorja sevanj 
parovodu. Sledila sta padec nivoja vode v tlačniku ter zmeni® rji 
pretoka napajalne vode v uparjalniku B. Po nesreči so °Pe' a\(]t 
po postopku ohladili elektrarno s pomožnim sistemom nap3' ar- 
vode in uvajanjem pare v kondenzator skozi nepoškodovane 
jalnike. Skozi ejektor pare in skozi tri motorne razbreme 
ventile glavnega parovoda, ki so se odprli za približno tri "Vgije 
je prišlo do manjšega sproščanja radioaktivne pare v o v, 
Izračunidoz v okolju kažejo, da so sproščene radioaktivne p 
na ograji povzročile skupno dozo pod 10 mikrosievertov, 
majhen del mejnih vrednosti. Naslednji dan ekipa za rad a£jj» 
zaščito v okolici ni ugotovila sevanja, ki bi bilo večje od oZ..n0 if 

NRC v poročilu ugotavlja, da so operaterji ukrepali Pra*j' ^ 
v skladu s postopki. Elektrarna je po podrobnejšem pregled" ^ 
cevi v vseh štirih uparjalnikih in Cepljenju poškodovani 
dobila 5. maja 1989 dovoljenje za ponovni zagon in 1J- 
dosegla polno moč. 
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Tabela 3.1.3: Pregled stanja projektov jedrskih elektrarn 

Država 
število reaktorjev na 31. december 1989 

Argentina 
Avstrija 
Belgija 
Brazilija 
Bolgarija 
Češkoslovaška 
Filipini 
Finska 
Francija 
Indija 
Iran 
•talija 
Japonska 
Jugoslavija 
Južna Afrika 
Kanada 
Kuba 
LR Kitajska 
Madžarska 
Mehika 
Nemška DR 

Nemčija 
Nizozemska 
Pakistan 
Poljska 
Republika Koreja 
Romunija 
?ovjetska zveza 
fPanija 
?vedska 
Švica 
Tajvan 
»elika Britanija 
2DA 

obratuje se gradi zaustavljena graditev ustavlj.graditev odpoved. 

7 
1 
5 
8 

4 
55 

7 

2 
39 

1 
2 

18 
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1 
6 

24 
2 
1 

46 
10 
12 
5 
6 

39 
110 

9 
7 
2 

12 

2 
5 

26 5 

1 

5 
12 

2 

2 

34 
l^Pa)    426 96 42 

OPOMBA: Pri ustavljeni in odpovedani graditvi so upoštevani samo reaktorji katerih graditev se je že začela 
16 41 

težave z regulacijskimi palicami 
V finski JE Olkiluoto-1 730 MWe, BWR, ki je projekt ASE A 

~ ATOM in ki obratuje od oktobra 1979, so imeli težave na rotorju 
generatorja, kar je 7. septembra 1989 povzročilo samodejno zau- 
stavitev reaktorja. Pri ponovnem zagonu reaktorja so opazili, da 
j."1 Posameznih regulacijskih palic ni uspelo izvleči iz reaktorja. 

so 10. septembra pregledovali njihove pogone, so v njih odkrili 
°vinski prah. Odkrili so ga tudi v reaktorski posodi in nekaterih rugih povezanih sistemih. Kovinski prah je preprečeval izvlek 

cjc' ,n' Pa oviral vstavitve palic v reaktor. 
r Raziskujejo, kako bi kovinski prah lahko prišel do pogonov 
®9ulacijskih palic. Proučujejo tudi možnost, da je med menjavo 

p . . Pr'S'° do sabotaže 
06 

r'si'na zaustavitev JE ni bila kratkotrajna, saj so lahko dnevno 
PalTc'" Preizkus'''le 4 od skupno 120 mehanizmov regulacijskih 

pOŽARU V JE SHEARON-HARRIS (ZDA) ZAPLETI Z IZLIVOM v"OIKA IN EKSPLOZIJO 
zan ok,obra i® izbruhnil v JE Shearon-Harris požar, ki ga je netil kratek stik v glavnem transformatorju. Požar se je nato 
t ®nesel preko električne napeljave do turbogeneratorja. Sprosti- vodika iz hladilnega sistema rotorja generatorja je povzročila 
... Plozijo. Požar so obvladali oo skorai 90 minutah. Westingho- 

i s 100% obratovalne 
Požar so obvladali po skoraj 90 m 

rilo"'. z i® bil naglo zaustavljen : .   
om ^malu P° izbruhu požara. CP&L poroča, da je bil požar eien na nejedrski del elektrarne in da ni nič poškodoval 

Preme primarnega sistema. 
pružba CP&L poudarja, cfa požar ni ogrožal prebivalstva in ni 
Skih*r?'" nikakršnih radioaktivnih izpustov. Požar ni terjal člove- 
stik i*/*6*'' delno zat0 ker s® v tem ^asu ni bil° nikogar na 
Iftdril ali na ,urbinski ploščadi. Osebje NRC je po preiskavi 
deirf e|ektrarne ugotovilo, da vzrok za požar ni bil nepravilno 
pri ovanje varnostnih sistemov ali uporaba nepravilnih postopkov 
^obratovanju elektrarne. Požar ni povzročil izpada zunanjega paianja. 

^AR V JEDRSKI ELEKTRARNI VANDELLOS 1 
■ oktobra 1989 je izbruhnil požar v jedrski elektrani Vandellos 

-enoti 1 (480 MWe, plinsko hlajeni reaktor), ki ga lahko označimo 
kot najbolj resen dogodek v katerikoli španski jedrski elektrani. 

Požar je izbruhnil ob 21.39 na drugem turbogeneratorju elek- 
trarne. Najbolj verjeten vzrok zanj je okvara ležaja gredi turbine 
zaradi vibracij. Zlom ležaja je povzročil iztekanje mazalnega olja iz 
razpoke, sprostil pa se je tudi vodik, ki se uporablja za hlajenje 
rotorja generatorja. Vodik je v stiku s kisikom iz zraka eksplodiral 
in zažgal tudi razlito olje. 

Obe skupini turbogeneratorjev sta se takoj ustavili in povzročili 
samodejno ustavitev reaktorja. 

Ogenj se je širil v stavbo za pridobivanje energije, ki je pod 
turbinami, in poškodoval več sistemov elektrane 

Poleg požara in kot posledica vibracij in mehanskih vplivov na 
turbogenerator je počil eden izmed cevovodov, po katerem teče 
morska voda za hlajenje kondenzatorja. To je povzročilo množični 
vdor vode v spodnji del turbinske stavbe, ki se v temeljih povezuje 
z reaktorsko zgradbo in z drugimi deli spodnjih nadstropij elek- 
trarne. Voda, ki se je uporabljala za gašenje požara, je še dodatno 
prispevala k poplavi. 

Kot posledica požara in poplave je bilo mnogo sistemov elek- 
trarne prizadetih, nekateri od teh so imeli zelo pomembne funk- 
cije, povezane z varnostjo. 

Predhodne ocene, španske Uprave za jedrsko varnost kažejo, 
da je osebje elektrarne pravilno ravnalo zaradi svojega dobrega 
poznavanja elektrarne. Z ukrepi jim je uspelo rešiti elektrarno po 
požaru in poplavi. 

Hlajenje reaktorja se je v petek, 20. oktobra, nadaljevalo 
s pomožnim sistemom hladilne vode, prav tako so se nadaljevale 
reševalne akcije na hladilnem sistemu za zaustavitev reaktorja. 

Med dogodkom, ki ni zajel jedrskega dela elektrarne, ni bilo 
opaziti nobenega izpuščanja radioaktivnosti, ki bi lahko povzro- 
čilo najmanjšo nevarnost za prebivalstvo ali osebje, ki je Interveni- 
ralo. Niti zapisi notranjih merilnikov sevanja v obeh enotah jedr- 
ske elektrarne Vandellos niti zunanja mreža monitoringa področja 
Katalonije niso zaznali nobenega povečanja radioaktivnosti nad 
ravnijo detekcije. 

NETESNOST HITRIH ZAPORNIH VENTILOV V JE LOVIISA 1 
V drugem četrtletju je bil v finski jedrski elektrarni Loviisa 1 (445 

Poročevalec 15 



MWe, lahkovodni tlačni reaktor sovjetske izdelave) ugotovljenpo- 
memben izredni dogodek. Hitri zaporni ventil na glavni napajalni 
liniji uparjalnika, ki je del zaščitnega sistema reaktorja, se ni tesno 
zaprl ob prehodnem pojavu, ki ga je povzročila samodejna zausta- 
vitev ene od šestih glavnih reaktorskih črpalk, šele zaprtje dru- 
gega zaporednega hitrega zapornega ventila na tej liniji je zagoto- 
vilo izvedbo zahtevane funkcije. 

Preizkušanje hitrih zapornih ventilov na vseh šestih linijah je 
pokazalo, da so bili ventili prenizko nastavljeni. Po pravilni nasta- 
vitvi so ventile preizkusili in po zadovoljivih rezultatih elektrarno 
ponovno zagnali. 

3.1.2 ZANIMIVI IZREDNI DOGODKI 

OKVARA REGULACIJSKE PALICE 
V 900 MW PWR francoski jedrski elektrarni Gravelines-4 se je 

1. aprila 1989 pripetila nezgoda, v kateri regulacijski sveženj ni 
padel v sredico reaktorja Vizualna preiskava je odkrila, da se je 
ena regulacijska palica odlomila in padla na dno svežnja goriv- 
nega elementa, njena vzmet pa se je zagozdila v vodilni cevi, kar je 
povzročilo, da se je regulacijski sveženj zataknil v vmesnem polo- 
žaju. Analiza je pokazala, da je lokalna obraba okvira regulacijske 
palice dosti večja, kot so jo predvidevali na podlagi opravljenih 
raziskav 

Nezgodo v JE Gravelines-4 so po varnosti razvrstili v II. stopnjo 
po francoski lestvici, kar ne predstavlja večjega varnostnega pro- 
blema, pač pa se zmanjša obratovalna sposobnost elektrarne. 
Analize v varnostnih poročilih 900 MW PWR namreč predpostav- 
ljajo, da pride do odpovedi ene od regulacijskih palic. JE Graveli- 
nes-4 je 13. maja zopet začela obratovati. 

PREDHODNIK IZLIVNE NEZGODE ZUNAJ ZADRŽEVALNEGA 
HRAMA 

V 1180 MWe JE McGuire-2 VVestinghouse PWR (Duke Power 
Co), ki obratuje od marca 1983, se je 5. septembra 1989 pripetila 
nezgoda, ki bi utegnila biti predhodnik izlivne nezgode z izgubo 
hladila zunaj zadrževalnega hrama brez možnosti, da bi hladilo 
uporabili med dolgotrajnim ohlajanjem JE, ko je potrebna recirku- 
lacija hladila , 

Reaktor McGuire-2 je bil v fazi preizkušanja. Reaktorski hla- 
dilni sistem je preobremenil dva nizkotlačna sistema: sistem za 
odvajanje preostale toplote (RHR) in sistem za prhanje zadrževal- 
nega hrama (CS), ki sta potrebna za obvladovanje posledic izlivne 
nezgode. 

V JE so že zamenjali gorivo in elektrarno segrevali. Operaterji 
sopreizkusili ventil v sistemu prhanja zadrževalnega hrama. 
Osebje JE je ventil odprlo za približno 25 sekund. Odprti RHR je 
v sistemu za prhanje zadrževalnega hrama, ki je sicer projektiran 
za 15 bar povzročil tlak 22,4 bara. Nadtlak je uničil tesnilo na 
spodnji prirobnici toplotnega menjalnika. 

Približno 7 m3 primarnega hladila je preko RHR sistema vdrlo 
skozi netesnjeni sistem za prhanje zadrževalnega hrama. RHR 
skrbi za kroženje vode primarnega sistema skozi toplotni menjal- 
nik in je normalno uporabljen le pri ugasnjenem reaktorju. 

Dodatnih 30 m3 vode iz rezervoarja vode za menjavo goriva 
(RWST) je priteklo v reaktorski hladilni sistem in odteklo na mestu 
uničenega tesnila. Osebje JE je sistem za prhanje zadrževalnega 
hrama osamilo v 50 minutah, s tem je hladilo prenehalo odtekati. 
V JE so zamenjali tesnilo, očistili borirano vodo in dekontaminirali 
pomožno zgradbo pred ponovnim zagonom elektrarne. 

NEPRAVILNO DELOVANJE RAZBREMENILNEGA VENTILA MED 
ZAGONOM 

Dogodek se je pripetil v JE Braidvvood (ZDA) 1. decembra 1989. 
Elektrarna je last Commonvvealth Edison Co. Ima 1120 MW 
VVestinghousov (PWR) reaktor. Začeli so z zagonom elektrarne, 
potem ko je JE od začetka septembra ni obratovala zaradi 
menjave goriva. Sistem reaktorskega hladila je bil na približno 
77oC in 25 barov, obe zanki RHR (sistema za odvajanje preostale 
toplote) sta bili pripravljeni za ohlajanje ustavljenega reaktorja. 

Osebje JE je v tlačniku razvijalo mehur, ko se je (po poročilu 
INPO) v B -zanki RHR odprl razbremenilni ventil na sesalni s'rani 
črpalke. Čeprav je bil ventil nastavljen za odpiranje pri 31 barih, se 
je odprl pri 28 barih. 

V tlačnikov razbremenilni tank je v približno 8 minutah odteklo 
več kot 64 m3 vode. V JE so razglasili izredne razmere, ki so trajale 
skoraj 3 ure. 

Ko so se pojavile težave, je delovala A-zanka sistema RHR. 
Osebje JE je preklopilo na zanko B, misleč -nepravilno-, da se je 
odprl ventil v zanki A. 

Ker pa je vodna gladina v zadrževalnem tanku še naraščala, so 
operaterji dojeli, da je vzrok za težave v zanki B, in ponovno so 
pognali zanko A, osamili zanko B in nato zaprli ventil. 

Nezgoda je ponovno postavila vprašanja o varnosti obratovanja 
pri nizki moči. Ni namreč vprašanje samo, zakaj se je razbreme; 
nilni ventil odprl, ampak tudi, ali so operaterji dejansko imeli 
dovolj informacij za ustrezno ukrepanje. 

JE TURKEY POINT ZAPRLI PO HITRI ZAUSTAVITVI REAKTORJA. 
ZARADI ŠTEVILNIH NAPAK NA OPREMI 

Jedrsko elektrarno Turkey Point-4 (ZDA) (z VVestinghousovirfl 
PWR, 693 MWe, komercialno obratuje od septembra 1973), last 
družbe Florida Power Light Co., so zaprli po hitri zaustavitvi 
reaktorja 15. septembra 1989, pri čemer je prišlo do večjega 
števila okvar na opremi. 

Operaterji so JE ročno zaustavili, in sicer zaradi velikih razha- 
janj v obremenitvah primarnega in sekundarnega kroga, potem ko 
se je zaporni ventil turbine avtomatično zaprl. Zaprl se je zaradi 
nizkega tlaka olja zaradi iztekanja olja skozi zlomljen zvar na 
oljnem vodu v turbinskem elektrohidravilčnem regulacijskem 
sistemu. Ob analizi dogodka je bilo ugotovljeno, da so operaterj1 

ob dogodku pravilno ukrepali in da niso bile ugotovljene napake 
pri delovanju varnostnih sistemov. 

MANJŠA PUŠČANJA RADIOAKTIVNE VODE 
Manjša puščanja radioaktivne vode, ki so povzročila nevšečno- 

sti operaterjem, niso pa bila nevarna za okolje so se dogodila 12; 
aprila v ameriški elektrarni Pilgrim (620 MWe, lahkovodni vreim 
reaktor), pri čemer je 180 litrov rahlo radioaktivne vode izteklo i* 
hladilnega sistema. Vsa voda je ostala v zadrževalnem hramu. 3- 
junija pa je okoli 180 litrov radioaktivne vode izteklo iz toplotneg3 

izmenjevalnika v sistemu za čiščenje primarnega hladila v japon* 
ski jedrski elektrarni Fukushima Daini-2 (1067 MWe, lahkovodn1 

vrelni reaktor). Toplotni izmenjevalnik je v reaktorski zgradbi, ki j® 
zatesnjena in se zato voda ni razširila v druge zgradbe ali iztek'3 

v okolje. 

POTRES V KALIFORNIJI 
Zaradi potresa, ki je bil 17 oktobra v Kaliforniji z epicentrom 

v zalivu San Francisca približno približno 65 km severovzhodno 
od mesta Santa Cruz, ZDA, se jedrske elektrarne niso ustavil®; 
Potres je bil 7. stopnje po Richterjevi lestvici. V najbližji jedrsk 
elektrarni, ki obratuje približno 250 km južno od epicentra potresa 
- Diablo Canyon (enota 1 1073 MWe, enota 2 1087 MWe, lahko; 
vodna tlačna reaktorja), je bila takrat enota 1 zaustavljena zara . 
menjave goriva, enota 2 pa je nemoteno obratovala. Ob potresu so 
sicer razglasili stanje izrednega dogodka, vendar se talni pospe=K 

niso v nobenem trenutku približali vrednosti, ki bi sprožila sam0' 
dejno zaustavitev reaktorja. ■ 

Bližje epicentru stoji JE Rancho Seco (873 MWE, lahkovodn 
tlačni reaktor), kjer tudi niso opazili poškodb. Elektrarna sicer i 
od začetka 1989 ne obratuje, ker so volilci na referendumu tak 
odločili. Seizmična aktivnost tudi na tej lokaciji ni dosegla stop 
nje, ki bi zahtevala določene aktivnosti. if) 

Preostale jedrske naprave v bližnji okolici epicentra v razn'e 
inštitutih, kot npr. Lawrence Berkeley 4_aboratory, Lavvrenc 
Livermore National Laboratory in Stanford Linear Accelerato 
Center niso bile nič poškodovane in so nemoteno obratoma 
dalje. 

JE TURKEY POINT -3 ZAUSTAVLJENA ZARADI SLABIH l>SpE 

HOV OPERATERJEV NA IZPITIH .g 
Družba Florida Power & Light (FP&L) ima za enoti 3 in 4 

Turkey Point (666 MWe, lahkovodna tlačna reaktorja) 52 °Pera
t(frii 

jev z dovoljenji za vodenje elektrarne. 24 marca so operat1B1 
opravljali redne izpite za obnovitev dovoljenja. Doseženi uspen 
izpitih je bil zelo slab. kajti 11 od 24 operaterjev ni naredilotest ui|j 
3 od 6 posadk je tudi padlo. Zato se je odločila FP&L zausta 
enoto 3 (enota 4 je bila v remontu), dokler se stanje ne p 
Večina posameznikov, ki so padli na izpitu, ni delala redno v k 
trolni sobi. NRC je prisostvovala posebni vaji na simulatorju in 
zadovoljna z znanjem teh operaterjev. Dovolila je obratovanje. 
FP&L izdela program izboljšav pri usposabljanju operat1ejl.0 
s posebnim poudarkom na operaterjih, ki samo občasno de" 
v kontrolni sobi. 

POROČILA O IZREDNIH DOGODKIH V SOVJETSKIH JEDRSK|H 

ELEKTRARNAH ,0- 
Moskovski dnevnik IZVESTIJA je začel objavljati mesečna P 

čila o izrednih dogodkih v sovjetskih jedrskih elektrarnah r f 
čila temeljijo na informacijah Državnega komiteja za var 0Cu 
v jedrski industriji in obsegajo 44 delujočih reaktorjev. V m0* i(t)i 
juniju je bilo 19 nepredvidenih zaustavitev v primerjavi s P® ^ 
v maju in devetimi v aprilu. V juniju je bilo tudi ugotovljeni ^ 
nenačrtovanih zmanjšanj moči. Za večino zaustavitev so p° P oV; 
čilu komiteja vzrok človške napake. Navedli so nekaj pri"1 

16 poročev*leC 



v JE Smolensk je bil vzrok zaustavitve slabo vzdrževanje, slabi 
servisi in človeške napake, v JE Balakovo malomarno delo pri 
avtomatiki in kontrolnih sistemih. Izredni dogodek v JE Kursk-4 
je 26. junija povzročil izpust manjše količine radioaktivne vode 
v prostore elektrarne. V maju so poročali o nenačrtovanih zausta- 
vitvah v JE Kalinin, Černobil in Balakovo in dveh v JE Kursk. Od 
teh so dve pripisali človeški napaki, eno napaki v projektu in dve 
odpovedi opreme. V JE Kursk so ugotovili razlitje radioaktivne 
tekočine zaradi puščanja tesnila na kontejnerju za izrabljeno 
9orivo. Šest od devetih zaustavitev v aprilu je povzročila človeška 
napaka, dve napaka na opremi in eno projektna napaka. Poročilo 
za mesec julij govori o štirih nenačrtovanih zaustavitvah in petih 
zmanjšanjih moči. Zapisano je tudi, da v tem mesecu ni bilo 
kršitev obratovalnih postopkov, nihče ni dobil prevelike doze 
sevanja kakor tudi ni bilo prepovedanih izpustov v okolje. 

V mesecu septembru državni komite poroča o 15 nenačrtovanih 
zaustavitvah in 11 zmanjšanih moči, v oktobru o 11 nenačrtovanih 
zaustavitvah in 4 zmanjšanjih moči in v novembru o 11 nenačrto- 
vanih zaustavitvah in 8 nepredvidenih zmanjšanjih moči v jedrskih 
elektrarnah. 

Viri: 1. Nucleonics Week, letnik 1989 
2. Nuclear News, letnik 1989 
3. STUK-B-YTO 67: Operation of Finnish Nuclear Povver 

plants, Quarterly report 3rd quarter, 1989 
4 NUREG 0090: Report to Congress on Abnormal Occurrences, vol. 12, No. 1, No. 2 

3,2 DOMA 

3-2.1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO 
3-2.1.1 Glavni obratovalni podatki 

V NE Krško so v letu 1989 pridobili 4 688 110 MWh bruto 
®Jektrične energije na izhodu iz generatorja oziroma 4 463 756 
rl"h neto. Generator je bil priključen na omrežje 7499,6 ur ali 
°5.61% celotnega števila ur v tem letu. Proizvodnji načrt je bil 
Posežen za 12,44%. Tabela 3.2.1 prikazuje dinamiko pridobivanja 
Po mesecih v primerjavi z načrtovano. ' 

j^bela 3.2.1: Dinamika pridobivanja električne energije v letu ,989 po mesecih 

Mesec Dosežena 
proiz. 

(GWh) 

Načrtovana 
prolz. 

(GWh) 

Razlika 
<%) 

440,508 
333,360 
464,468 
449,400 
464,256 
445,876 
443,368 
453,384 

12,672 
76,612 

436,012 
443,840 

400 
360 
400 
400 
400 
400 
400 
270 

0 
140 
400 
400 

+ 10,13 
- 7,40 

+ 16,12 
+ 12,35 
+ 16,06 
+ 11,47 
+ 10,84 
+ 67,92 

+ 9,00 
+ 10,96 

^KupAJ 4.463,756 3.970 + 12,44 
'Jedm |etni remont 

„e 
e,u 1989 je bil reaktor kritičen 7541,1 ure ali 86,09% celot- 

4,ewlla ur v ,em 'etu. Proizvodnja toplotne energije je 
11 o«Ja 13-469.107 MWh, povprečna zgoreiost goriva pa je bila 

p ®3'3 mwd/mtu. 
ra»^r?eml)n' pokazatelji uspešnosti obratovanja elektrarne so 

F^l ''lvost' Izkoriščenost in število prisilnih zaustavitev. 
nerT, °r razpoložljivosti jedrske elektrarne v določenem časov- 
°t>r^t va'u' na Pr,mer v le,u 1989, je kvocient med številom ur 
lom an'a reaMorla s sinhronlziranlm generatorjem In števl- 

Fak» V tem Casovnem intervalu,izražen v odstotkih. |e |(v 
or 'zkoriščenosti jedrske elektrarne v določenem obdobju 

Orod k'ent med pridooljeno električno energijo v tem obdobju in 
Portin i°m mo" na sP°nkah generatorja jedrske elektrarne 
v 8 4,ev"om ur v ,em obdoblu' na Pflmer letu, izražen 
afttor prisilne zaustavitve v določenem časovnem obdobju je 
'eclrsk kot kvoclent Števila ur trajanja prisilnih zaustavitev V,'ev i e,ektrarne I" Števila ur v tem obdobju. Pri tem se zausta- vn '^»ke elektrarne šteje kot prisilna, če ni bila vsaj 24 ur 
v odS|Q(k"aPOvedana. Faktor prisilne zaustavitve je izražen 

Pri računanju skupne dosedanje razpoložljivosti, izkoriščeno- 
sti in faktorja prisilne zaustavitve v tabeli 3.2.2 je upoštevana 
proizvodnja električne energije od 1. 1. 1983 dalje, ko so bili 
končani zagonski preizkusi. Tabela 3.2.3 za leto 1989 razčlenjuje 
porabo časa v NEK s stališča proizvodnje. Njena dosedanja 
proizvodnja In delež NE Krško v razpoložljivi električni energiji 
v Sloveniji in Jugoslaviji sta nav edena v tabeli 3.2.4. 

Tabela 3.2.2: Pokazatelji zanesljivosti obratovanja NEK v letu 
1989 in skupno 

Leto 1989 SKUPNO 
Faktor razpoložljivosti (%) 
Faktor izkoriščenosti (%) 
Faktor prisilne zaustavitve (%) 

85,61 
82,19 

1,20 

78,15 
74,42 

2,28 

Tabela 3.2.3: Poraba časa v letu 1989 s stališča proizvodnje 

Časovna analiza proizvodnje Ure Odstotek 
 (%) 
- celotni razpoložljivi čas obratovanja 8760 100,00 
trajanje obratovanja elektrarne 7500 85,61 
trajanje zaustavitev 1260 14,39 
od tega: 
- trajanje remonta 1087 12,40 
- trajanje načrtovanih zaustavitev 82 0,95 
- trajanje nenačrtovanih zaustavitev 91 1,04 

Tabela 3.2. t: Časovni pregled glavnih pokazateljev uspešnosti 
obratovanji. 

Leto Razpolož- 
ljivost 

(%) 

Proizv. 
električ. 
energija 

(neto, 
TWh) 

Delež NEK v porabi (%) 
SRS 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

71.1 
80.5 
73.3 
74.9 
83.2 
78.2 
85.6 

0,25* 
2,39* 
3,72 
4,21 
3,86 
3,82 
4,27 
3,92 
4,46 

1,5 
10,8 
17,5 
19,1 
17,8 
17.5 
19,4 
17,3 
21.6 

* Poskusno obratovanje 

3.2.1.2 Obratovalni pokazatelji 

Glavni podatki o obratovanju jedrske elektrarne, predvsem 
s stališča varnosti, se prikazujejo v posebnem formatu, ki ga 
imenujemo obratovalni pokazatelji. Ta mednarodno sprejeti for- 
mat uporablja večina jedrskih elektrarn in upravnih organov 
v svetu, ker nazorno prikazuje stanje za varnost pomembnih 
parametrov in njihove trende. 

Slika 3.2.1: Slika 3.2.2: Slika 3.2.3: Slika 3.2.4: 

3.2.1.3 Zaustavitve in obratovalni dogodki 

Tabela 3.2.5 prikazuje dogodke, zaradi katerih se je zmanjšala 
moč oziroma je bila ustavljena NE Krško v letu 1989, Vsebuje 
informacijo o načinu zaustavitve elektrarne, o vzroku za zmanjša- 
nje moči oz. za zaustavitev in o trajanju vzroka za zmanjšanje 
moči oz. za zaustavitev. 
Tabela 3.2.5: Načrtovane In nenačrtovane zaustavitve in zmanj- 
šanja moči reaktorja za več kot 20% za čas, daljši od 4 ur 
TRAJANJE 
od 4.1. do 6.1. 
(55.5 h) 

od 11.1. do 31.1. 
(481 h) 

od 24.2. do 28.2. 

OPIS 
Moč elektrarne je bila znižana na 75% zara- 
di puščanja na grelni liniji zgornje napajal- 
ne vode (FW) v uparjalnik št 1. Puščanje je 
bilo izolirano in odpravljeno do 6.1.1989. 
Elektrarna je obratovana v tem obdobju na 
95% moči zaradi nizkega pretoka reke Save 
in omejitev pri njenem segrevanju. 
Zaradi načrtovanih vzdrževalnih del na sa- 
naciji manjših puščanj na primarnem in se- 
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Slika 3.2.3: 
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Slika 3.2.4: 
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kundarnem delu elektrarne je bila predvide- 
na hladna zaustavitev elektrarne. Z name- 
nom da se dosežejo parametri hladne zau- 
stavitve, se je v skladu s postopkom za obra- 
tovanje na moči ob 15. uri tega dne začela 
zmanjševati moč s hitrostjo 5 MW/min. Za- 
radi nepravilnega delovanja ventila za regu- 
lacijo pretoka FCV 552 je nivo vode v upar- 
jalniku št. 2 narastel in dosegel 82%, posle- 
dica česar je bila prisilna zaustavitev turbi- 
ne in reaktorja. Sledili sta sanacija stanja in 
stabilizacija elektrarne na parametrih hlad- 
ne zaustavitve, 

od 1.7. do 1.7. Okvara sklopke na črpalki št. 2 hladilne vo- 
(5 h) de za hlajenje statorja generatora je povzro- 

čila izbugo pretoka hladilne vode. Avtomat- 
ska zaščita je takoj reagirala in povzročilo 
samodejno redukcijo obtežbe turbine, pri 
čemer je zaradi okvare na kartici FCY 551 
zatajil ventil za regulacijo pretoka glavne 
napajalne vode FCV 551 in povzročil visoko- 
visoki nivo v uparjalniku št. 1. Zaščita turbi- 
ne je takoj samodejno zaustavila turbino in 
reaktor. 

od 1.9. do 17.10. Redni letni remont in menjava goriva. 
(1086,5 h) 
od 24.10. do 27.10. Na močnostnem transformatorju GT 2 se je 
(69 h) 24 10. 1989 poškodoval visokonapetostni 

(VN) skoznik. Transformator je moči 400 
MVA, 400/21 kV z regulacijo napetosti pod 
obremenitvijo. VN skoznika je bil zamenjan 
v 68 urah. Pri izpadu elektrarne so zbiralke 
M1, M2 in MD1 ostale brez napetosti zaradi 
nepopolnega hitrega energetskega preklo- 
pa. Posledica Izgube napetosti na omenje- 
nih zbiralkah je bila izpad obeh črpalk reak- 
torskega hladila in izpad preostalih črpalk 
in komponent, ki se napajajo iz teh zbiralk. 

"Med izpadom je bi^i moč reaktorja 75%. 
Operativno osebje elektrarne je ukrepalo 
v skladu s postopki za obratovanje v sili in 
stabiliziralo elektrarno na parametrih vroče 
zaustavitve. 

od 28.12. do 29.12. Zaradi močnega potresnega sunka, ki so 
(17.2 h) mu sledili še trije manjše moči, so ob 21.51 

preventivno ročno zaustavili reaktor in tur- 
bino. 

Tabela 3.2.6: Primerjava karakterističnih vrednosti koncentracij 
izotopov za 7. In 8. cikel 

Izotop 7. cikel 8. cikel 
 aktivnost (GBq/m3) aktivnost (GBq/mJ 
I —131 0,08 0,02 
1-133 0,55 0,26 
1-134 2,22 0,96 
XE-133 23,31 14,80 
XE-135 2,96 1,48 
XE-138 0,93 0,37 
KR-85m 1,11 0,37 
KR-87 0,48 0,19 
KR-88 1,11 0,48 

Iz tabele 3.2.6 je razvidno, da so vrednosti za 8. cikel primerljiv" 
boljše od 7. cikla. Iz tega je mogoče sklepati, da je bila integriteta 
goriva v letu 1989 zelo dobra, da razpršeni uran iz prejšnjih ciklov, 
ki onesnažuje hladilo, prevladuje in da je puščanje goriva na meji 
določljivega. 

3.2.1.5 Izpuščanje radioaktivnosti v okolje 

Mejne vrednosti izpustov radioaktivnih snovi v okolico so dolo- 
čene z odločbo Republiškega energetskega inšpektorata za zače- 
tek obratovanja jedrske elektrarne št.31 -04/83 - 5 z dne 6.2.1984 

Jedrska elektrarna vzdržuje izpuste tekočih radioaktivnih odpad" 
nih snovi v Savo na ravni nekaj odstotkov mejnih vrednosti iz 

navedene odločbe za vse radionuklide, razen tritija, pri kateref" 
letne izpuščene aktivnosti presežejo polovico mejne vrednosti 
odločbe. Podobno velja za izpuste v zrak. Mejne vrednosti za tritU 
v odločbi za NE Krško so znatno nižje od vrednosti, ki so predp1' 
sane ali uveljavljene v izdanih odločbah jedrskim elektrarna"1 

v drugih evropskih državah. 
O izpustih poroča NE Krško pristojnim upravnim organo"1 

v rednih in izrednih poročilih. Redna poročila so mesečna in letna 
Izredna poročila se nanašajo predvsem na predvidene izpuste I* 
zadrževalnega hrama pred njegovim prezračevanjem. O vrsti i" 
aktivnosti izpustov radioaktivnih tekočih odpadnih snovi v Say" 
poroča jedrska elektrarna dnevno v rednih obratovalnih poročii'n 

pristojnim upravnim organom. 
Slike 3.2.5, 3.2.6 in 3.2.7 kažejo sproščanje radioaktivnih snovj 

v zrak in vodo po letih. Vnesene so tudi omejitve, ki jih vsebuje)" 
tehnične specifikacije NE Krško. 

Slika 3.2.5: Slika 3.2.6: Slika 3.2.7: 

3.2.1.4 Integriteta jedrskega goriva 

Integriteta goriva je glede na proces proizvodnje energije 
vezana na obratovanje reaktorja. V tem letu se je končal 7. gorivni 
cikel 2.9.1989, reaktor pa je bil ponovno kritičen 15.10.89 (8. cikel). 

Integriteta goriva v reaktorju se spremlja posredno glede na 
aktivnost reaktorskega hladila. Specifične aktivnosti večjega šte- 
vila izotopov se merijo tako ob stabilnem obratovanju kot med 
prehodnimi pojavi. 

Za oceno tipa in obsega poškodb se merijo koncentracija 
joda-131 (T1/2=8.05 dni), njegovo razmerje z jodom-133 (T1/ 
2=20.8 ur), razmerje izotopov cezija, obnašanje specifičnih aktiv- 
nosti izotopov joda in ksenona v odvisnosti od časa in moči 
reaktorja ter aktivnost joda-134 (T1 /2=53 min). 

Medtem ko je aktivnost joda-131 pokazatelj obsega poškodb 
v sredici, je zaradi različnih razpolovnih časov razmerja jod — 131/ 
jod-133 zelo dober pokazatelj velikosti oziroma tipa poškodb. 
Difuzijski čas za dan izotop je funkcija velikosti poškodb, zato 
lahko pri sorazmerno majhnih poškodbah pričakujemo manjše 
koncentracije izotopa 133 in veliko razmerje omenjenih izotopov. 

Jod-134 je zaradi kratkega razpolovnega časa (z difuzijo skoraj 
ne more priti skozi gorivno srajčko) pokazatelj kontaminacije 
primarnega kroga z uranom. Njegova koncentracija se uporablja 
kot korekcija aktivnosti zaradi kontaminacije v krogu za druge 
izotope. 

Razmerje izotopov cezija je pokazatelj poškodovane gorivne 
regije. Oba izotopa sta odvisna od izgorelosti goriva in njun delež 
v gorivu raste, čim večjemu termalnemu nevtronskemu toku je 
gorivo izpostavljeno. 

3.2.1.6 Prejete doze delavcev 

Skladno s predpisi je v Nuklearni elektrarni Krško organiziraj 
služba za radiološko zaščito, ki skrbi predvsem za zaščito deia*j 
cev v nadzorovanih področjih v elektrarni ter za nadzor nad vse^ 
izpusti radioaktivnih snovi v okolico. Služba vodi evidenco o Pr® 
jetih dozah sevanja za vse redne delavce elektrarne, ki i "V3' 
dostop v nadzorovane dele elektrarne, in za delavce drugih P0"'^ 
tij, ki pridejo občasno delat v elektrarno, predvsem pri remont'1' 
delih, kakor tudi evidenco virih sevanja v elektrarni in pregl0 

izpostavljenosti sevanju v delovnih prostorih v elektrarni. . ka 
Povprečna izpostavljenost sevanju delavcev v elektrarni je ni** 

in ne presega 1/20 predpisane mejne vrednosti za profesiona'" j 
delavce. Tudi med remontnimi deli, ko so delavci pri rTien'^ 
goriva in vzdrževanju opreme nekoliko bolj izpostavljeni seV.»Cjh 
kot med rednim obratovanjem, so prejete doze elektrarni^ 
delavcev in delavcev drugih podjetij vedno v mejah predpiso^ 

V tabeli 3.2.7 je prikazana porazdelitev efektivnih ekvivalenta 
doz osebja, ki je delalo v letu 1989 znotraj ograje jedrske 
trarne v Krškem. Poleg osebja elektrarne je vključeno tudi zuna^ 
osebje (podizvajalci in drugi). Iz tabele je razvidno, da je 88 os 
prejelo letno efektivno ekvivalentno dozo nad 5 milisieven 
(mSv), in sicer 33 delavcev elektrarne in 55 delavcev podizvaja' 
in drugih prisotnih. 

Kolektivna efektivna ekvivalentna doza osebja jedrske bi 
trarne je bila 490 človek mSv in preostalega osebja, vk'.'.^QvS 
z osebjem glavnega dobavitelja opreme 837 človek mSv N)'1n .|# 
skupna kolektivna efektivna ekvivalentna doza v letu 1989 je . 
tedaj 1,327 človek Sv. Letna kolektivna efektivna ekvivaler1^ 
doza na enoto pridobljene električne energije je bila 2,48 čio 
Sv/GW leto. (UNSCEAR 1988 ugotavlja povprečje za zahod" 
vropske elektrarne 4 človek Sv/GW leto.) V tabeli 3.2.8 so za , 
1989 navedene efektivne ekvivalentne doze za dejavnosti, ki 

20 poročevalk 
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Slika 3.2.7: 
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več prispevajo k obsevanosti delavcev v NE Krško, tabela 3.2.9 pa 
prikazuje kolektivne in povprečne doze sevanja. Pregled prejetih 
doz po letih pa je prikazan na slikah 3.2.6 in 3.2.9. 

Tabela 3.2.7: Porazdelitev efektivnih ekvivalentnih doz v NEK 
v letu 1989 

Število oseb 
Razpon doz 
(mSv) 

NEK Zunanji Skupaj 

Odo 1 
1 do 5 
5 do 10 
10 do 15 
15 do 20 
20 do 25 
nad 25 

159 
91 
30 

3 

278 
115 
34 
18 
3 

437 
206 

64 
21 

3 

Skupaj 283 448 731 

Tabela 3.2.8: Kolektivne efektivne ekvivalentne doze sevanja za 
osebje v NE Krško v letu 1989 odvisno od dejavnosti in osebja 

Doze (človek Sv) 
Dejavnost Osebje NEK Zunanji 

izvajalci 
Skupno 

Redno vzdrževanje 0,1453 0,18220,3275 
Predelava radioaktiv- 
nih odpadkov 0,0838 - 0,0838 
Menjava goriva in let- 
ni remont 0,2613 0,6543 0,9156 
Skupaj: 0,4904 0,8365 1,3269 

22 

Tabela 3.2.9: Kolektivne In povprečne doze sevanja v letu 

delavci 

NE Krško 
zunanji 

kolekt. doze štev. delavcev povprečna 

73 
(človek mSv) (m 

490 
837 

283 
448 

skupaj 1327 731 

1J7 
1.01 

Slika 3.2.8: Slika 3.2.9: 

3.2.1.7 Radioaktivni odpadki 
izK" Vzdrževanje čistoče v nadzorovanih delih elektrarne, tj. n 

stopnje izpostavljenosti sevanju delavcev v elektrarni in f" 
plinastih ter tekočih izpustov iz elektrarne in primarnega ">»- pl 
ustvarja vrsto radioaktivnih odpadkov v elektrarni. Po Pre JJLflih 
klasifikaciji so ti odpadki uvrščeni v kategorijo nizkoradioakti j0 
in srednjeradioaktivnih odpadkov brez sevalcev alfa, t.j. v na"^o- 
kategorijo radioaktivnih odpadnih snovi. Kot najpogostejšai r» (0f 
nuklida se v teh odpadkih pojavljata kobalt-60 in cezij-'J r0- 
drugi radionuklidi - produkti aktivacije in topni cepitvem v 
dukti. |itrSKe 

V elektrarni se vsi radioaktivni odpadki pakirajo v 200 '' (0|i 
sode, nizkoaktiven stisljiv odpadek brez dodatne zaščite, P'e 0 $0 
aktivnejši odpadek pa z dodatno betonsko zaščito, s kate 
znotraj obloženi sodi že pred polnjenjem z odpadki. m3 te'' 

V sedmih letih obratovanja elektrarne se je nabralo 1415 n1 gC\. 
odpadkov v sodih, če prištejemo zaščitni beton. Povprečna SH.jj 
fična aktivnost v sodih je 34 GBq/m3 (0,46 Ci/m3), kar jih ra1 ^ 
v skupino srednjeradioaktivnih odpadkov s sevalci beta in y ta, 
(Uradni list SFRJ, št.40/86). Iz tabela 3.2.10 so razvidne 
množina in aktivnost različnih vrst odpadkov. 

poročev^6 



Slika 3.2.8: Slika 3.2.9: 

DOZE 

NE KRŠKO 

\ jo i. i.io 

S 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

LETA 

G LETNA DOZA — CILJ (1.67) 

M 
A 

N 

si 
I i 
E 
V 

E 
R 

T 

DOZE 

NE KRŠKO 

13.iT 
"—T  

A 

/ 

/ 

E 

16 

14 

12 

10 

6 

6 

4 

2 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

LETA 

1 KUMULATIVNO — CIU 

M 
A 
N 

S 
I 

E 
V 
E 
R 
T 

tabela 3.2.10: Radioaktivni odpadki v Nuklearni 
e,ektrarni Krško po vrsti in aktivnosti 31.12.1989 

^rsta od-Število Aktivnost Aktivnost Volumen Specifična 
Padkov sodov (Ci) (GBq) (m3)aktivnost 

(GBq/m3) 
SR 
CW 
EB 
F 
0 
SC 
Ski 

766 
311 

5210 
65 

108 
617 

491,0 
3,5 

173,0 
24.9 

0.5 
14,3 

18150,0 
130,2 

6406,0 
922,5 

20,2 
530,5 

153 
62 

1042 
13 
22 

123 

119 
2 
6 

71 
1 
4 

34 i[Paj_ 7077 707,0 26160,0 1415  

Cw a odPadkov: SR - izrabljeni ionski izmenjevalci c!?' ~ stisljivi odpadki 
t ~ koncentrat izparilnika 

filtri 
SfT drugi odpadki 
S^-stisnjeni odpadki 

| radioaktivnih odpadkov v sodih zavzema veliko prostornino 
dort1'^' sPeci,ieni aktivnosti. Zato je smiselno odpadke te vrste 
Dr» stisniti - kompaktirati, ker sta na voljo tehnologija in p !\Uc,ba na svetovnem trgu. NE Krško je od 15.2. do 21.2. kom- Miraia 254 standardnih sodov, ki so bili potem napolnjeni v 81 
sc>dov za stisnjene (SC) odpadke. 
skai>mpak,ira'a !ih i® ,irma Westinghouse s svojo prenosno sti- ®|no enoto s tisočtonsko stiskalnico. 

~lra: 1. Začasno skladišče RAO v NEK, RUJV 318-34/89 
ie . Zapisnik inšpekcijskega pregleda skladišča RAO v NEK, ki ga 

opravil republiški inšpektor za jedrsko varnost dne 13.4.1989. 

^■1.8 Izrabljeno jedrsko gorivo 

odnrabl'ene9a jedrskega goriva ne štejemo med radioaktivne dokler i® lahko kot surovina namenjena recikliranju 
eiern'Ve9a urana in plutonija. V elektrarni so izrabljeni gorivni er,ti shranjeni v bazenu za izrabljeno gorivo, ki ima dovolj 

prostora za 17 polnitev in še za eno celo reaktorsko sredico (121 
gorivnih elementov) kot vedno razpoložljivo rezervo, če bi bilo iz 
kakršnega koli razloga treba izprazniti sredico reaktorja. Zmoglji- 
vost bazena za izrabljeno gorivo je torej zadostna za shranjevanje 
izrabljenih gorivnih elementov najmanj do leta 2000. Trenutno je 
po menjavi goriva v letu 1989 v bazenu izrabljeno gorivo 266 
gorivnih elementov. 

3.2.1.9 Usposabljanje kadrov 

Miroljubna uporaba jedrske energije zahteva visoko strokovno 
usposobljenost delavcev, čemur vse bolj sledijo tudi predpisi, 
s katerimi ni določena samo stopnja izobrazbe, temveč tudi pro- 
grami začetnega in stalnega usposabljanja ter sistem preverjanja 
usposobljenosti delavcev za posamezna dela in naloge. To je 
urejeno v NE Krško za operaterje v komandni sobi in vodilne 
delavce, za službo za varstv pred sevanji in službo za varovanje 
objekta z internimi pravilniki in z zveznimi in republiškimi predpisi 
(Ur.list SFRJ, št.86/87; Ur.list SRS, št.9/81). 

Nuklearna elektrarna Krško ima lastno službo za usposabljanje 
delavcev, ki skrbi za uresničevanje letnih programov usposablja- 
nja. Poleg lastnih tečajev organizira služba specialistične tečaje 
v strokovnih organizacijah, kot so npr. Šola za radiološko zaščito 
v Beogradu in drugje. Ker v Jugoslaviji še nimamo simulatorja 
jedrske elektrarne, organizira služba NE Krško obvezne letne 
tečaje na simulatorju v tujini, predvsem v ZDA 

Vse osebje, ki opravlja dela in naloge, za katere se zahteva 
dovoljenje za operaterja ali glavnega operaterja, se je v letu 1989 
osvežilo znanje na simulatorju NE ZION v ZDA. Vsaka skupina je 
imela 7-dnevne vaje, in sicer v učilnici 28 ur in 28 na simulatorju. 
Ti delavci so se udeležili tudi stalnega strokovnega izobraževanj 
v spomladanskem delu in v jesenskem delu po programu, ki 
vsebuje poleg redne osvežitve znanja tudi seznanjanje z izkuš- 
njami pri obratovanju jedrskih elektrarn v svetu in razno ožjo 
tematiko, povezano z jedrsko varnostjo. 

V letu 1989 je uspešno opravilo ponovni preizkus usposobljeno- 
sti za opravljanje del in nalog glavnega operaterja, oziroma opera- 
terja reaktorja 12 delavcev, eden pa se je usposobil za opravljanje 
del in nalog glavnega operaterja. 
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Ameriški konzultant NE Krško firma Nuclear Utility Services- 
-NUS je pripravil za delavce elektrarne v Krškem dva tečaja, in 
sicer: 

- od 8.5. do 10.5. Upravni postopek v ZDA na področju jedrske 
varnosti in 

- od 10.5. do 12.5. Nadzor nad obratovanjem JE. 
Od 16.5 do 18 5. je VVestinghouse organiziral tečaj spoznavanja 

s predpisi ASME, ki se ga je udeležilo 21 delavcev NEK. 
Tečaja Tehnologija močnostnih reaktorjev in sistemi in obrato- 

vanje NE Krško v organizaciji Izobraževalnega centra za jedrsko 
tehnologijo Milan Čopič se je udeležilo 16 delavcev NEK, od 
katerih je usposabljanje uspešno končalo 15 delavcev. Večina teh 
delavcev (12) nadaljuje usposabljanje za opravljanje del in nalog 
operaterja reaktorja oziroma glavnega operaterja. 

3.2.2 RAZISKOVALNI REAKTOR TRIGA 

V reaktorskem centru Instituta Jožef Štefan v Podgorici pri 
Ljubljani obratuje že več kot dvajset let raziskovalni reaktor TRIGA 
s toplotno močjo 250 kW. Reaktor je namenjen pridobivanju 
radioaktivnih izotopov, predvsem kratkoživih, ki se uporabljajo 
v medicini, znanosti in industriji, raziskavam z nevtroni in žarki 
gama, aktivacijskim analizam, obsevanju materialov za industrijo 
polvodnikov in za usposabljanje delavcev. 

Skladno s predpisi so v reaktorskem centru organizirane vse 
potrebne specialne službe za varstvo pred sevanji, varovanje, 
skladiščenje radioaktivnih odpadkov in evidenco ter skladiščenje 
jedrskega goriva. 

Obratovalne Izkušnje 
V letu 1989 je raziskovalni reaktor TRIGA obratoval 3443 ur, pri 

čemer je bilo generiranih 860 MWh toplote. Reaktor obratuje okoli 
70 ur na teden. Opravljene so bile štiri menjave goriva. Ob koncu 
leta 1989 je bilo v sredici 82 gorivnih elementov z naslednjo 
sestavo: 

57 GE z 20% obogatitvijo urana 235 in 
25 GE s 70% obogatitvijo urana 235. 
Na reaktorskem centru je v sredici reaMorja in v shrambi obse- 

vanega goriva 313 gorivnih elementov, oa tega je 95 svežih GE, ki 
bodo vstavljeni v reaktor v letu 1990. 

a) Za obratovanje reaktorja skrbijo naslednji delavci: vodja 
reaktorja, šest operaterjev, dva delavca v mehanični delavnici in 
služba za zaščito pred ionizirajočimi sevanji. 

b) Reaktor je bil 478 krat zaustavljen, od tega je bilo 26 nenačr- 
tovanih zaustavitev. Vzroki zanje so bili naslednji: 

- okvara detektorja varnostnega kanala (2x) 
- preklopnik moči na nepravem območju (1 x) 
- napaka tečajnika med vajo (2x) 
- napaka radiološkega monitorja št. 20 (2x) 
- povečanje temperature hladilne vode (1 x) 
- prenizka zunanja temperatura (2x) 
- izpad električne napetosti (16x) 

Vse napake merilnih instrumentov so bile takoj popravljene, 
tako da ni bilo daljših zaustavitev reaktorja zaradi okvar instru- 
mentarija. 

c) Operaterji reaktorja (9) so prejeli v letu 1989 kolektivne 
efektivne ekvivalentne doze sevanja gama od 750 Sv do 1674 Sv 
(povprečno 1233 Sv). Nevtronske doze so bile v povprečju 2 mSv. 

d) Poškodovanih gorivnih elementov ni bilo. 
e) Opravljene dopolnitve na reaktorju: 
- vgrajen je bil nov merilnik aktivnosti odpadnih voda, 
- postavljena je bila nova meteorološka postaja ob ograji 
Reaktorskega centra, kjer se zbirajo vsi meteorološki podatki. 
f) Dva operaterja sta se udeležila tečaja iz osnov reaktorske 

tehnologije, ki je bil organiziran v letu 1989 za osebje jedrske 
elektrarne v Krškem na Reaktorskem centru v Podgorici. Zaključni 
izpit bosta opravila v marcu 1990. 

g) Zamenjav osebja v letu 1989 ni bilo. 
Storitve raziskovalnega reaktorja TRIGA redno uporabljajo še 

naslednje organizacije: 
- Klinični center, Ljubljana, 
- Onkološki institut, Ljubljana, 
- Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, 
- Tovarna polprevodnikov Trbovlje, 
- Institut Rudjer Boškovič, 
- Institut Boris Kidrič, Beograd. 
V letu 1989 je bilo obsevanih 970 vzorcev. Za Tovarno polpre- 

vodnikov Trbovlje je bilo obsevanih 4876 rezin ter 247 ingotov 
silicija (dopiranje). Pripravljeni so bili tudi radioaktivni izotopi za 
medicino, industrijo in jedrsko kemijo. 
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3.2.3 PREHODNO SKLADIŠČE RADIOAKTIVNIH 
ODPADKOV V REAKTORSKEM CENTRU 
V PODGORICI 

Prehodno skladišče za trdne nizko- in srednjeradioaktivn® 
odpadke za uporabnike v R Sloveniji (razen za NE Krško in RU2») 
deluje od leta 1987. 

V letu 1989 so potekale naslednje dejavnosti: 
- sprejemanje in evidentiranje dodatnih radioaktivnih o®' 

padkov, 
- redni tedenski nadzor skladišča (vizualni in radiolog 

nadzor), 
- hermetizacija glavnega vira radona Rn-222 v skladišču. 
V skladišču so tri vrste radioaktivnih odpadkov: 
- zaprti sodi s kontaminiranimi predmeti (papir, plastika, stf 

klovina itd.) in materiali z inducirano aktivnostjo zaradi obsevani8 

v reaktorju TRIGA, 
- posebni odpadki - večji kontaminirani ali aktivirani p'e". 

meti, ki jih zaradi velikosti ni mogoče hraniti v sodih in so za'0 

shranjeni posebej, 
- zaprti izvori - neuporabni zaprti viri sevanja, ki so pravilo"1* 

shranjeni v originalnih zaščitnih kontejnerjih. 
Pregled količine in aktivnosti posameznih vrst radioaktiv^/j 

odpadkov je v tabeli 3 2.10, kjer so posebej prikazane staro start® 
in spremembe v letu 1989. V letu 1989 se je število sodov povečaj 
za 10, število zaprtih izvorov za 10, medtem ko je število posebn1" 
odpadkov ostalo nespremenjeno. 

Aktivnosti radioaktivnih odpadkov iz leta 1989 so nizke v primef" 
javi z obstoječim inventarjem in niso spremenile velikostnih red o 
aktivnosti posameznih vrst odpadkov. V tabeli 3.2.10 so za10 

navedeni prejšnji razponi ocenjene aktivnosti odpadkov. . 
Skladišče se redno nadzira enkrat tedensko. Nadzor obsefl 

ogled skladišča, merjenje hitrosti doze na sedmih mestih v sKl®' 
dišču in treh zunaj skladišča ter merjenje aktivnosti brisov s 
mih mest v skladišču. Dodatno se s tremi termoluminrscenčn1'" 
dozimetri mesečno merijo doze na zunanji strani vstopnih vrat t 
ob obeh izpuhih prezračevalnega sistema. Zaradi povišanih *s0 

nosti radona 222 s potomci v zraku so se enkrat tedensko op'a 

Ijale tudi tovrstne ustrezne meritve. n. 
Zaradi nizke dodane aktivnosti v letu 1989 ni bilo do pom 

nih sprememb pri velikosti in porazdelitvi hitrosti doze v sW 
dišču. Zaradi specifične razporeditve radioaktivnih odpadki 
hitrost doze še vedno narašča od vhoda (nekoliko nad ozadje™ 
proti strani skladišča (100 Sv/h). Najvišja hitrost doze, ki j° L 
mogoče nameriti v skladišču, je na površni dveh kontejner). 
(hermetični jekleni kontejner z radijevimi iglami in zaprti indust'1 

ski izvor Sr-90) in obakrat znaša 20 mSv/h. kaj 
Aktivnosti brisov so bile nemerljive ali pa so znašale do nej, 

deset Bq/m2, kar je zanemarljivo v primerjavi z največjimi doPu.,j 
nimi površinskimi kontaminacijami v nadzorovalnih predelih Lj 
kBq/m2 za sevalce alfa in 400 kBq/m2 za sevalca beta/gama)' 
rezulatati kažejo na ustrezno ravnanje z odpadki, saj je skladi' 
tudi po treh letih delovanja še vedno nekontaminirano. . 

Spremljanje radona s potomci v zraku skladišča je večji del * e 
kazalo podobno sliko kot v predhodnem letu. Koncentrati 
radona so tedaj, ko prezračevanje ni bilo izklopljeno, znašale 
okrog 30 kBq/m3 in potomcev približno (5 - 10 WL) NoveflJ® . 
1989 smo glavni vir radona (200 kosov po 560 kBq Ra-226 
fosforescenčnih ploščicah) zaprli v sod in jih hermetizirali z b® s 
nom in poliestrom. To je bistveno zmanjšalo vsebnost rad" 
s potomci v zraku (0,7 -+ 0,4 WL). v|. 

Da ne bi po nepotrebnem obremenjevali okolja, skladišča Pr ^ 
loma nismo prezračevali - prezračevanje smo vklapljali le P 0 
deli v skladišču. Vsako delovanje prezračevalnega sistema 5 ^ 
zabeležili. Tako je skupni čas prezračevanja od 18. 4. 19®' 
konca leta 1989 znašal 24 ur. 

Tabela 3.2.10: PREGLED RADIOAKTIVNIH ODPADKOV V PO- 
HODNEM SKLADIŠČU V REAKTORSKEM CENTRU V POD° 
RICI stanje na dan 31.12.1989 (kumulativno) 

vrsta 1987 1988 1989 izotopi* 
sodi 

posebni 

zaprti 

84 

40 

31 

95 

42 

36 

105 

42 

46 

Co 60, 3 - 20 
Cs-137 
Ra-226, 

Eu- 152/U 
Co-60/ 
Ra-226 
Co-60, 
Sr-90 

akti^ 
G0« 

Opomba: , 
* navedeni so samo izotopi, ki prispevajo glavnino aktivnost 
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3.3 REDNI NADZOR 
RADIOAKTIVNOSTI V OKOLICI 
JEDRSKIH OBJEKTOV 

V R Sloveniji se meri radioaktivnost življenjskega okolja v celi 
Republiki v okviru tako imenovanega republiškega programa po 
Pravilniku o mestih, metodah in rokih za preiskave kontaminacije 
2 radioaktivnimi snovmi (Ur.list SFRJ, št.40/86). 

Radioaktivnost v okolici jedrskih objektov se nadzoruje v skladu 
s Pravilnikom o načinu, obsegu in rokih sistematičnih preiskav 
kontaminacije z radioaktivnimi materiali v okolici jedrskih objek- 
tov (Ur.list SFRJ, št.51/86). 

3.3.1 JEDRSKA ELEKTRARNA V KRŠKEM 
Redni radiološki nadzor jedrske elektrarne v Krškem vsebuje 

nadzor nad tekočimi in plinastimi emisijami ob izvoru ter neodvi- 
sen nadzor nad vnosom radionuklidov v širše okolje (imisij). 
Nadzorovano področje okolja obsega v prvi vrsti 12-kilometrski 
Pas okoli objekta, kjer se pričakujejo najvišje vrednosti imisij in je 
^ogoče potencialno najprej zaznati spremembe, pri reki Savi in 
Podtalnicah pa je razširjen tudi na področje SRH od Jesenic na 
dolenjskem do Podsuseda (sotočna razdalja od objekta 30 km). 
jj®t referenčne točke, pomembne za nezgodno pripravljenost, 
<lasti pri detekciji zračnega prenosa joda in aeroslov, so v pro- 
gramu predvidena tudi merilna mesta v SRH na večjih razdaljah 
'od 14 km do 27 km) v smeri proti Zagrebu ter v njegovi širši 
'ahodni okolici (pasivni TL dozimetri v loku dolžine 45 km). 

Kontinuiran nadzor emisij opravlja po uvedenih rutinskih 
Postopkih radiološka služba NEK ob dopolnilnih primerjalnih 
^ritvah zunanjih pooblaščenih organizacij (interkomparacije, 
Pralne meritve reprezentačnih in drugih vzorcev); redni nadzor m,sij pa so opravile na osnovi potrjenega letnega program (SKJV) 
"nanje pooblaščene organizacije: Institut Jožef Štefan in Zavod 

varstvo pri delu iz Ljubljane ter Institut Rudjer Boškovič - Cen- 
"r za istraživanje mora in Institut za medicinska istraživanja 
^edicinu rada iz Zagreba. uiinki splošne černobilske onesnažitve okolja z bolj dolgoži- 

r).
rVl radionuklidi (predvsem cezijevima izotopoma) kot tudi učinki 

^Jihove tehnološke koncentracije v lokalnih virih emisij (industrija 
ig^oiično predelavo onesnaženih surovin) so se že med letom 
ne? na sPlo^no ustalili na ravni druge polovice leta 1987 ali p *olik° nižji, pri poljščinah pa v povprečju praktično padli na 
u dčernobilsko raven. To stanje s težnjo nadaljnjega počasnega 

?ania. zlasti prispevkov bolj kratkoživega cezija-134, je opa- 
>udi v letu 1989. 

racrpevek k radioaktivni obremenitvi savske vode z umetnimi iJ^klidi (predvsem cezijevima izotopoma) zaradi tekočih 
PrihifaP'rn'ce V'dem ie bil v letu 1989 glede na leto 1988 povišan 
v v ,° 2a dvakrat in vezan predvsem na suspendirano snov 
Sdp°l' sP'°®no so tako k°t ie v obetl predhodnih letih pri- 
Vstn cezi)evih radionuklidov iz iztek papirnice, ki se jim do 
da ■Pa ,v elektrarno ni uspelo razredčiti s savsko vodo, povrzočali, la bila povprečna letna koncentracija cezijevih izotopov v sav- 
v n V0(^' Rri vsl0Pu v elektrarno večja kot po mešanju s Savo adzorni točki v Brežicah. Kljub temu je bilo mogoče posredno 
v Podlagi spremenjenega razmerja obeh cezijevih izotopov 
t6; *0rc'h oceniti prispevke jedrske elektrarne k obremenitvi. Po 
J**ni je mogoče približno eno petino v brežiški savski vodi 
Drini 'i0r|ib povprečnih letnih koncentracij cezijevih izotopov 
$ki at' iedrski elektrarni, drugo pa splošni, predvsem černobil- tri,ii°nesnažitvi okolja. Ob upoštevanju povečane koncentracije 
So o '° Prispevajo elektrarniške izteke ter celoten jod-131, ki 
da i v letu 19®9 povišano prispevale tudi bolnice, dobimo oceno, 
nfiQ Pr'sPevek jedrske elektrarne k letni obremenitvi referenč- 
•»ani ^oveka zaradi potencialnega pitja savske vode v Brežicah vSeJ k°l 0,66 Sv/leto, kar je približno 40% ocenjenega prispevka 
nir^j Urnetnih radionuklidov in 3% celotne obremenitve z narav- 
dvak ln umetnimi radionuklidi. Ta ocena za brežiško Savo daje 
kons v'^'° letno dozo kot v le,u 1988 predvsem na račun 
lic# o ivne ocene joda-131, ki ga predvsem prispevajo bol- 
Sv/|et ,od°bno, vendar nekoliko nižjo vrednost obremenitve (0,2 
°cen d°birno tudi za Savo v Jesenicah na Dolenjskem. Za Vania° POve4ania efektivne doze referenčnega človeka zaradi uži- eie)|r.Savskih rib (36 kg/leto) s toplega območja pod jezom jedrske 
'2rner

arne d°bimo ob najbolj neugodni predpostavki (maksimalne Ce|0J
ene vrednosti umetnih radionuklidov ne glede na izvor, 

Tienit r"3a' vrednost 3.2 Sv/leto, kar je okoli 3% celoletne obre- do |e,e Povzročene z uživanjem rib. V povprečju se ribe, ki so bile 
t>rek0 

1986 kritična prenosna pot za emisije jedrske elektrarne 
Prehrambene verige, tudi v letu 1989 bistveno ne razlikujejo 

Por^eva7ec 

po vsebnosti obremenjujočih cezijev od preostale beljakovinske 
hrane - obremenitev zaradi prisotnosti celotnega (predvsem čer- 
nobilskega) cezija, pa je padla pod obremenitev, ki jo povzroča 
vsebnost naravneqa radionuklida kalija—40. 

Neodvisna modelna ocena efektivne doze najbolj izpostavlje- 
nega posameznika iz potencialno kritične skupine brežiških pre- 
bivalcev za pričakovane prenosne poti tekočih efluentov preko 
Save, ki temelji na mersko ocenjenem razredčitvenem faktorju 
v Savi in letnih izpustih jedrske elektrarne (dopolnjena mesečna 
poročila NEK-a za leto 1989), daje efektivno dozo 0,6 Sv/leto. 
Doza je primerljiva z dozama iz let 1987 in 1988 

Vodovod Brežice je v vseh letih obratovanja jedrske elektrarne 
(od 1982. leta) kazal dvakrat večjo povprečno koncentracijo tritija 
kot vrtine na brežiško-krškem polju in krški vodovod. Študija in 
analize, narejene v letu 1985, so potrdile domnevo, da je to 
povišanje treba pripisati prispevkom jedrske elektrarne preko 
savske vode Izmerjeni prispevek celotnega tritija iz brežiškega 
starega črpališča k letni obremenitvi odraslega prebivalca zaradi 
pitja te vode je bil v letu 1989 približno tolikšen kot v predhodnih 
dveh letih in je znašal 0,10 Sv/leto, pri čemer je prispevek jedrske 
elektrarne približno polovica te vrednosti (0,6 Sv/leto). Po drugi 
strani pa je brežiško črpališče zaradi neposrednejše povezave 
s padavinami tudi v letu 1989 kazalo bolj izrazito kot druga 
črpališča rahla povišanja vrednosti cezijevih izotopov, ki jih pri- 
naša topljiveši del černobilskega vseda. Kljub temu pojavu delež 
vseh umetnih radionuklidov v vodovodni vodi v letu 1989 ni 
prispeval več kot 2% (0,2 Sv/leto) k skupni obremenitvi z narav- 
nimi in umetnimi radionuklidi. Nadzorne vrtine v naplavinah 
samoborskega področja v letu 1989 niso pokazale zaznavnega 
vpliva splošnega onesnaženja niti se v njih ne zazna vpliv jedrske 
elektrarne (tritij). 

Imisijske meritve aerosolov niso zaznale vplivov plinastih emisij 
jedrske elektrarne. Ocene narejene na podlagi emisij (mesečna 
poročila jedrske elektrarne za leto 1989, dopolnjena z oceno 
emisij H-3 in C—14) in najneugodnejšega mesečnega razredči- 
tvenega faktofja za smer zahod-jugozahod ter razdaljo 0.8 km 
(meteorološko poročilo HMZ), so dale za skupno obremenitev 
zaradi inhalacije 0,25 Sv/leto in zaradi zunanjega sevanja iz zraka 
0,02 Sv/leto vrednost skupne doze 0,27 Sv/leto. Nadzorne meritve 
1-131, opravljene kontinuirano na 6 krajih v okolici jedrske elek- 
trarne, so zaznale 1-131 nad spodnjo detekcijsko mejo v 2. in 4. 
mesecu ter v drugi polovici 10. meseca, vendar pa v celoti pod 
nadzorno mejo, ki ustreza pogojni celoletni ščitnični dozi 0.4 Sv. 

Doza zaradi zunanjega sevanja, merjena s termoluminescenč- 
nimi dozimetri skozi celo leto na 50 krajih okoli jedrske elektrarne, 
je pokazala povprečno vrednost 972 Sv/leto, ki je za 60% večja kot 
pred černobilsko onesnažitvijo in je primerljiva z dozo v letu 1986, 
ko so bile višje poaprilske vrednosti nadomeščene z nižjimi pri- 
spevki v prvih štirih »predčernobilskih« mesecih. Opažena večja 
lokalna odstopanja od povprečne vrednosti razlagamo z zelo 
neenakomerno porazdelitvijo černobilskega onesnaženja in ne 
vplivom jedrske elektrarne, pri čemer so se odstopanja v letu 
1989, v primerjavi s preteklima letoma nekoliko zmanjšala dom- 
nevno na račun izpiranja ostankov černobilskega cezijevega 
vseda v globlje plasti zemlje in razpada bolj kratkoživih radionu- 
klidov. 

Opravljena vzporedna merjenja sorazmerno (alikvotno) sestav- 
ljenih reprezentančnih vzorcev tekočih iztek jedrske elektrarne (iz 
poglavja B programa) kažejo pri najpomembnejših radionuklidih 
(H 3, Cs-137,Cs-134) zadovoljivo ujemanje z emisijskimi vred- 
nostmi in manj zadovoljivo pri preostalih radionuklidih. Rezultati 
vzporednih periodičnih meritev plinastih izpustov joda so poka- 
zali dobro ujemanje in ne dajajo podlage za popravke ocenjenih 
doz iz emisijskih meritev. Opravljene interkomparacijske meritve 
tekočih vzorcev so pokazale pri obojestransko detektiranih radio- 
nuklidih zadovoljivo ujemanje. V celoti v vseh opravljenih meri- 
'va/\nadzora 12 P°9lavia B programa ni bilo zaslediti podatkov, ki bi lahko pomembno spreminjali oceno obremenitve zaradi plina- 
stih in tekočih emisij. 

Vse ugotovitve in kvantitativno ocenjene obremenitve okolja 
zaradi emisij jedrske elektrarne v Krškem so bile pod upravno 
dopuščenimi mejnimi vrednostmi. Ocenjene obremenitve posa- 
meznikov iz privzetih kritičnih skupin prebivalstva, narejene tako 
iz neposredno ocenjenih imisijskih vrednosti, kot računsko-mo- 
delno na podlagi podatkov o letnih emisijah jedrske elektrarne, pa 
dajejo v letu 1989 vrednosti za efektivne doze, ki so manjše od 10 
Sv/leto oz. manjše od 0,5% letne doze, ki jo povprečno prejme 
človek v normalno obremenjenem okolju it naravnih in umetnih 
virov. Na sliki 3.3.1 so grafično predstavljeni viri sevanja in veliko- 
sti obremenitev prebivalcev v okolici jedrske elektrarne. 

25 



Slika 3.3.1 Grafična predstavitev virov in velikosti obremeni^ 
prebivalcev v okolici NE Krfiko 
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OPOMBE: 
1. Izvleček je iz poročila 
Meritve radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško 

Poročilo za leto 1989, IJS DP-5767, Ljubljana, februar 1990 
2. V vseh ustreznih primerih (razen radona in njegovih kratkoži- 

vih potomcev ter zunanjega obsevanja) je dana vrednost doze, ki 
jo definiramo kot -50-letno predvideno efektivno enakovredno 
(ekvivalento) dozo«. 

3. Inhalacijske doze zaradi radona-222 so določene za biva- 
lišča s povprečno ravnovesno radonovo koncentracijo 15 Bq/m3 

(oz. koncentracijo Rn-22238 Bq/m3ob ravnovesnem faktorju 0,4) 
in faktorju bivanja v bivališčih 0,8 ter bivanja na prostem 0,2. 

4. Poraba hrane je določena na podlagi Analize prehrambenih 
navad prebivalstva v Sloveniji za -mešano« gospodinjstvo, 
VZZSV, Ljubljana, - dopis Rep. kom. za zdravstveno in socialno 
varstvo št. 2005/68-58 z dne 6. 11. 1989 . 

5. Podatki o izpostavljenosti pri medicinski diagnostiki so vzeti 
iz vladnega poročila ZRN za 1989. leto (Bericht der Bundeseregi- 
erung uber Umveltradioaktivitat und Strahlenbelastung fur das 
Jahr 1987., Drucksache 11/6142, 20. 12. 1989). Zelo približna 
ocena za prebivalstvo v Sloveniji nakazuje približno tolikšno ali 
višjo izpostavljenost zaradi slabše opreme ob manjšem številu 
pregledov. 

6. Za oceno zunanjega obsevanja zaradi černobilskega vseda je 
predpostavljeno podaljšano bivanje na prostem s faktorjem biva- 
nja na prostem 0,3 in v bivališčih 0,7. 

3.3.2 REAKTORSKI CENTER V PODGORICI 

Meritve radioaktivnosti v I. 1989 so se opravljale v Programa 
nadzora radioaktivnosti v okolici Reaktorskega centra v Podgo- 
rici. 

Meritve v so večinoma potekale v skladu s programom. V letu 
1989 je bil uveden kontinuirani nadzor odplak in je začela delovati 
"leteorološka postaja za spremljanje hitrosti in smeri vetra ter 
temperature. Na novem kontrolnem mestu znotraj ograje (presta- 
vitev starega zaradi novogradnje) še niso bile uvedene meritve 
Posameznih parametrov (zračna črpalka za aerosole, TLD, vaze- 
Knska plošča, kontinuirano merjenje hitrosti doze). 

Iz merjenih podatkov (emisij) lahko povzamemo, da sta (kot 
v letu 1988) potencialno najpomembnejša naslednja vpliva na 
°Kolje: 
. - izpuščanje Ar-41 v ozračje (prezračevalni sistem reaktorske 
hale), 

- izpuščanje radioaktivnih snovi v reko Savo z odplakami iz 
Odseka za jedrsko kemijo. 

Dozo smo ocenili na podlagi emisijskih vrednosti, modelov 
[azširjanja v okolju in dozimetričnih faktorjev. V obeh primerih Je 
konservativno ocenjena doza na posameznika Iz prebivalstva v®llko»tnega reda 1 Sv/leto. 
Sl'ka 3.3.1 

4. DEJAVNOSTI STROKOVNIH 

organizacij na področju 
jEDRSKE VARNOSTI   

(Rna"n or9aniziranos,i Republiške uprave za jedrsko varnost j^UJV), ki nadzoruje delovanje NE Krško, zahteva podporo stro- 
izriVn'h or9an'zac'i- Te strokovne organizacije svetujejo oziroma ^delujejo ekspertize s področja jedrske varnosti, ki zahtevajo 
azvojno in raziskovalno dejavnost. En del njihovega dela je 

in .erjen tudi na pomoč Republiški inšpekciji za jedrsko varnost 
Kršk°er c'0P0'n'uiei0 inšpekcijski nadzor nad obratovanjem NE 
iJ^Publiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo je 

ja 1980 pooblastil naslednje strokovne in raziskovalne organiza- 

Vid *družene9a de!a: Inštitut Jožef Štefan, Elektroinštitut Milan 
str Tar' lnženirsk' b'ro Elektroprojekt, Inštitut za metalne kon- 
Liilkr ii0, Fakulteta zel strojništvo Univerze Edvarda Kardelja iz 
2av» in za elektroprivredu Zagreb, leta 1981 pa še 
2aa Za metalne ' drvene konstrukcije Gradjevinskog instituta iz (jej9r®ba. Organizacije so pooblaščene za delo v okviru svojih 

afrt° s,r°kovnih organizacij lahko razdelimo na več področij: ?' delo v skladu z odločbami za pooblastilo, 
i® š r

{
azvoino 'n raziskovalno delo na področju jedrske varnosti, ki lršega družbenega pomena, 

c) vzdrževanje informacijskega sistema z delovnega področja 
RUJV, 

d) sodelovanje v sistemu poročanja MAAE o izrednih dogodkih. 
Strokovne organizacije so v preteklem letu opravljale 

pomembne naloge s področja jedrske varnosti. Največje vsako- 
letno delo je nadzor nad letnim remontom in izdaja zbirne stro- 
kovne ocene, ki je pogoj za ponoven zagon jedrske elektrarne 
v Krškem po remontu. Poleg tega so izdajale strokovna mnenja 
RUJV v zvezi s spremembami pogojev in omejitev za obratovanje, 
modifikacijami na varnostni opremi, uresničevale so nadzorni 
program nad gradbenimi objekti in materiali reaktorske posode 
ter nadzirale radioaktivnost v okolici jedrskih objektov. 

Razvojno in raziskovalno delo zajema deterministične in verjet- 
nostne analize varnosti jedrske elektrarne z vzdrževanjem in raz- 
vojem računalniških programov, dinamične analize sestavin in 
sistemov elektrarne ter projektiranje sredice reaktorja. Poleg tega 
se uresničuje program kvalifikacije varnostne opreme po ameri- 
ških predpisih in razvija metodologije za ugotavljanje staranja 
materialov reaktorske posode. 

Po 20. členu Zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi 
sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Ur. list 
SRS, št.28/80) so leta 1985 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
Nuklearna elektrarna Krško, Rudnik urana Žirovski vrh in Institut 
Jožef Štefan sklenili Samoupravni sporazum o združevanju sred- 
stev za jedrsko varnost, ki ureja združevanje sredstev za uresniče- 
vanje tistih ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in za 
varnost jedrskih objektov in naprav, ki imajo pomen za vso repu- 
bliko. Ukrepi so določeni v Republiškem programu za varstvo 
pred ionizirajočimi sevanji in za jedrsko varnost, ki ga določi 
Izvršni svet Skupščine R Slovenije, izvajajo pa se v obsegu in na 
način, kot to za vsako leto s podrobnejšim programom po pred- 
logu Strokovne komisije za jedrsko varnost določi RUJV. 

V letu 1989 v skladu z letnim programom potekali sistematično 
spremljanje, evidenca in analize varnostnega stanja v jedrskih 
objektih in napravah jedrskega gorivnega kroga, priprava strokov- 
nih podlag za določanje meril za čepljenje cevi uparjalnikov, 
spremljanje razvoja na področju zakonodaje za izdajo obratoval- 
nih dovoljenj po svetu in predvsem v ZDA, usposabljanje delavcev 
doma in v tujini, analiza izkušenj iz černobilske nesreče in stro- 
kovna pomoč komisiji za preverjanje usposobljenosti delavcev 
v jedrskih objektih. 

Banka podatkov dokumentacije s področja jedrske varnosti 
(SDJV) obsega že skoraj 10.000 zapisov. Podatke je možno vnesti 
v osebni računalnik, ki omogoča enostavno iskanje dokumenta- 
cije. Poleg SDJV je možen dostop do baze podatkov INIS Medna- 
rodne agencije za atomsko energijo in do njihovega sistema 
poročanja o izrednih dogodkih v jedrskih elektrarnah. 

4.1 SODELOVANJE V SISTEMU 
POROČANJA MAAE O IZREDNIH 
DOGODKIH 

Mednarodna agencija za atomsko energijo je ob sodelovanju 
držav članic, ki imajo razvito jedrsko tehnologijo, uvedla sistema- 
tično zbiranje poročil o izrednih dogodkih v jedrskih elektrarnah 
v posebni bazi podatkov z imenom Incident Reporting system 
(IRS). 

Namen sistema je široko posredovanje izkušenj o izrednih 
dogodkih vsem državam članicam MAAE, da bi lahko izboljšale 
varnost svojih jedrskih elektrarn. 

Izmenjava poročil med državami poteka po načelu, da ima 
vsaka država, ki prispeva poročila o svojih dogodkih, tudi dostop 
do drugih poročil. Ta poročila pa lahko uporablja izključno 
v okviru sistemu IRS. 

Jugoslavija je pričela sodelovati v sistemu IRS leta 1985 (Uradni 
list SFRJ, MP 1/87). S sistemom IRS je povezana preko Republiške 
uprave za jedrsko varnost v Ljubljani v sodelovanju z jedrsko 
elektrarno v Krškem. 

V letu 1989 je bil izbran kot prispevek Jugoslavije v IRS poročilo 
o izrednem dogodku v NE Krško Prisilna zaustavitev elektrarne, ki 
se je pripetil 1.julija. V tem letu je prispelo v IRS 296 poročil 
o izrednih dogodkih, tako je njihovo število narastlo na 830. 

Letošnje izboljšave sistema poročanja o izrednih dogodkih 
MAAE omogočajo njegovo širšo uporabo. Poročila IRS so sedaj 
na razpolago v obliki podatkovne baze na osebnopi računalnik na 
RUJV in v NE Krško, ki se redno dopolnjuje z novimi dogodki. 

Poročevalec 27 



5. MEDNARODNO SODELOVANJE NA 
PODROČJU JEDRSKE VARNOSTI 

Večstransko sodelovanje na področju jedrske varnosti poteka 
preko Mednarodne agencije za atomsko energijo v vseh oblikah 
tehnične pomoči, štipendij, udeležbe na tečajih, seminarjih in 
konferencah, izmenjave strokovnajkov, sodelovanja na tehničnih 
komitejih in podobno. Organizacija regionalnih tečajev Agencije 
v R Sloveniji je pogosta in izredno koristna oblika izmenjave 
strokovnih izkušenj ter usposabljanja domačih strokovnjakov, ki 
jo uporabljajo naše vodilne raziskovalne inštitucije, najpogosteje 
Institut Jožef Štefan. 

Večstransko sodelovanje z državami članicami SEV-a na 
področju jedrske energetike je v primerjavi z drugimi republikami 
v Sloveniji manjše in v glavnem z njimi sodeluje NE Krško v Komi- 
siji SEV za jedrske elektrarne. 

Dvostransko sodelovanje pri izmenjavi informacij o varnosti 
jedrskih elektrarn je urejeno z ameriško Jedrsko upravno komisijo 
(NRC - Nuclear Regulatory Commission) s sporazumom med 
tedanjim Zveznim komitejem za energetiko in industrijo ter NRC- 
V R Sloveniji skrbi za izmenjavo informacij o varnosti Institut Jožef 
Štefan, ki opravlja vlogo usklajevalca in posredovalca informacij 
vsem zainteresiranim organom in organizacijam. V skladu s spo- 
razumom potekajo tudi raziskave o varnosti jedrskih elektrarn, ki 
so pomembne za obe strani, predvsem je pri tem treba omeniti 
preverjanje računalniških programov za analiziranje jedrskih nez- 
god in nesreč. 

Pripravlja se sklenitev dvostranskega sporazuma med Repu- 
bliko Avstrijo in SFR Jugoslavijo, ki bo obsegal celotno področje 
varstva okolja, skupno za državi. Vključena bodo tudi vprašanja 
v zvezi z obveščanjem ob morebitni jedrski nesreči in druga 
vprašanja jedrske varnosti in varstva pred ionizirajočimi sevanji, ki 
jih obravnavajo mednarodni sporazumi. Meddržavni sporazum bo 
tako dopolnjeval že obstoječe oblike medsebojnega sodelovanja- 

POROČILO 

o stanju gozdov in možnostih za zagotavljanje sredstev za 

ohranitev gozdov z ugotovitvami in sklepi 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 22. seji dne 
20. 9 1990 obravnaval: 

- POROČILO O STANJU GOZDOV IN MOŽNOSTIH ZA 
ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA OHRANITEV GOZDOV 
Z UGOTOVITVAMI IN SKLEPI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim 
odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 

nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije določil, 
da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delov- 
nih teles sodelovali: 

- dr. Jože OSTERC, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Albin DEBEVEC, namestnik republiškega sekretarja za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Jože FALKNER, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Pristojno delovno telo Skupščine Republike Slovenije za 
obravnavo tega poročila je Komisija za varstvo okolja In 
naravne dediščine, kot zainteresirano delovno telo pa bo 
poročilo obravnaval Odbor za splošne gospodarske zadeve. 

Poročilo o stanju gozdov in možnostih za zagotavljanje 
sredstev za ohranitev gozdov z ugotovitvami in sklepi, ki ga 
je predložil Skupščini Republike Slovenije Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije bodo obravnavala naslednja 
delovna telesa: Kot pristojno matično telo Komisija za var- 
stvo okolja In naravne dediščine ter kot zainteresirana 
delovna telesa, odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, odbor za 
raziskovalno dejavnost in tehnologijo ter odbor za proračun 
in javne finance. 

0.0. UVOD 

Skupščina SR Slovenije je leta 1986 obravnavala Poročilo o pro- 
padanju gozdov zaradi onesnaženega zraka v SR Sloveniji in 
ukrepih za sanacijo ter sprejela ugotovitve, predloge in sklepe za 
izboljšanje stanja gozdov. Leta 1987 so bili sprejeti temeljni cilji in 
programske usmeritve političnega in družbenega programa SZDL 
Slovenije na področju ekologije, energetike in varčevanja. Leta 
1987 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije obravnaval tudi Infor- 
macijo o stanju v lesni industriji Slovenije in naložil Republiškemu 
komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republiškemu 
komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora, Republiškemu 
komiteju za industrijo in gradbeništvo in Republiškemu komiteju 
za zakonodajo, da aktivno sodelujejo pri pripravi predloga za 
zagotavljanje sredstev za gozdno reprodukcijo takoj, ko bo 
dokončana študija o zagotavljanju sredstev za gozdno reproduk- 
cijo. Študija je končana. Izdelana je bila na podlagi gozdnogospo- 
darskih načrtfv območij za obdobje 1981-1990. V teh načrtih je 
bila problematika umiranja gozdov zajeta delno, zato iz te študije 

28 

še ni celovito razvidna problematika zagotavljanja sredstev 1 

gozdno reprodukcijo, nakazujejo pa se določene rešitve. di 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je do leta 1986 Preie' 

pobudi skupin delegatov za Zbor združenega dela in Zbor oC)^a. 
Skupščine SR Slovenije iz občin Logatec in Vrhnika, ki se rian . 
šata na obravnavano problematiko. V odgovoru na ti dve pob 
je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pojasnil, da bo na p^ 
študije o zagotavljanju sredstev za gozdno reprodukcijo in pop,fl 
zdravstvenega stanja slovenskih gozdov v letu 1987 za zaseda i 
zborov Skupščine SR Slovenije pripravil gradivo, ki bo obraVl\i. 
valo problematiko umiranja gozdov, možnosti za njihovo na o ' 
njo reprodukcijo in zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov 
njihovih funkcij. cp 

Na podlagi ugotovitev, predlogov in sklepov Skupščine 
Slovenije ter na podlagi periodičnega delovnega načrta Izvršne« | 
sveta Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1988 je Repuibi 
komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano SR Slovenije v so 
lovanju s Samoupravno interesno skupnostjo za gozdarstvo .| 
venije in Splošnim združenjem gozdarstva Slovenije Prl"'.|jjt 
poročilo. Poročilo temelji na obsežnih gradivih, ki so rezu ^ 
raziskovalnega dela in drugih analiz gospodarjenja. V PoroCl'jrav- 
v skrajšani obliki obravnavani: vloga in pomen gozdov, Wi 
stveno stanje gozdov, načrtovane in izpolnjene obveznosti 9 ^ 
darstva v dejavnostih posebnega družbenega pomena, ekori f 
ska moč gozdarstva in njegova reprodukcijska sposobnost k 
tudi osnovne ekonomske ugotovitve in usmeritve za gospod 
nje z gozdovi v spremenjenih razmerah. ,*jne 

Tako pripravljeno poročilo je obravnaval Izvršni svet Skups , 
Republike Slovenije na 150. seji. Sprejeti so bili ugotovitve, P. 
logi in sklepi. Gradivo so obravnavala tudi delovna telesa 
čine Republike Slovenije, niso pa ga obravnavali zb0" „^ggO 
Skupščine Republike Slovenije so na zasedanju 28. in 29 svetii 
obravnavali poročilo o stanju okolja in naložili Izvršnemu s ^ 
Skupščine Republike Slovenije, da pripravi celovito po'' e. 
o problematiki ogroženosti gozdov in predlog potrebni' n4čine 

memb predpisov o gozdarstvu in lovstvu. Izvršni svet Skup u 
Republike Slovenije je na seji 21.6.1990 naložil Repubiis 
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sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da že obravna- 
vano poročilo ustrezno dopolni z novejšim stanjem gozdov in 
9ozdarstva in ga ponovno pošlje v obravnavo Izvršnemu svetu. 

Na podlagi tega dopolnjnega poročila naj bi Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije sprejel ugotovitve, predloge in sklepe ter 
celotno gradivo poslal v obravnavo Skupščini Republike Slove- 
nije. 

Primerjava rezultatov popisa poškodovanosti iz leta 1985 
s popisom leta 1987 ne kaže bistvenih razlik pri skupnem številu 
ali vsoti poškodovanih dreves, narašča pa delež močneje ogrože- 
nega drevja. Negativne težnje lahko pričakujemo tudi v prihodnje. 
Na to opozarjajo sedaj še nevidne poškodbe dedne snovi, pove- 
čana vsebnost žvepla v iglicah in izginevanje občutljivejših lišajev 
na vse večjem območju Slovenije. 

1 0 VLOGA IN POMEN GOZDOV 

Gozdovi so z ustavo SFRJ in z ustavo Republike Slovenije 
°predeljeni kot dobrina splošnega pomena, ki je pod posebnim 
varstvom, določenim z zakonom. Zakod določa pogoje in način 
njihove z varstvom skladne in smotrne uporabe ter gospodarjenje 
'ako, da se zagotavljata njihova ohranitev in razvoj. Z gozdovi se 
9°spodari po enotnih strokovnih načelih, ki ne glede na lastništvo 
'rajno zagotavljajo ohtanitev in razvoj gozdov v skladu z zakonom. 

Gozdovi so nepogrešljiv sestavni del zdravega okolja. So zaple- 
ten ekološki sistem z velikimi, pa vendar ne z brezmejnimi samoo- 
nranjevalnimi sposobnostmi. Gozdovi so izjemna naravna vred- n°ta, njihov pomen je večstranski: ekološki, ekonomski, 
°t>rambni, rekreacijski itd. Niso več pomembni samo kot trajni 
pravni vir za pridobivanje lesne surovine za industrijsko prede- 
lavo lesa, vse bolj postajajo pomembne njihove splošno koristne 
'unkcije za varstvo okolja nasploh. Njihov blagodejni vpliv je 
Vsestranski na vse osnovne prvine okolja /voda, zrak, tla/, funkcije 
9ozdov v prostoru so nenadomestljive /vodni režim, erozija, rekre- a°'ja, narodna obramba itd./. 

Posrednih funkcij in pomena gozdov ne moremo finančno 
ovrednotiti. Nekateri avtorji sicer ugotavljajo, da so posredne 
*0risti gozdov 10 in večkrat večje kot lesnoproizvodne funkcije, 
•endar se nekatere posredne koristi ne dajo nadomestiti z materi- 
aino vrednostjo. 
1 pri hkratni obravnavi posrednih in neposrednih koristi gozdov 
'e treba poudariti nekaj podatkov o proizvodni funkciji gozdov, in 
0 Predvsem o proizvodnji,lesa, čeprav tudi proizvodnja vzpored- 
en gozdnih proizvodov /zdravilna zelišča, gozdni sadeži, gobe, 
°lviačina, stelja itd./ ni nepomembna. Gozdovi pokrivajo 52% 
Površine Slovenije in imajo okoli 190 milijonov m5 lesne zaloge, 
,'ni prirastek 3,70 m3/ha; poseka se lahko 3,56 m3/ha /ali skupaj 
I' mio m3/. Gozdovi zadovoljujejo okoli 75% potreb po predelavi Sa potencialna proizvodna sposobnost gozdnih rastišč pa je 
«jadi premočnega izkoriščanja gozdov v preteklih razdobjih 
K°riščena le okoli 70%. 

Ia* gozdu dela okoli 6.500 delavcev /pri tem niso upoštevani 
stniki gozdov, ki jih je približno 250.000/, v lesnopredelovalni in 

papirni industirji pa še okoli 44 000 delavcev, ki skupaj ustvarijo 
J° družbenega proizvoda v Sloveniji. 

Dn 
d ie zaradi možnosti za delo v gozdu in zaradi dohodka 

0?niemben zlasti za približno 150.000 kmetov - lastnikov gozdov. 
°stoj okoli 7.500 gorskih kmetij v Sloveniji je v celoti odvisen od 

* *dov ne samo zaradi izgube donosov, ampak tudi zaradi izgube 
J Poslitve. V enem od žarišč največje prizadetosti /Mežiška dolina 
le)f?ri|ogi 1 in 2/ so gozdovi že toliko poškodovani, da bo v petih 

'h opuščenih več kmetij. 

2 o ZDRAVSTVENO stanje gozdov 

dot ^'oveniji smo začeli sistematično raziskovati propadanje goz- 
o zaradi onesnaženega ozračja že v letu 1969, vendar je bilo 
One °'eno na najbolj poškodovane predele v okolici večjih p0®Snaževalcev. V letu 1985 so bile opravljene meritve in prvi 
Pon'S poSkodovanosti gozdnega drevja na vsej površini. Metodo 
Biot h 'e PriPravil Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri uPo nniški fakulteti in je v zasnovi podobna metodam, ki jih 
Sred 'a'° v srednji Evropi, ter daje rezultate, ki jih lahko nepo- 2 re no primerjamo z rezultati v drugih državah. V primerjavi 
'aio '' v dru9'h državah dobimo celo več podatkov, ki omogo- djVj razčlenitev nekaterih znanih vzrokov propadanja /kot so: 
in i '^ znane bolezni in škodljivci, poškodbe zaradi naravnih ujm 

* zdarske dejavnosti/. Hkrati pa ugotavljamo tudi: 
Za nP

r,sotnost lišajev kot klasičnih biopokazateljev občutljivosti 
^snaženi zrak; 
- D^nost *vep'a v smrekovih in borovih iglicah; Met° vanost dedne snovi v celicah. 

en0,'
odo je prevzel tudi Zvezni sekretariat za kmetijstvo in je 

9°Zdrf *a vso Ju9°slavijo. Leta 1987 je bil popis poškodovanosti 
Pa iB u ,v Sloveniji ponovljen, v drugih jugoslovanskih republikah D" opravljen prvič. 

Por°čeVaiec 

V Sloveniji je bila leta 1987 ugotovljena skupna poškodova- 
nost gozdnega drevja v %, kot je prikazana v pregledu: 

drevje 

RŠ 
SFRJ 

neogro-malo ogro- ogroženo zelo ogro- v propa- 
ženo ženo ženo danju 

56,3% 
67,8% 

20,2% 
22,7% 

11,4% 
6,7% 

6,6% 
2,2% 

5,5% 
0,6% 

Črna knjiga o propadanju gozdov v Sloveniji /Inštitut za gozdno 
in lesno gospodarstvo 1987/ kaže zdravstveno stanje naših goz- 
dov v letu 1987. 

Iz podatkov je razvidno, da je v Sloveniji že 43,7% poškodova- 
nega drevja/priloga 3/. To nas uvršča med države, kjer so gozdovi 
najbolj prizadeti. Še bolj katastrofalni so podatki o posamezni 
drevesni vrsti, zdravih je le 5,9% jelk, 21,8% smrek 

Dodatne raziskave vsebnosti žvepla v smrekovih in borovih 
iglicah dokazujejo, da je le 12% drevja, pri katerem vsebnost 
žveplani povečana; pri 82% drevja je ta vsebnost povečana in je to 
drevje ogroženo, pri 6% drevja je močno povečana vsebnost 
žvepla in je drevje zelo ogroženo. Povečana vsebnost žvepla že 
potrjuje, da je zrak čezmerno onesnažen z žveplovimi spojinami. 
To potrjujejo tudi raziskave o prisotnosti lišajev. Prav tako so se 
citogenetske raziskave, ki jih opravlja Inštitut za biologijo Uni- 
verze v Ljubljani, izkazale kot odličen zgodnji kazalec notranje 
mikroskopsko vidne poškodovanosti. Po podatkih raziskave sta 
dve tretjini smrek v Sloveniji genetsko že resno ogroženi. 

Stopnja poškodovanosti je v Jugoslaviji nižja kot v Sloveniji, je 
pa podobna kot v Avstriji, le da je v Jugoslaviji že 10% dreves 
ogroženih, zelo ogroženih in propadajo, v Avstriji pa 3%, v Slove- 
niji pa celo 24%, kar je podobno stanju na Bavarskem /stanje 
1987/. 

Drevje propada zaradi kopičenja vseh stresnih dejavnikov. 
Poudariti je treba, da onesnaženo ozračje najbolj vpliva na 

zdravstveno stanje gozdov, neposredno s škodljivimi snovmi, 
posredno pa vse pogosteje tudi s podnebnimi stresi /sušami, 
vročino/. Z znanimi vzroki lahko pojasnimo 1/3 poškodovanosti 
gozdov. Podrobni popis poškodovanosti gozdov leta 1980 prika- 
zuje: 7% slovenskih gozdov je poškodovala divjad /od tega skoraj 
1/2 nevzdržno oiiroma v propadu/, 5% gozdov škodljivci, 10% so 
jih prizadele naravne katastrofe, na 2,5% površine gozdov pa so 
bile ugotovljene poškodbe zaradi gozdarske dejavnosit. Poročila 
Republiškega inšpektorata za gozdarstvo opozarjajo, da se kri- 
tično povečujejo obseg in stopnje poškodovanosti.Za ugotovljeno 
poškodovanost slovenskih gozdov v letu 1989 je značilno zmanj- 
šanje 1. stopnje poškodovanosti in nekoliko manj značlno zmanj- 
šanje 3. in 4. stopnje poškodovanosti. Na tako poškodovanost 
gozdov, zlasti v 4. stopnji poškodovanosti, vplivajo tudi v letu 1988 
v začetku leta 1989 opravljene sanitarne sečnje. 

Prikaz poškodovanosti iglavcev v obdobju 1985-1989: 

st. pošk. 
leto 

1 

1985 
1987 
1989 

23,2 
24,1 
33,6 

26,9 
33,3 
27,3 

20,2 
20,1 
22,9 

13,9 
12,0 
9,2 

15,8 
10,5 
7,0 

Prikaz poškodovanosti listavcev v obdobju 1985-1989: 

st. pošk. 
leto 

1 

1985 
1987 
1989 

65,1 
81,3 
83,6 

33,6 
10,1 
8,2 

0,8 
4,6 
4,2 

0,2 
2,5 
2,3 

0,3 
1,5 
1,7 

Premik poškodovanosti gozdov, ki ga dajo slutiti meritve v letu 
1989, potrjuje, da bi z odpravo onesnaženosti ozračja naš gozd 
lahko postal bolj zdrav. Sorazmerno ugodni rezultati, ki so jih 
pokazale zadnje meritve /po Evropski ekonomski komisiji lahko 
govorimo o trendih, če se pojavijo premiki, večji od 5%, in če se 
pojavijo vsaj dvakrat zaporedoma v obdobju treh let/, bi morali 
v Sloveniji spodbuditi k odločilnim ukrepom za sanacijo ozračja. 
Šele po teh ukrepih bomo lahko zanesljivo rekli, da se gozdu 
resnično obetajo boljši časi. 
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3.0 URESNIČEVANJE ŽE SPREJETIH NALOG ZA 
IZBOLJŠANJE STANJA GOZDOV 

Skupščina Republike Slovenije je leta 1986 ob obravnavi poro- 
čila o propadanju gozdov zaradi onesnaženega zraka v Republiki 
Sloveniji ter ukrepih za sanacijo sprejela predloge in sklepe za 
izboljšanje stanja. Sprejeti predlogi in sklepi so se delno že 
uresničili.Tako je: 

- novembra 1986 Jugoslavija ratificirala konvencijo o onesna- 
ževanju zraka na velike razdalje preko meja in februarja 1987 
protokol h konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje 
preko meja in o dolgoročnem financiranju programa sodelovanja 
za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje 
v Evropi; 

- V Sloveniji je bil konec aprila 1988 sprejet Odlok o mejnih 
količinah oziroma koncentracijah škodljivih snovi, ki se smejo 
izpuščati v zrak /Uradni list SRS, št. 19/88/. S tem odlokom so 
predpisani mejne dovoljene količine in roki za zmanjšanje posa- 
meznih emisij na z odlokom dopustno mejo. Pred emitente so 
postavljene zahtevne naloge, potreben je tehnološki preobrat. 
Vsekakor pa so tudi drugi sanacijski ukrepi za zmanjšanje ones- 
naževanja cenejši od škode, ki jo povzročajo okolju - naravi in 
ljudem Ti sanacijski ukrepi so prvi pogoj za pričetek sanacije 
poškodovanih gozdov v okolici znanih virov onesnaževanja. Sana- 
cijski ukrepi gozdnogospodarskih organizacij samo blažijo posle- 
dice in upočasnjujejo propadanje; 

- Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je določil predlog 
sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Republike Slovenije 
za obdobje 1986-2000. Vanj so vključene tudi usmeritve za 
zmanjšanje emisij in za usklajeno gospodarjenje v prostoru, goz- 
darstvo pa načrtuje spremembo strategije gospodarjenja z goz- 
dovi. Večciljna usmeritev k pronaravnemu gospodarjenju z goz- 
dovi zaradi njihove vse večje oslabelosti zahteva ne samo varova- 
nje in krepitev proizvodnih funkcij, pač pa predvsem pospeševa- 
nje okoljetvornih in drugih kulturnih funkcij. Zato je v predlogu 
sprememb in dopolnitev načrtovano, dS bo ob zmanjšanem 
donosu, ob pričakovanju slabše kakovosti lesa treba zagotoviti 
več sredstev za vlaganje v gozdove in za krepitev splošno korist- 
nih funkcij gozdov, in sicer na podlagi gozdne proizvodnje, na 
podlagi soudeležbe porabnikov gozdnega prostora ter na podlagi 
sredstev povzročiteljev škode v gozdovih; 

- Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški 
fakulteti je v sodelovanju z gozdnogospodarskimi organizacijami 
ponovil popis poškodovanosti gozdov ter skupaj z VTOZD za 
gozdarstvo Biotehniške fakultete, Splošnim združenjem gozdar- 
stva Slovenije, Samoupravno interesno skupnostjo za gozdarstvo 
Slovenije in republiškima upravnima organoma, pristojnima za 
gozdarstvo ter varstvo okolja, vključeval v mednarodne in jugoslo- 
vanske aktivnosti za proučevanje umiranja gozdov. Kljub temu pa 
predvsem problemi gospodarjenja s poškodovanimi gozdovi in 
izdelava strokovnih osnov, to je gozdnogospodarskih načrtov za 
gospodarjenje z gozdovi, v spremenjenih ekoloških razmerah še 
niso dovolj raziskani in konkretno opredeljeni. Ta pomanjkljivost 
gozdnogospodarskih načrtih območij za obdobje 1991-2000, ki 
so v sklepni fazi izdelave. 

Prvi popis poškodovanosti gozdov v Sloveniji je bil opravljen 
v letu 1985, zato v zakonu o gozdovih, ki je bil sprejet leta 1985, še 
niso predvidene rešitve za gospodarjenje z gozdovi v ekološko 
močno poslabšanih razmerah. Tako v njem ni predvideno gozdno- 
gospodarsko načrtovanje, ki bi glede na stopnjo poškodovanosti 
gozdov in možnosti za njihovo sanacijo predvidelo ustrezne stro- 
kovne rešitve. Zagotavljanje sredstev za dejavnosti posebnega 
družbenega pomena /razen za odpiranje gozdov s cestami/ je 
v zakonu o gozdovih predvideno za normalne ekološke razmere. 
Pri tem zakon določa le minimalno stopnjo biološke amortizacije, 
višjo stopnjo pa naj bi gozdnogospodarske organizacije določile 
v samoupravnih splošnih aktih. Lesnopredelovalne organizacije 
in drugi uporabniki gozdov in gozdnega prostora po zakonu niso 
dolžni zagotavljati sredstev za splošno koristne funkcije gozdov, 
temveč daje zakon o gozdovih usmeritve za samoupravno združe- 
vanje sredstev za te namene. Zaradiposlabšanih gospodarskih 
razmer v lesnopredelovalni industriji ta ne izpolnjuje samouprav- 
nih sporazumov, z drugimi uporabniki pa samoupravno združeva- 
nje niti ni zaživelo. 

Zato je treba ustrezneje urediti financiranje vlaganj v gozdove 
v poslabšanih ekoloških razmerah in financiranje sanacije že 
poškodovanih gozdov. 
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4.0 NAČRTOVANE IN IZPOLNJENE OBVEZNOSTI 
GOZDARSTVA V DEJAVNOSTIH POSEBNEGA 
DRUŽBENEGA POMENA 

Zakon o gozdovih določa, da so varstvo gozdov, nega, obnova, 
melioracije, pogozdovanje, semenarstvo, drevesničarstvo, odka- 
zovanje drevja za posek, urejanje gozdov ter odpiranje gozdov 
z gozdnimi cestami dejavnosti posebnega družbenega pomena- 

Obvezna strokovna podlaga za gospodarjenje z gozdovi so 
gozdnogospodarski načrti. Na njihovi podlagi so bili sestavljen' 
planski akti gozdarstva pri samoupravnih interesnih skupnostih 

V tabeli št. 1 /priloga 4 tega poročila/ so podani načrtovan' 
povprečni letni obseg osnovnih dejavnosti za obdobji 1971-19®° 
in 1981-1990 ter relativne težnje glede na predhodn" 
/1971-1980/ obdobje in odstotek izpolnjenih obveznosti glede na 
strokovno osnovo /gozdnogospodarski načrt/ v prvem srednjeroi* 
nem planu /1981-1985/ ter v letih 1986, 1988,1989 in plan za le'0 

1990. 
Iz podatkov je razvidno, da območni gozdnogospodarski natn> 

za obdobje 1980-1990, v katerih je le delno vključena problen"3' 
tika propadanja gozdov, glede na zakonska in strokovna izh°' 
dišča omogočajo le neznatno povečanje obsega sečnje v pri"1®« 
javi s preteklim desetletjem /1971-1980/. V obdobju 1981- 
se je sečnja lesa v Sloveniji v primerjavi z obdobjem 1971-1®°; 
povečala za 4,7%, v obdobju 1971-1980 pa v primerjavi s Pre ' 
hodnim obdobjem 1961-1970 za 21%. Take sečnje zahteval 
bistveno povečanje vlaganj v obnovo, nego in zlasti v melioracij® 
gozdov. Z območnimi gozdnogospodarskimi načrti je nakazan 
zniževanje obsega gradenj cest, čeprav jih imamo v Sloven l 
v povprečju le 14,5 m/ha /leta 1987/, za optimalno gospodarjenj 
z gozdovi in zagotavljanje drugih interesov v prostoru pa bi \" 
morali po mnenju strokovnjakov imeti 23,3 m/ha/Dobre, 1986/ ^ 
ožjih delih gozdnogospodarskih območij so odstopanja od t® 
povprečnih podatkov od že dosežene optimalne odprtosti o 
bistveno podpovprečne odprtosti - približno 20% gozdnih p°v 

šin je za racionalno gozdno gospodarjenje še neodprtih. ,g 
V srednjeročnem obdobju 1981-1985 je gozdarstvo _Prese?n0 

nego gozdov in gradnje gozdnih cest, izpadle pa so že dein 
obnova, zlasti močno pa melioracije gozdov. Negativne težnje s 
nadaljujejo v letih 1986, 1987, 1988 in 1989 in v letu 1990. t 

V letu 1986 je bila sečnja presežena zaradi naravnih n®s ,u. 
/žled, vetrolomi, snegolomi/ in večjih količin /približno 30%/ ®' 
čajnih pripadkov na vseh površinah oslabelih gozdov/. Ujnje ,u 
vplivale, da je bilo zgrajenih več cest. Za ta dela je bilo v obdo"' 
1981-1985 zagotovljenih več finančnih sredstev porabnikov le 
in tudi samega gozdarstva. To so v tem obdobju omogoči e 
ugodnejše gospodarske razmere v reproceloti in dosledne! 
izpolnjevanje samoupravno dogovorjenih obveznosti. Za ot> ijih 
1986-1990 so sicer sklenjeni samoupravni sporazumi o ternfJe- 
plana območnih samoupravnih skupnosti za gozdarstvo, s K® . 
rimi so se zbirala tudi sredstva za gradnjo gozdnih cest po 9° 
nogospodarskih območjih, ni pa bil sklenjen sporazum o zdru ^ 
vanju dela teh sredstev v Samoupravni interesni skupnosti 
gozdarstvo Slovenije, zato ta ni mogla bistveno vplivati na sk 
nejše odpiranje z gozdnimi cestami v Sloveniji. Hkrati se sre<o* 
povračil za uporabo gozdnih cest, ki so vsebovana v ceni g°< g 
gozdarstvu vračajo za preteklo leto, s tem pa so izgubljala re?inj. 
vrednost. Združevanje sredstev za gradnjo gozdnih cest je z uk 
tvijo samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo pov= 
ugasnilo. 

Ujme so zahtevale tudi povečana vlaganja v obnovo in "®a
9di 

gozdov, vendar je gozdarstvo ta dela opravljalo z zamudo. Z® nj 
organizacijskih, tehničnih, kadrovskih in finančnih omej'' ege 
bilo mogoče opravljati vseh rednih načrtovanih del varstva, " ^ 
in obnove na vseh drugih površinah gozdov. Zato kljub tern 

izpolnitev negovalnih del kaže prekoračevanje gozdnogospo^j 
skih načrtov, vsa načrtovana gozdnogojitvena dela nisoi j. 
opravljena /obnova le 70%, nega 80%/. V skupni realizaciji SI 
nogojitvenih del je namreč približno 1/3 del opravljena z 
sanacijskih ukrepov. red- 

Gozdarstvu so bila v skladu s predpisi o solidarnostnih z9 
stvih odobrena solidarnostna sredstva, ki pa niso zadoščalai n g 
odpravo vseh posledic vetrolomov in žledolomov. Vsa sana 
dela pa zahtevajo tudi dodatno povečanje vzdrževalnih del-je jfl 

Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Sloveru^g. 
ugotovila, da je gozdarstvo do nekaj let nazaj zadovoljivo g ^ 
darilo z gozdovi in s tem omogočilo razvoj vseh funkcij go ^g 
hkrati pa je tudi izboljšalo stanje preveč izkoriščenih gozo 
vojni. . rstv3.Ki 

Ne smemo pa spregledati tudi nekaterih slabosti 9°zaa eZnf 
bolj ali manj spremljajo gospodarjenje z gozdovi po posa 
območjih, kot so: 
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- nedosledno uresničevanje vseh varstvenih ukrepov /lubadar, 
divjad/; 

- neusklajenost sečenj in gojitvenih del v prostoru; 
- premalo prilagojena tehnologija pridobivanja lesa in gradnje 

9ozdnih cest ter vlak v ekološko občutljivem gozdu; 
- toga organiziranost; 
- neustrezna kadrovska politika in podobno. 
Kljub zakonskim rešitvam, ki predvidevajo samoupravno zdru- 

ževanje sredstev za dejavnosti posebnega družbenega pomena, 
niso bila zagotovljena vsa potrebna sredstva za skladnejši razvoj 
ln optimalno izkoriščanje gozdov v Sloveniji. V letu 1987 je bilo 
v Sloveniji zagotovljenih le 79% potrebnih sredstev za biološko 
^produkcijo in gradnjo gozdnih cest. Predvideno združevanje 
sredstev po samoupravnih sporazumih o temeljih planov samou- 
pravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo gozdnogospodarskih 
območij zaradi poslabšanih gospodarskih razmer, v katerih so se 
*našli podpisniki - predvsem lesnopredelovalna industrija, ni 
v celoti zaživelo. Realizacija vseh teh samoupravnih sporazumov 
skupno v zadnjem letu ni dosegla niti polovice z njimi predvidenih 
Sredstev. 

Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Slovenije je v svojih analizah in poročilih ugotavljala, da se že nekaj let 
občutno zmanjšuje obseg bioloških in gradbenih del, kar je v nasprotju z obveznostmi v gozdnogospodarskih načrtih, ki 
Ugotavljajo trajnost gospodarjenja z gozdovi, še bolj pa je v nasprotju s povečanimi potrebami gozdov. Z letom 1989 so se 
*ačele tudi izrazite težave pri združevanju sredstev za republiški 
Pr°gram dejavnosti posebnega družbenega pomena. To združe- 
nje, ki dosega po zakonu o gozdovih 3% vrednosti blagovne 
Proizvodnje, se je v letu 1990 povsem ustavilo. Za uresničevanje 
J!ainujnejšega dela republiškega programa dejavnosti posebnega 
^ružbenega pomena in za financiranje teh dejavnosti na Krasu 
Primanjkuje 12,6 mio din za leto 1990. 

»*roki za ta negativen pojav so torej predvsem finančni oziroma 
izraz gospodarske krize v gozdarstvu in v predelavi lesa. 

^edtem ko so znašala vsa vlaganja v gozdove v vseh dejavnostih 
Posebnega družbenega pomena v obdobju 1976-1990 povprečno 

koli 20% od vrednosti blagovne gozdne proizvodnje, je 
obdobju 1981-1985 ta povprečni odstotek znašal okoli 23%. Na 

®l ravni je tudi v sedanjem srednjeročnem obdobju. Razen teh a9anj morajo gozdna gospodarstva iz lastnih virov vlagati 
nihtna sredstva tudi za vzdrževanje gozdnih cest in gradnjo gozd- vlak, povprečno okoli 7% od vrednosti blagovne gozdne 
3 co'*v°dnje /vzdrževanje gozdnih cest 3,5%, gradnja gozdnih vlak 
v'j/o/. Povprečni vrednostni obseg vseh vlaganj v gozdove 

Odnosu do vrednosti blagovne gozdne proizvodnje tako znaša 
*oii 3o% v zadnjih letih zaznavno upada delež negozdarstva pri 

[j.a9anjih v gozdove. Tako je ta delež v odnosu do vrednosti 
4 ?9°vne gozdne proizvodnje v obdobju 1981-1985 znašal okoli 
v'l v letih 1986 in 1987 okoli 3,1%, v letu 1988 okoli 2,0% in etu iggg le še 1,3%. Vlaganje v gozdove iz lastnih virov gozdar- 
n 

a se temu ustrezno v zadnjih letih stalno povečuje. Od vred- 
nih 9a obsega vseh vlaganj v gozdove je naložbeni delež gozd- 
i'gospodarstev v letih 1986 in 1987 znašal 87%, v 1988. letu 90% 
žar19®9'letu 94%'z načrtom za leto 1990 pa je ta delež celo 98%. 
Sp ac)i spremenjenih razmer v gozdovih /propadanje gozdov/ se 
r,g erninja vrednostna struktura vlaganj. Tako se v skupni sestavi 
p^osrednih vlaganj v gozdove bistveno povečuje delež sredstev, 
5r »"'ionih za varstvo, nego in obnovo gozdov, znižuje pa delež 
v oh 8V za gradnjo gozdnih cest. V obdobju 1981-1985 je bilo $r °nov°, nego in varstvo gozdov vloženih 42 % od vseh nepo- . onih vlagani v aozdove, v sedanjem srednjeročnem obdobju pa 
ferečni delež znaša 57%. 

a bilanca ie v primerjavi z nalogami iz gozdnogospo- skrh načrtov in izpolnjenimi nalogami nezadovoljiva in zbuja 
l6ln paradi vse pogostejših ujm in propadanja gozdov se poseka 
"ačrt 0|<0'' ^®0/'0 'esa v ot3''ki slučajnih pripadkov, kar presega 
Prost ane Poseke ,er iih spreminja po vrsti drevja,debelini in bj0| °rski razporeditvi, ne opravljajo se vsa potrebna dela pri 
^arst v|aganjih, niti pri odpiranju gozdov z gozdnimi cestami. 
Prest ohranitev in krepitev gozdov zahtevajo omejevanje in Vanjg^turiranje sečenj, sočasno pa večja vlaganja. Brez upošte- 
val? cloda,nih posledic propadanja gozdov bi morali za redno V|aq*®vanje gozdov po gozdnogospodarskih načrtih že danes 
< Jiv gozdove najmanj tretjino več sredstev, kot jih je gozdar- 
i(i igoq Pai s predelovalci lesa zagotovilo v letu 1987. V letih 1988 

£e
89 so bili kazalci še bolj neugodni, 

riosti ne "odo zagotovljena sredstva za načrtovana dela za dejav- 
Ocjpr Ppsebnega družbenega pomena in če ne bo kot prvi pogoj 
'leno . ,en° čezmerno onesnaževanje okolja, gozdarstvo uteme- 'rdi, da bo: 
uirn Pr'*adeti gozd še hitreje propadal, kar bo povečalo nevarnost 

' n'*evala se bosta prirastek in etgt oziroma trajni donos, 

prizadeti bodo predelovalci lesa, ogrožena bo socialna varnost 
kmetov, vse večja bo erozija tal itd., 

- spreminjale se bodo mezo-in mikropodnebne razmere, 
- slabel bo vodni režim in podobno, 
kar neizogibno vodi v katastrofo /priloga 5/. Zato se predvideva, 

da je ekološka kriza, ki jo nakazujejo bolni gozdovi, izredno 
nevarna, posledice zaradi prepoznega sprejemanja ustreznih 
ukrepov pa dolgoročne. 

Zaradi umiranja gozdov hitro slabita odpornost in stabilnost 
gozdov. Negativni vpliv strupenih emisij tako že sam po sebi ruši 
tudi ravnovesje med gozdom in divjadjo. Če pa je bilo tako 
ravnovesje predhodno porušeno z načinom gospodarjenja z goz- 
dom ali z divjadjo, pa je to še dodatni negativni vpliv, ki pospešuje 
propadanje gozda. Ni naključje, da postaja opozarjanje na neus- 
klajenost gozda in divjadi v Sloveniji in drugod po Evropi vse 
glasnejše ravno v času, ki sovpada z napredujočim umiranjem 
gozdov. 

Osnovna zakonitost življenja v naravi je, da se mora porabnik 
hrane prilagoditi možnostim za preživljanje, ki mu jih lahko trajno 
daje proizvajalec njegove hrane. 

S poseganjem človeka v življenje gozda in divjadi je to osnovno 
načelo narave marsikje tako načeto, da grozi propad gozdu in 
s tem tudi divjadi. Naj je še tako nepopularno in v nasprotju 
s trenutnimi interesi lovstva je treba jasno povedati, da brez 
občutnega znižanja števila rastlinojede divjadi o učinkovitem in 
resnem usklajevanju odnosov v gozdu marsikje ne moremo govo- 
riti. 

Kljub že dolgo znanemu spoznanju, da sta gozd in divjad samo 
tesno soodvisna dela iste ekosistemske celote, je bilo pri nas 
upravljanje oziroma gospodarjenje s tema naravnima dobrinama 
splošnega pomena vsa leta po vojni med seboj popolnoma 
ločeno. Zato je končno moralo priti med gozdom in divjadjo do 
medsebojne neusklajenosti, ki je ob današnjem umiranju gozdov 
obema še posebno v škodo, saj začenja ogrožati njuno trajno 
ohranitev. 

Upravljanje gozdov je bilo zaupano gozdnogospodarskim orga- 
nizacijam na podlagi strokovno izdelanih in od komisij priznanih 
strokovnjakov na republiški ravni potrjenih gozdnogospodarskih 
načrtov. Dolga leta pa so bili ti načrti in zato tudi gospodarjenje 
z gozdovi usmerjeni skoraj izključno v pospeševanje njihove les- 
noproizvodne funkcije. Vse druge funkcije gozda so bile samo 
površno obravnavane, divjad ponavadi samo toliko, kolikor je bila 
s svojimi življenjskimi izrazi v napoto lesno proizvodni funkciji. 
Takšno ravnanje je nenehno krčilo življenjske možnosti divjadi 
v gozdnem okolju in jo naravnost prisiljevalo k povzročanju 
škode. Šele v zadnjem desetletju se je v našem gozdarstvu začelo 
uveljavljati spoznanje, da sta prosto živeče živalstvo in tudi divjad 
v gozdu naravna danost, ki je kot splošno dobrino ni dopustno niti 
mogoče izločiti iz narave. Zato je gospodarjenje z gozdom začelo 
računati z divjadjo in upoštevati njene življenjske zahteve že pri 
načrtovanju, zatem pa še pri gospodarskem poseganju v gozdni 
prostor. Ker pa je dolgoletno neupoštevanje divjadi v naravnem 
prostoru marsikje močno poglobilo neuravnoteženost med goz- 
dom in divjadjo, tudi spremenjeno gospodarjenje z gozdom 
v nekaj letih stanja ni moglo izboljšati. Razmere v gozdu se 
namreč bistveno spreminjajo samo v daljših časovnih obdobjih, 
marsikje pa nestrokovno obravnavanje divjadi takšno postopno 
izboljševanje razmer popolnoma izključuje. 

Na okroglo 87% povšrine Slovenije je bilo gopodarjenje z divja- 
djo zaupano - brez odškodnine za nedoločen čas - lovskim 
družinam - amaterskim društvenim organizacijam, medtem ko na 
13% površine z divjadjo gospodarijo poklicne organizacije zdru- 
ženega dela s področja lovstva in varstva narave po pogojih, ki 
veljajo za podjetja. Osnovni cilj lovstva je pri nas bil in je povečini 
tudi ostal čimvečje število divjadi. Zato lovske organizacije in še 
posebno od dohodka iz odstrela neodvisne lovske družine, načr- 
tujejo letne odstrele divjadi z vso previdnostjo na podlagi že sicer 
podcenjenega števila divjadi. Zato je letni odstrel divjadi veči- 
noma mnogo prenizko načrtovan. Ta prenizko načrtovani odstrel 
pa marsikje ne izpolnijo v predvideni višini in še pogosteje sestavi. 
Tako ostaja iz leta v leto neizpolnjen odstrel predvsem mladičev in 
samic, posledica česar je naraščanje števila divjadi in s tem vse 
večja neuravnoteženost divjadi z okoljem in naraščanje škode 
v gozdovih in na poljih. 

Naša zakonodaja sicer deklarativno zahteva takšno gospodarje- 
nje z divjadjo, ki naj vzdržuje naravno ravnotežje med divjadjo in 
okoljem. Zakonodaja ekološko utemeljeno predvideva tudi uskla- 
jevanje obstoja divjadi in interesov lovstva z interesi vseh drugih 
uporabnikov naravnega prostora na razsežnih lovskogojitvenih 
območjih. Žal pa ta zakonodaja s svojimi določili ni utrla tudi 
ustreznih poti za uveljavljanje usklajevanja v dejanskem življenju. 

Zakonodaja ne zahteva strokovno izdelanega lovskogospodar- 
skega načrta za lovskogojitveno območje, ki bi moral biti stro- 
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Kovna podlaga za usklajevanje. Pač pa predpisuje lovskogospo- 
darske načrte samo za posamezna lovišča, ki naj bi bili usklajeni 
z gozdnogospodarskimi in kmetijskimi načrti po občinah. Ob tem 
da se lovskogosopodarski načrti lovišč z drugimi načrti uporabe 
naravnega prostora prostorsko ne pokrivajo, so izdelani še za 
različna časovna obdobja /lovski za 5-letna, večinoma drugih kot 
gozdnogospodarski načrti pa za 10-letna obdobja/ in na docela 
različnih strokovnih ravneh, saj lovskogospodarske načrte izdelu- 
jejo amaterji najrazličnejših izobrazbenih in strokovnih profilov 
v prostem času, potrjuje pa jih občina. Ob takšnih razlikah pri 
načrtovanju je usklajevanje načrtov lahko samo formalno. 

Sicer pa je zakonodaja težišče usklajevanja med lovstvom in 
drugimi dejavnostmi predvidela v okviru lovskogojitvenih območij 
na podlagi družbenih dogovorov. Ker pa to dogovarjanje, kot že 
rečeno, nima strokovne podlage v strokovnem lovskogospodar- 
skem načrtu območja, je večina družbenih dogovorov samo 
načelnih. Naloge udeležencev zato niso navedene dovolj 
podrobno in si dogovor lahko razlaga vsak po svoje ter temu 
ustrezno tudi ravna. A tudi če udeleženec ne izpolni v dogovoru 
opredeljene naloge, ga ne prizadenejo nikakršne sankcije. Zakon 
jih namreč za neizpolnjevanje dogovora sploh ne predvideva. Zato 
je bilo usklajevartje med gozdom in divjadjo uspešno samo v red- 
kih primerih. 

Stanje usklajenosti med gozdom in divjadjo bo mogoče izbolj- 
šati samo če bo prihodnji gozdarski in lovski zakonodaji uspelo 
uveljaviti strokovno gospodarjenje z divjadjo v okviru območja na 
podlagi v naravi ugotovljenih kazalcev v okolju in na divjadi. Ti 
kazalci bi morali postati podlaga za določanje višine in sestave 
odstrela posameznih vrst divjadi in tudi za ukrepe, potrebne 
v okolju. To strokovno delo v nobenem primeru nebi več smelo 
biti prepuščeno lovcem posameznih lovišč, ki za to niso ustrezno 
strokovno usposobljeni. Pač pa bi morala zakonodaja predvideti 
odgovornost upravljalcev lovišč v primerih, ko se strokovno ute- 
meljene obveznosti ne izpolnjujejo. 

5.0 EKONOMSKI POLOŽAJ GOZDARSTVA IN 
MOŽNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA 
GOZDNOBIOLOŠKO REPRODUKCIJO 

Gozdarstvo pridobiva pretežni del celotnega prihodka s proiz- 
vodnjo gozdnih lesnih sortimentov. 

Pri tej proizvodnji pa je količinsko omejeno in nima tako kot 
druge gospodarske dejavnosti možnosti na račun te povečati 
prihodka. Tudi dejavniki, kot: storilnost in izboljšanje kakovosti 
ter s tem višje cene, so v gozdarstvu skrajno omejeni, ker so 
odvisni od naravnih danosti. V zadnjih petih letih rast cen gozdnih 
lesnih sortimentov zaostaja za rastjo inflacije. 

V letih 1985 do 1988 so se cene 1 m3 lesa povečevale letno 
v povprečju za 120,4%, drobnoprodajne cene, katerih rast kolikor 
toliko dobro ponazarja rast inflacije, pa za 121,6%. Izpad tega dela 
prihodka skušajo gozdnogospodarske organizacije nadomestiti 
s povečano sečnjo in s spreminjanjem sortimenta, kar pa je za 
ohranitev in krepitev gozdov nesprejemljivo. /Podatki za leto 1989 
so izpuščeni zaradi izjemne inflacije. Njihova uporaba bi popol- 
noma popačila dejansko stanje/. 

V zadnjem času potrebe po vlaganjih naraščajo hitreje od 
dohodka. V letih 1985 do 1988 se je celotni prihodek gozdnogo- 
spodarskih organizacij povečeval v povprečju za 118%, sredstva 
za gozdnobiološko reprodukcijo pa za 133% letno. To je posledica 
poslabšanega stanja gozdov in naravnih ujm, ki že več let zapored 
ogrožajo gozdove. Vendar tudi tako povečana sredstva ne zadoš- 
čajo za uresničitev vseh nalog. Za vsa na podlagi gozdnogospo- 
darskih načrtov v letnih planih gozdarstva Slovenije načrtovana 
dela pri dejavnostih posebnega družbenega pomena manjka že 
sedaj sredstev za okoli 10% vrednosti blagovne proizvodnje. Za 
sanacijo poškodovanih ali propadlih gozdov pa bi gozdarstvo po 
sanacijskih načrtih, potrebovalo 0,2% družbenega proizvoda 
v Sloveniji /ocena po podatkih iz leta 1986/. 

Poleg vlaganj v gozdove se zaradi novih vplivov na gozdove 
objektivno povečujejo tudi drugi stroški gospodarjenja. Tako je za 
proizvodnjo v družbenem in zasebnem sektorju, ki je posledica 
naravnih nesreč in propadanja gozdov, treba vložiti več dela, 
povečujejo se prevozne in spravilne razdalje, večji sta razpršenost 
in razdrobljenost delovišč, potrebni so strožji varnostni ukrepi pri 
delu in podobno. 

Eden od vzrokov za povišanje stroškov, ki pa ni objektivno 
odvisen niti od narave proizvodnje niti od spremenjenih razmer, je 
organiziranost gozdarstva. Razdrobljenost na TOZD-e je premalo 
upoštevala naravo gozdne proizvodnje, trajnost gozdov in njiho- 
vih funkcij ter prostorsko in časovno usklajenost izkoriščanja in 
regeneracije gozdov. Z gospodarnejšo organiziranostjo pri 
gospodarjenju v gozdnogospodarskem območju bi lahko pove- 
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čali in izboljšali storilnost in kakovost opravljenega dela, povečali 
izkoriščenost delovnih naprav in bolj uveljavili strokovno znanje 

Rast dohodka kot rezultanta podpovprečne rasti prihodkov J" 
nadpovrečne rasti stroškov je zlasti v zadnjih letih močno zaostala 
za povprečno rastjo v gospodarstvu. Zaradi tega v osebnih dohod- 
kih delavcev ni možno v celoti uveljaviti težkih delovnih razmer 
Razmere se hitro poslabšujejo, kar povzroča veliko nezadovolj- 
stvo med delavci. 

Hkrati je rast dohodka tudi prenizka, da bi zagotavljala vsal 
povprečno donosnost. Akumulacija se je v zadnjih letih zniževala 
tako v gospodarstvu kot v gozdarstvu. Vendar se je v gospodar- 
stvu delež akumulacije s 16,4% /1985/ nižal na 9,4% /1989/, v goz- 
darstvu pa s 17,9% /1985/ na 7,3% /1989/. 

Položaj gozdarstva je še mnogo težji, kot lahko sklepamo IZ 

vsakokratnih analiz o poslovanju posameznih gozdnogospodar" 
skih organizacij in gozdarstva kot celote. V manjših organizacij- 
skih enotah /TOZD-ih in TOK-ih/ se že nekaj zadnjih let pojavlja 
izguba, ki pa se zaradi medsebojne solidarnosti TOZD-ov ^ 
TOK-ov pokriva znotraj delovne organizacije. Lani in letos pa s 

izguba pojavlja že v delovnih organizacijah. Večjim izgubam s 

organizacije poskušajo izogniti tako, da vse več nalog s podrocl 
dejavnosti posebnega družbenega pomena ne uresničujejo ali)' 
ne opravljajo celovito. .. 

V letošnjem letu se je gospodarski položaj gozdarstva 5 

poslabšal. Razlogov je več: od dejstva, da porabniki lesa n 

morejo več plačevati ustrezne cene, da se zaradi nespoštovan) 
veljavnega zakona mimo gozdnogospodarskih organizacij P'° 
daja najkakovostnejši les, da poslovanje ogroža nelikvidnost, « . 
prepovedi sečnje lesa v družbenih gozdovih. Zadnje bo v veci 
gozdnogospodarskih organizacij dokončno skrčilo tisti izvirni P 
hodek, iz katerega se financira gozdna reprodukcija. Zaradi teg 
bo brez večjega razumevanja in družbene pomoči popolno^, 
zamrlo delo tudi v tistih gozdovih, kjer je vlaganje naj" 
potrebno, ekonomske možnosti za vlaganje pa so najslabše. 

6.0 RAZLOGI ZA NADALJNJE UVELJAVLJANJE 
ŠIRŠEGA DRUŽBENEGA INTERESA PRI 
GOSPODARJENJU Z GOZDOVI 

Republika Slovenija je nedvomno zainteresirana za ohranite*^ 
razvoj vseh gozdov in njihovih funkcij ne glede na lastništvo. P' 
zaradi tega bo še naprej potrebno ustrezno uveljavljanje javn 

interesa pri gospodarjenju z gozdovi. Če je vse bolj PoUtJ
H
a,r!je- 

pomen splošno koristnih funkcij gozdov, je jasno, da gospod« J.fl 
nje z njimi ne more biti v celoti podrejeno osebnim 'nteres0'I1

arje- 
brez dvoma pomeni omejitve za lastnike gozdov pri gospoda 
nju z njimi. Takih omejitev pri drugi lastnini ne poznamo. 

Če obremenitvam gozdov zaradi onesnaževanja okolja t. 
še druge, ki nastajajo zaradi neusklajenih odnosov med posa<" 
nimi deli gozdnega ekosistema, zaradi posegov v gozdnati Hb0 
stor, zaradi povečane rekreacije v gozdovih, je razumljivo, 0 e. 
cilje v gozdovih možno dosegati samo z načrtovanim gospo o 
njem. Tako delo omogočajo gozdnogospodarski načrti, ki ^ 
jejo temeljne strokovne opredelitve do vseh vprašanj, pofien\a je 
za ohranitev in razvoj gozdov. Vedno bolj postaja jasno, o 
z gozdovi možno samo večnamensko gospodarjenje, ki 6 

vredno upošteva vse sestavine gozda. To pa je možno na zai tj 
ženih večjih površinah gozdov. Strokovni pogled, ki mora s ^ 
čez posamezno gozdno parcelo, da zastavi cilje, ki so i j0v 
dosegljivi samo na večji površini, pa ne sme spregledati 
posameznega lastnika gozda. . ^ 

Zaradi spremenjenih razmer v gozdovih postaja obveznos jtj 
uporabnikov gozda in gozdnatega prostora skrb za deja ^3 
posebnega družbenega pomena. Samo posekani in Pr0 ,®aarjc 

lesa ne more biti več edini vir oblikovanja sredstev za 
v gozdove. Odreči se je treba prevelike odvisnosti med bla*rarriC> 
proizvodnjo in sredstvi za vlaganja v gozdove, ki jih rn?0|žar' 
zagotoviti za ohranitev gozdov. Samo lastnik gozda ni V 
zagotavljati materialnih pogojev, ki omogočajo ohranjanje 
funkcij gozdov. mOr0 

Poškodovanost gozdov je in bo problem, ki ga bosi'a p5 
premagovati stroka in družba. Sanacija propadajočih goz 0s 
postala norma, s katero se bo slej ko prej presojala tudi usp)0vij5 

družbe. Seveda pa je pomembno, da se v tem trenutku zag 
predvsem sredstva za odpravljanje vzrokov onesnaževanj 
dov in sredstva za aktivno zadrževanje propadanja 9oz°o m0i" 

V povezavi s poškodovanostjo gozdov je še veliko nera„jeKt' 
vprašanj. Pomembno je, da se z lastnimi raziskovalnimi P'°' izK^' 
naprej uspešno vključujemo v evropski prostor. Z izmenja1 in 
šenj bomo lahko uspešno odgovorili, kako sanirati goz -jjjf1 

pripravili projekte za sanacijo. Še naprej sta nujna siste 
spremljanje in nadzor nad onesnaževanjem. 
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Izvršni svet Skuičine Republike Slovenije je ob obravnavi 
Poročila o stanju gozdov In o možnostih za zagotavljanje sred- 
stev za ohranitev gozdov sprejel naslednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 

4. UGOTOVITVE 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je ob obravnavi 
Poročila ugotovil naslednje: 

1-/ V Sloveniji smo začeli sistematično raziskovati propadanje 
9ozdov zaradi onesnaževanja ozračja že v letu 1969 Inštitut za 
Sozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti je v sodelo- 
vanju z gozdnogospodarskimi organizacijami prvi popis poškodo- 
Vanosti drevja v slovenskih gozdovih opravil leta 1985 in ga v letu 
j387 ponovil. Za ugotavljanje poškodovanosti gozdnega drevja je 
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti le v sodelovanju z gozdnogospodarskimi organizacijami prvi 
Popis poškodovanosti drevja v slovenskih gozdovih opravil leta 
'965 in ga v letu 1987 ponovil. Za ugotavljanje poškodovanosti 
Gozdnega drevja je Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo 
"'otehniške fakulteta prilagodil metodo ECE (United Nation Eco- n°mic Commission For Europe), ki daje rezultate primerljive 
1 rezultati drugih evropskih držav. 

Skupaj z VTOZD za gozdarstvo Biotehniške fakultete. Splošnim 
^ruženjem gozdarstva Slovenije, Samoupravno interesno skup- 
nostjo za gozdarstvo Slovenije in republiškima upravnima orga- 
"""a. pristojnima za gozdarstvo in varstvo okolja, se Inštitut za 9°zdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete dejavno 
"Mjučuje v jugoslovanske in mednarodne aktivnosti za proučeva- 
?'e Propadanja gozdov. Njegovo metodo je Zvezni sekretariat za 
Krnetijstvo sprejel za ugotavljanje poškodovanosti gozdnega arev/a tudi za druge republike v Jugoslaviji, sodeluje pa tudi 

OŽN, Alpe-Jadran, AGREALP, Donaulandern, IUFRO, Cipra in 
.raziskovalnimi institucijami evropskih držav. 
j?°6no onesnaženo okolje je temeljni vzrok propadanja gozdov, 
*rati pa postaja tudi odločilni zaviralni dejavnik pri gospodarje- 

Ju z njimi. Zato je odpravljanje onesnaževanja okolja, zlasti 
*r°kov zanj, temeljni pogoj, ki ga je treba izpolniti, da bi lahko 
a°ionalno in uspešno gospodarili z gozdovi in jih ohranili kot 

s?urino splošnega pomena. Sanacijski ukrepi gozdnogospodar- 
~ 0rganizacij lahko le upočasnjujejo propadanje gozdov, 

lat Funkc'ie gozdov kot dobrine splošnega pomena so ogrožene, ^je ogroženo zagotavljanje temeljnih pogojev obstoja gozdov, 

~ trajnost gozdov in njihovih funkcij, 
~~ naraščanje prirastka in donosov, 
~ Medsebojne usklajenosti gojenja in izkoriščanja. 
~ trajna in racionalna regeneracija gozdov in 

ne naiustreznejšega izkoriščanja gozdnih rastišč v okviru narav- razvoja gozdnih združb. 
v * 

propadanje gozdov je posledica grobih človekovih posegov 
hr 

aravo. Zaradi njih sta porušena naravno ravnotežje in samoo- 
VaiSvalni mehanizem gozdov. Poleg onesnaženega ozračja na 
s nje gozdov vplivajo tudi vsi uporabniki prostora: infrastruktura 
t s,rokovno premalo načrtovanimi posegi v prostor, gozdarstvo 
t ^dosledno uporabo okolju primernih tehnologij, lovstvo 
f,. °Puščanjem preštevilnosti rastlinojede divjadi, ki onemogoča 
ieh "00 obnovo gozdov, itd. Za tako oslabljene gozdove so pod- ani stresi, žuželke in glive vedno bolj nevarni in težje obvladljivi. 
/ ^a*iskave poškodovanosti gozdnega drevja in primerjava 
Uma1-91' Poškodovanosti gozdnega drevja v evropskih državah 
in ai° Slovenijo med dežele, ki imajo največji delež ogroženih I,a/

e'° ogroženih gozdov. Zadnje raziskave (Druškovič, 1988) 
ga 

e/°. da je 61% smrek v Sloveniji genetsko toliko poškodovanih, 
njihovo zdravstveno stanje ne bi izboljšalo tudi, če bi se 

4 'Prenehalo z onesnaževanjem. 
gozriZniere Pr' gospodarjenju z gozdovi se slabšajo. Propadanje 
ben-h ,ma p°le9 splošno družbenih razsežnosti in splošno druž- sia Posledic tudi očitne gospodarske posledice. Spremenjeno 
aaJ

e gozdov in pogojev gospodarjenja, nova spoznanja o propa- 
iar'? gozdov in nalogah za sanacijo propadajočih gozdov so 
a0«°Vah spremembo strategije gospodarjenja z gozdovi in 
"fesn Jtev dolgoročnih planskih aktov, vendar pogoji za uspešno 5 "Sevanje sprejetih odločitev še vedno niso zagotovljeni. 
bo/i!^Posredne gospodarske posledice propadanja gozdov naj- 
Qotfai ae*onejo organizacije, ki gospodarijo z gozdovi in lastnike 
Drort?" *aradi trajne izgube donosa lesa in s tem prihodkov od 
'«<w8 9ozdnih lesnih sortimentov in zaradi izjemno velikih 
«ov ?

0vza sanacijo teh gozdov. Zaradi zagotovitve trajnosti goz- 
*f»an ° treba etate časovno in krajevno prerazporediti in sečnjo 1 ati za 10-20%. Pridobivanje lesa je zaradi stalnega pobira- 

nja slučajnih pripadkov na veliki površini dražje za okoli 30%, 
vrednost sortimentov pa je manjša. Vse to poslabšuje gospodarski 
položaj gozdarstva (organizacij, ki gospodarijo z gozdovi in lastni- 
kov gozdov) in zmanjšuje njegovo akumulativno sposobnost in 
s tem tudi možnost, da bi samo vlagalo v gozdove toliko, kolikor je 
za njihovo ohranitev potrebno. Za vsa na podlagi gozdnogospo- 
darskih načrtov predvidena dela pri dejavnostih posebnega druž- 
benega pomena manjka že sedaj sredstev za okoli 10% vrednosti 
blagovne proizvodnje. Slabšanje stanja v zasebnih gozdovih 
- odliv lesa pomeni izpad sredstev za vlaganja v gozdove, vse 
večja kriza v pridelavi lesa in gozdarstvu in neurejena zakonodaja 
o gospodarjenju z gozdovi sta omejili dela v gozdovih le na 
najnujnejša vzdrževalna dela. Opustila so se že vsa vlaganja za 
zboljšanje gozdov: gradnja cest, premene degradiranih gozdov. 

Izpad dohodka bo posebno prizadel kmete - lastnike gozdov, ki 
so dohodkovno povsem odvisni od gozda - približno 7 500 gor- 
skih kmetij, ki jih želimo in moramo ohraniti iz gospodarskih, 
kulturnih in obrambnih razlogov 

Sistem financiranja dejavnosti posebnega družbenega pomena 
v gozdovih, ki ga določa veljavni zakon o gozdovih je neustrezen, 
ker je oblikovanje sredstev za vsa vlaganja v gozdove v izključni 
odvisnosti od prodanega lesa. 

6. Zaradi uvajanja tržnega gospodarjenja je popolnoma prene- 
halo dogovorno združevanje sredstev negozdarstva za vlaganja 
v gozdove. Odslej bo odvajanje sredstev v te namene odvisno 
izključno od poslovnega interesa. 

7. Organiziranost gozdarstva ne omogoča uveljavljanja temelj- 
nih načel za zagotavljanje trajnosti gozdov niti racionalnega 
gospodarjenja v gozdnogospodarskih območjih. 

Zagotoviti je treba, da dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, ki omogočajo ohranitev gozdov ne bodo odvisne od 
poslovnih interesov in da jih bo možno izvajati v vseh gozdovih, ne 
glede na lastništvo. 

8. Propadanje gozdov lahko označimo za elementarno kata- 
strofo. ki vpliva na vodni režim in prizadeva vodno gospodarstvo, 
znižuje prirastek in s tem možni posek in ima posledice za lesne 
predelovalce, negativno vpliva na turizem in ogroža kmečko in 
bivalno okolje. 

9. Propadanje gozdov ni omejeno na ožja območja. Postaja 
vseevropski problem, ki ga ni mogoče reševati oziroma sanirati 
gozdov samo s solidarno in vzajemno pomočjo gozdarstva, tem- 
več je potrebna širša družbena pomoč. Za sanacijo poškodovanih 
gozdov bo treba po sanacijskih načrtih po oceni iz leta 1986 letno 
zagotoviti 0,2% družbenega proizvoda Slovenije za obdobje 15 let. 

10. Na podlagi stanja gozdov, ugotovljenih motenj in jasno 
opredeljenih ciljev za ohranitev in krepitev večnamenske vloge 
gozdov je nujno treba uveljaviti vse tiste ukrepe, ki bodo vsaj 
dolgoročno pripomogli k izboljšanju stanja, ob Še preveliki ones- 
naženosti ozračja pa čim bolj omilili posledice in preprečevali še 
večjo škodo. Za nekatere ukrepe mora poskrbeti gozdarstvo, za 
druge širša družbena skupnost. 

11. Ob umiranju gozdov hitro slabita odpornost in stabilnost 
gozdov. Negativni vpliv strupenih emisij tako že sam po sebi ruši 
tudi ravnovesje v gozdu. Če pa je bilo tako ravnovesje predhodno 
porušeno z načinom gospodarjenja z gozdom ali z divjadjo, pa je 
to še dodatni negativni vpliv, ki pospešuje propadanje gozda Ni 
naključje, da postaja opozarjanje na neusklajenost gozda in div- 
jadi v Sloveniji in drugod po Evropi vse glasnejše ravno v času, ki 
sovpada z napredujočim umiranjem gozdov 

Osnovna zakonitost življenja v naravi je. da se mora porabnik 
hrane prilagoditi možnostim za preživljanje, ki mu jih lahko trajno 
daje proizvajalec njegove hrane. 

S poseganjem človeka v življenje gozda je to osnovno načelo 
narave marsikje tako načeto, da grozi propad gozda in s tem tudi 
divjadi. Naj je še tako nepopularno in v nasprotju s trenutnimi 
interesi lovstva, je treba jasno povedati, da brez občutnega, začas- 
nega znižanja števila rastlinojede divjadi o učinkovitem in resnem 
usklajevanju odnosov v gozdu marsikje ne moremo govoriti. 

12. Še vedno so aktualna stališča in sklepi Skupščine Republike 
Slovenije iz leta 1986, ki jih je sprejela ob obravnavi poročila 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o propadanju goz- 
dov in ukrepih za sanacijo. 

- ukrepi za učinkovito zmanjševanje onesnaževanja zraka in 
učinkovit nadzor nad onesnaževanjem: 

- izpolnjevanje nalog iz konvencije o čezmejnem onesnaževa- 
nju zraka s posebnim poudarkom na razvojno-raziskovatnem delu 
na tem področju; 

- ponovno preverjanje meril za varstvo zraka, posodabljanje 
predpisov s tega področja in odprava škode, ki nastaja zaradi 
onesnaženega zraka: 

- zakonsko urejanje emisij: 
- napotila inšpekcijskim službam za'najstrožji nadzor nad 

uresničevanjem obstoječih predpisov. 
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B. SKLEPI 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije nalaga: 
1. Republiškemu sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 

hrano, da 
a) v sodelovanju z ustreznimi republiškimi upravnimi organi, 

z zainteresiranimi strankami, z Zadružno zvezo Slovenije, s sek- 
cijo za gozdarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije, pripravi 
spremembe zakona o gozdovih, ki morajo urediti zlasti: 

- strokovno in poslovno organiziranost gozdarstva: 
- zagotavljanje sredstev za dejavnost posebnega družbenega 

pomena v gozdarstvu in sredstev za sanacijo poškodovanih goz- 
dov in aktivno zadrževanje propadanja gozdov, ki mora sloneti na 
širitvi virov financiranja: lastniki in upravljalci gozdov, drugi upo- 
rabniki gozdov in gozdnatega prostora in družbenopolitične 
skupnosti; 

- enotno strokovno gospodarjenje z vsemi gozdovi ne glede 
na lastništvo; 

- usklajevanje javnih interesov z interesi lastnikov gozdov; 
- pripravo strokovnih podlag za usklajevanje odnosov v gozd- 

nem ekosistemu in za usklajevanje interesov v prostoru; 
b) takoj poskrbi za usklajeno spremembo zakona o gozdovih in 

zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč 
tako, da bo zagotovljen medsebojni odnos vseh delov gozdnega 
ekosistema: 

- z enotnimi strokovnimi izhodišči, ki bodo celovito obravna- 
vala gozd v okviru gozdnogospodarskega načrtovanja; 

- z ureditvijo strokovno-operativnega uresničevanja strokov- 
nih izhodišč iz gozdnogospodarskih načrtov; 

- z učinkovitim inšpekcijskim nadzorom nad uresničevanjem 
strokovnih izhodišč iz gozdnogospodarskih načrtov; 

c) v sodelovanju z Inštitutom z gozdno in lesno gospodarstvo in 
Biotehniško fakulteto VTOZD za gozdarstvo: 

- pripravi dolgoročni program spremljanja poškodovanosti 
gozdov in ustrezne projekte za sanacijo propadlih in propadajočih 
gozdov; 

- zagotovi, da bo s celovitim programom raziskovalnega in 
izobraževalnega dela dan trdnejši odgovor na vprašanja, kako 
ravnati z gozdovi ob trajajočem negativnem vplivu biotičnih in 
abiotičnih dejavnikov in kako ravnati takrat in tam, kjer bodo 
prenehali škodljivi vplivi, in nova spoznanja učinkovito prenesejo 
v prakso; 

- oblikuje predlog ustrezne metodologije za celovito inventari- 
zacijo in valorizacijo vseh funkcij gozdov kot izhodišče za določi- 
tev gozdnogospodarskih ciljev in kot pripomoček za vnaprejšnje 
preverjanje občutljivosti gozdov in gozdnatega prostora; 

- izdela rajonizacijo gozdov v Sloveniji po stopnji poškodova- 
nosti in opredeli ustrezne ukrepe za sanacijo gozdov; 

č) da z ustrezno organiziranostjo gozdarske službe omogoči: 
- prožnejše gozdnogospodarsko načrtovanje, ki bo predvidelo 

celovito gospodarjenje s poškodovanimi gozdovi; 
- prenos aktivnosti na varstvo in gojenje gozdov in zaviranje 

propadanja gozdov, dokler ne bodo zagotovljeni pogoji za sana- 
cijo gozdov; 

d) da v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije zagotovi uskladi- 
tev števila rastlinojede divjadi na mero, ki jo gozd brez škode 
prenese Glavno vodilo in odločujoče merilo pri usklajevanju 
morajo biti ekološke zakonitosti, ki uravnavajo življenje v biosi- 
stemih. 

e) da skladno s spremenjenimi pogoji gospodarjenja z gozdovi 
spremeni in dopolni srednjeročni in dolgoročni plan in ovrednoti 
potrebna sredstva za: 

- večje stroške gospodarjenja zaradi poškodovanosti gozdov; 
- obnovo propadajočih in propadlih gozdov; 
- vzdrževanje in krepitev splošno koristinih funkcij gozdov. 
2. Republiškemu sekretariatu za varstvo okolja in urejanje pr0' 

tora, da v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za kmetijstvo^ 
gozdarstvo in prehrano zagotovi sistematičen nadzor nad onesna- 
ževanjem tal in potrebne preventivne in sanacijske ukrepe. 

3. a) Zavodu Republike Slovenije za družbeno planiranje, d* 
v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za kmetijstvo, gozdi'' 
stvo in prehrano, vključi v usmeritve za razvoj v obdobju 
1991-1995 izračun posledic propadanja gozdov in pripravo Pr0' 
jektov za sanacijo gozdov in financiranje programa sanadje 

poškodovanih gozdov in programa preprečevanja njihovega 
nadaljnjega propadanja. 

3. b) Republiškemu sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo 
prehrano, da v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za vaf" 
stvo okolja in urejanje prostora pripravi program sanacije poš^O' 
dovanih gozdov, ki naj zajema tudi omejitvene posledice za razvol 
gospodarske in druge infrastukture. 

4. Republiškemu sekretariatu za raziskovalno dejavnost in t^' 
nologijo, da v dolgoročni razvojni program vključi raziskoval' 
projekt Poškodovanost gozdov in gospodarjenje z njimi v razme- 
rah obremenjenega okolja. 

Glavni viri: 

1. Analiza gospodarskih gibanj v gospodarstvu Republik® 
Slovenije, gozdarstvu, proizvodnji žaganega lesa in plošč ter 

proizvodnji in predelavi papirja v preteklih letih, 
Splošno združenje gozdarstva Slovenije 

2. Črna knjiga o propadanju gozdov v Sloveniji leta 198?' 
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški faku1' 
teti 

3. Dolgoročni plan gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji, S'® 
za gozdarstvo Slovenije, Ljubljana 1985 

4. Hočevar, M., Pogačnik, J., Šolar, M.: Čas za rešitev goz'. 
dov se izteka, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Prl 

Biotehniški fakulteti 1987 
5. Predlog sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana Sn 

Slovenije za obdobje 1986 - 2000, Ljubljana 1988 
6. Samoupravni sporazumi o temeljih planov samoupraven 

interesnih skupnosti za gozdarstvo gozdnogospodarski" 
območij in poročila o izvajanju teh samoupravnih sporaZu* 
mov, Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Slov®* 
nije 

7. Šolar, M. s soavtorji: Kako rešiti gozdove, Samoupravn3 

interesna skupnost za gozdarstvo Slovenije, 1988 
8. VVinkler, I.: Družbenoekonomski vidiki umiranja gozd° 1 

1988 
9. VVinkler, I. s sodelavci: Zagotavljanje sredstev za gozd11® 

reprodukcijo, Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo in 
VTOZD za lesarstvo, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstv 
pri Biotehniški fakulteti, 1988 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Poročilo 

k poročilu o delu Službe družbenega knjigovodstva v Republiki 

Sloveniji za leto 1989 in k letnemu obračunu Službe družbenega 

knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1989 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za 
Proračun in javne finance je na seji dne 
rf-9.1990 obravnaval letno poročilo o delu 
I K in ietni obračun SDK za leto 1989, ki ga 
'® Skupščini Republike Slovenije, v skladu 
, 6

: členom zakona o Službi družbenega 
Jji'9ovodstva v SR Sloveniji predložila 
?ytba družbenega knjigovodstva v Repu- 
"ki Sloveniji. 
Odbor je z gradivom prejel tudi mnenje 

finega sveta k letnemu poročilu o delu 
in letnemu obračunu Službe družbene- 

lm ^nl'9°vodstva v Republiki Sloveniji za 1989, ki ga le-ta podpira in mnenje 
nega sveta Skupščine Republike Slove- 

'® o obvestilu Službe družbenega knjigo- 
0 

dstva Jugoslavije z dne 12. julija 1990 
"eravnanju SDK v Republiki Sloveniji po 

v|y°dilih pristojnega organa SDK Jugosla- 

^ Odbor je v razpravi ugotovil, da je predlo- 
ie
n° Poročilo pripravljeno korektno, podan 

^ pregled opravljenih del ter nekatere po- 
lnejše ugotovitve pri opravljanju na- 
(S-kijih je služba dolžna nadzorovati, kon- 
ae/ ',n spremljati. Služba je opravila vsa 

'n nalo9e■ ki jih je dolžna opravljati po u o Službi družbenega knjigovodstva. 
lr °9°s,° spreminjanje zakonodaje je pov- 
s; ®''° številne težave pri opravljanju nalog 
n6(f Reorganizacija organizacij združe- 

dela in ustanavljanje zasebnih in me- 
(<ir! Podie(ii ie spremenilo število žiro ra- Ob tem služba opozarja na pomank- 
h °s< podatkov o vrsti pravne osebe, o obli- 
C>OfrS,n'ne m poreklu kapitala. Navedena 
Do^anikljivost je posledica neusklajenosti 
/e J"*0" " Zavodu za statistiko, od katerih 

ba v tem delu odvisna. 
in*

stelnost obračunskega sistema je bila 
sDr "nos, tudi preteklega leta. Neprestano 
»i^njanje osnovnih prvin obračunskega 
oa(,

fria ie pripeljalo do pretrganja serij po- 
p0 s°

v ,er do nerealnega prikaza rezultatov 
i>ehnniapremoženja pravnih oseb. Ne- 
<troi° spreminjanje ureditve na tem po- 
C°(JatiPe omo9oia kvalitetnih in zanesljivih bo q'ov za odločanje, obenem pa za služ- 
iw- Ustavlja oviro pri uresničevanju infor- 

O^o-analitskih nalog. 
D°v>rJ.ivni razlogi so po mnenju odbora 
'6,° 7Qn ' da se le,no Poro6il° službe za P0r 

9 obravnava šele v septembru. 
n*lon 0 delu ,n problematika izvajanja 
%bl

sta zaradi odmaknjenosti razprave iz- 
rnBr !! Pa aktualnosti in operativnosti. (Pri- 
D°%t 1989 ye bilo nanovo odprtih 878 Hb ,B !J v zasebni in mešani lastnini, danes 

Clf.več tisoč). 
®°'own'e v službi velik problem štetje "e. izvajanje interventnega zakona 

°r°čevalec 

o osebnih dohodkih, današnja problemati- 
ka je popolnoma drugačna. 

Spremembe v političnem, družbenem in 
gospodarskem sistemu, ki se intenzivno od- 
vijajo v slovenskem prostoru, postavljajo 
v letošnji jeseni službo v popolnoma druga- 
čen položaj in ji narekujejo spremenjeno 
ukrepanje. 

Odnos do zvezne zakonodaje in do izvaja- 
nja zveznih predpisov se je s sprejetjem 
deklaracija o suverenosti države Republike 
Slovenije popolnoma spremenil. Pri izvaja- 
nju sprejetih predpisov Služba družbenega 
knjigovodstva upošteva sprejete akte in 
usmeritve republiške skupščine. 

Uveljavljanje tržnih načel poslovanja, raz- 
ličnih oblik lastnine in spoznanje družbe, da 
je treba tudi pri nas ne le nadzirati izvajanje 
zakonov, temveč tudi presojati realnost in 
objektivnost zaključnih računov z vidika ra- 
čunovodskih načel in standardov z obvezno 
revizijo, sili službo v razmišljanje o preobli- 
kovanju vsebine in organizacije nadzorne 
funkcije. Nekateri primeri (Elan) dokazujejo, 
da je treba s tem pohiteti in se prilagoditi 
zahtevam gospodarstva in države. 

Preoblikovanje davčnega sistema v Repu- 
bliki Sloveniji narekuje drugačno organizi- 
ranje kontrole izračuna in poravnavanja ob- 
veznosti do države. 

Spričo navedenih spremenjenih razmer 
v delu Službe družbenega knjigovodstva 
Republike Slovenije se je odbo v svoji raz- 
pravi usmeril predvsem na prve zasnove 
nove organiziračosty SDK, kq pomeni 
usmeritev na oblikovanje republiške davčne 
iččpescije, za kar bo potrebno spremeniti 
davčno zakonodajo. 

V večji meri kot doslej bo potrebna revizi- 
ja in kontrola vsebine poslovanja gospodar- 
skih subjektov in ne te zakonitosti poslova- 
nja kot je to bilo doslej. Ta del je treba 
razvijati vključno s finančno inšpekcijo. 

Odbor je Službi družbenega knjigovod- 
stva postavil nekaj vprašanj o ukrepanju 
SDK v primeru Elana, ko ta služba ni pravo- 
časno reagirala in ugotovila finančnega zlo- 
ma podjetja. Nadalje, kako se bo razvijala 
v bodoče Služba družbenega knjigovod- 
stva, kakšen pogled ima služba na zakon 
o računovodstvu oziroma na potrebne spre- 
membe tega zakona, tudi glede na deklara- 
cijo o suverenosti Slovenije in možnem ne- 
priznavanju zveznega zakona. 

Glede kotrole finančnega poslozanja Ela- 
na je bilo povedano, da so pregled opravili 
z zakasnitvijo iz razloga, ker so imeli kriteri- 
je za preglede popolnoma drugačne kot bi 
jih, gleano danes, morali imeti. Zato tudi 
razmišljajo o spremembi nadzorstvene 
funkcije. Podjetja, ki so imela kolikortoliko 

ugodne finančne rezultate niso bila pred- 
met pregledov SDK. Plani dela SDK so bili 
usmerjani v pretežnem delu iz Beograda, 
ker služba deluje in opravlja funkcijo po 
zveznem zakonu o SDK. Poleg tega pa naši 
inšpektorji niso bili v stanju opraviti vseh 
tistih pregledov, ki bi jih morali. Pregledi so 
bili opravljeni predvsem v slabše finančno 
stoječih podjetjih. V primeru Elana služba 
ugotavlja svoje zmotno prepričanje. Vpraša- 
nje pa je, koliko je danes še podjetij, ki jih 
trenutno SDK ne uspe pregledati, pa so 
podobne primeru Elana. 

Predstavnik Službe družbenega knjigo- 
vodstva je odgovoril, da se je glede zakona 
o računovodstvu sestala delovna skupina, 
ki jo je imenoval Republiški sekretariat za 
finance, ki je sprejela stališče, da se ne 
začenja s pripravo novega obračunskega 
sistema, ampak z definicijo davčne osnove 
in davčnega zavezanca. 

Zakon o računovodstvu posredno defini- 
ra tudi davčno osnovo - prihodkovno in 
odhodkovno stran, kar je pri nas dokaj us- 
klajeno z zahodno prakso. Delitvena stran 
pa je naša posebnost. 

Bodoči sistem financ naj bi bil oblikovan 
tako, da bo pomemben davčni in ne komer- 
cialni dobiček, kot je to danes. 

Svetovna banka in Mednarodni monetar- 
ni sklad zahtevata od Jugoslavije, da se to 
podroje ustrezno uredi Zvezni sekretariat 
za finance je že imenoval več delovnih sku- 
pin. Ena skupina pripravlja zakon o računo- 
vodstvu, druga pa se ukvarja s področjem 
revizije. Ni torej razloga, da bi v Sloveniji 
imenovali neko novo delono skupino, ker 
v zveznih sodelujejo slovenski strokovnjaki 
kot na primer prof. Turk in Koletnik in 
uspešno uveljavljajo svoj pogled na nove 
rešitve. 

Na vprašanje, koliko in kako SDK kontro- 
lira podjetja v zasebni lastnini, je predstav- 
nik SDK pojasnil, da so ta podjetja po zako- 
nu o računovodstvu in zakonu o finančnem 
poslovanju načeloma med seboj izenačena. 
SDK je glede na zakonsko pristojnost poo- 
blaščena za kontrolo prometnega davka. Po 
ustavi SFRJ, pa tudi po ustavi Republike 
Slovenije, SDK kontrolira družbena sred- 
stva. Na ravni zveznega SDK je prišlo do 
dogovora, da ta služba sedaj opravlja kon- 
trolo tudi za zasebna podjetja po vseh eks- 
poziturah SDK. Ta kontrola se bo opravljala 
tudi v naslednjem trimesečju. Prvi učinki 
kontrole bodo znani, ko bo pripravljena 
analiza po stanju 30.9.1990. Pojavljajo se 
določene težave pri zbiranju podatkov. Kon- 
trola prometnega davka zahteva namreč še 
kontrolo celotne nabave pa tudi plačil, kar 
praktično predstavlja vso kontrolo. Zaradi 
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neurejenega statusa oziroma pooblastil 
SDK v primeru zasebnih podjetij so pri ne- 
katerih podjetjih precejšnji problemi. V bo- 
doče bo potrebno to zadevo urediti v zako- 
nu, da bo imel SDK ali pa nekdo drug poo- 
blastilo jasno in točno definirano, da bo 
možna celotna kontrola in ne le kontrola 
prometnega davka. SDK pa sedaj za to niti 
nima pravne osnove niti še ni usposobljena, 
saj ima v Sloveniji trenutno le 110 inšpektor- 
jev. Pregled zaključnega računa nekega 
srednjega podjetja, z okoli 500 zaposlenimi 
traja približno mesec dni. 

Položaj v nekaterih primerih je še toliko 
bolj kritičen, ker je lansko leto prišlo do 
velikih reorganizacij in so mnogi tozdi zdru- 
žili v podjetja s heterogeno dejavnostjo, kar 
kontrol še bolj zapleta. 
Služba opravlja tri bistvene funkcije: prva je 
plačilni promet, podobno kot banke. 
V tem sektorju je zaposlenih okrog 80 % de- 
lavcev. Drugi sektor je sektor, t.im. inšpek- 
cijske kontrole in sektor predhodne ali šal- 
terske kontrole, kjer se sprejemajo dnevni 
nalogi. Obstajajo še sektor ekonomsko-fi- 
nančne revizije, kjer je zaposlenih nekaj čez 
100 ljudi (vsega skupaj 2960 zaposlenih). 

Ta sektor je npr. v letošnjem letu opravil 
ekonomsko-finančno revizijo vseh bank, 
ker sicer ne bi dobile licence. 

Poleg tega ima služba tudi sektor analiz. 
Tudi v bodoče bo vse te funkcije nekdo 

moral opravljati. Kdo pa, je drugo vpraša- 
nje. SDK se bo zagotovo morala reorganizi- 
rati. Ekonomsko-finančna revizija bo npr. 
po zakonu verjetno morala kontrolirati jav- 
na podjetja. Nekateri delavci, ki jih ima služ- 
ba v ekonomsko-finančni reviziji bi lahko 
pregledovali javna podjetja, z ostankom ka- 
dra pa bi SDK lahko nastopala na trgu. 

Plačilni promet bo moral v bodoče prav 
tako nekdo opravljati. Obstajajo ideje, da bi 
plačilni promet prevzele banke oziroma ce- 
lo narodna banka. Plačilni promet je v SDK 
trenutno ločen, neodvisen od drugih vpli- 
vov. Služba ocenjuje, da je v tem neka pred- 
nost. Tudi v zahodnem svetu se formirajo 
t.im. Uro hiše, kjer se odvija plačilni promet 
preko posrednikov. Če opravljajo plačilni 
promet banke, so še najmočnejši centri 
ekonomske moči. 

Tretji sektor bi se lahko spremenil v t.im. 
finančno inšpekcijo oziroma davčno polici- 
jo. Izhodišče je medsebojna enakopravnost 
vseh oblik lastnin oziroma možnost enako- 
pravnega nastopanja na trgu. To namreč 
pomeni, da mora biti kontrolanad njimi ena- 

ka oziroma vodena iz enega centra. Finanč- 
na policija oziroma finančna inšpekcija naj 
bi kontrolirala tako pravne osebe, pod kate- 
rimi razumemo tudi zasebna podjetja oziro- 
ma podjetja v zasebni lastnini, kot fizične 
osebe, torej obrtnike in občane. 

Na finančno inšpekcijo oziroma finančno 
policijo bi morala imeti večji vpliv država kot 
subjekt, za katerega se davki oziroma pri- 
spevki pobirajo. Potrebno bo sprejeti pred- 
pise, ki bodo podrobneje urejali te zadeve. 

Pri tem pa je treba vedeti, da smo v nekem 
specifičnem položaju, kjer še nimamo razvi- 
tega tržnega gospodarstva, kjer država 
z raznimi administrativnimi posegi posega 
v gospodarstvo in je to obdobje prehodno. 

Potrebno bo zagotoviti neko drugačno 
obliko kontrole. Ena od oblik bi bila ta, da bi 
se poenostavilo plačevanje davkov in pri- 
spevkov. Vsak naj bi sam plačeval davke in 
prispevke, finančna policija pa bi izvajala 
kontrolo. Pri tem pa bi morale biti zamudne 
obresti tako visoke, da se kasnitev plačila 
ne bi splačala. 

Sankcije v veljavni zakonodaji niso adek- 
vatne teži gospodarskih prestopkov in pre- 
krškov in jih je nujno treba spremeniti. 
Sankcija naj bo vzgojna. Zakonodajo je tre- 
ba poenotiti in tudi poenostaviti, ustrezno 
definirati in šele nato lahko govorimo o neki 
učinkovitosti. 

Specifičnost naše miselnosti so tudi ste- 
čaji. V Nemčiji gre toliko podjetij v stečaj kot 
se jih ustanovi. Odločitev o stečaju je stvar 
lastnika. Mi z nekim administrativnim nad- 
zorom ali inšpekcijo to ne moremo in ne 
smemo preprečevati. Lastniki kapitala so 
tisti, ki kontrolirajo, kaj se da delati, seveda 
v okviru zakona. Tu se lahko najdemo. Pri 
nas pa titularja družbene lastnine kot naj- 
večjega dela lastnine še nimamo. Iluzorno 
je misliti, da bi finančna policija preprečila 
stečaje. To so poslovne odločitve, koncepti 
razvoja, ki vplivajo na poslovno politiko. Do- 
kler nimamo jasnih strokovnih rešitev, raz- 
prave v skupščini ne moremo izvesti. Potre- 
be in razmere narekujejo torej nujne spre- 
membe. Vprašanje je, kdaj to spremeniti, 
potrebno bo prehodno obdobje. Ni problem 
neko inštitucijo porušiti, kaj pa potem, če 
nova še ni zaživela tako kot bi morala. Ni 
smiselno, da nekaj spreminjamo za pol leta, 
ker bodo stvari potem konceptualno druga- 
če postavljene, če bomo imeli en davek iz 
osebnega dohodka in en davek na doho- 
dek. Na tej podlagi se bo zakonsko definiral 
način obračunavanja in plačevanja davkov, 

temu pa bodo prilagojenni inštituti kontro■ 
le. Nova zakonodaja je nujno potrebna Z* 
finančno inšpekcijo, ker ta zakonodaja ne 

omogoča delovanja te inšpekcije, saj še 
mamo definirane davčne osnove. 

Rok za pripravo davčne zakonodaje je 20; 
oktober. Strokovne skupine delajo na de'1' 
niranju davčnih zavezancev, davčne osnow 
in na sistemu izogibanja dvojnemu obda"' 
čevanja 

Na pobudo odbora, da od SDK Izvrši* 
svet Republike Slovenije zahteva teze o <e' 
organizaciji SDK, je bilo s strani Sekreti''. 
ata za finance pojasnjeno, da na primer p' 
vprašanju revizije ni jasnega odgovora ' 
verjetno ga vsaj do novembra tudi ne D0:. 
Gre za vprašanje v kolikšni meri bomo osttj 
povezani z Jugoslavijo, saj je cela rev'zL 
grajena na tem. Nadalje, gre za vprašali", 
kdo bo dajal licence. Če želimo imeti en°'n 

jugoslovanski trg, potem morajo biti na tej' 
področju definirani strogi pogoji iz eneQ ■ 
centra. Zaželeno je, da bi to bil Zagreb ' 
Ljubljana. Pripravlja se tudi zvezni zakon n 

tem področju. Če pa želimo prekiniti en°'n 

urejanje jugoslovanskega trga, potem n 

vsaka republika posebej urejala ta vPra [} 
nja in tudi dajala licence za revizorje in1 

revizorska podjetja. Zato je sedaj 
zvezni zakon in se odpira vprašanje t 
bomo imeli republiškega. Tu je vrsta sW? 
odprtih, tudi ta, kakšen odnos bo imela " 
publika Slovenija do zveznega zako" 
o SDK. Ta odnos pa ni še definiran. ^ 

Odbor je v razpravi podprl zasnov6 ^ 
zamisli kot jih je prezentiral predstav0 

Službe družbenega knjigovodstva in 
da so dobra izhodišča za reorganizacij0 ' 
službe. Odbor je tudi menil, da potrebuje" < 
analogno scenariju monetarne osamosvjjl 
tve Slovenije tudi scenarij možne reorga 
zacije SDK v Sloveniji ob upoštevanju ni» ^ 
drugačne vloge v tržnem gospodarstvu 
ob predpostavki samostojnega urejanja ^ 
zadev v Republiki Sloveniji, ne glede, 
sedanjo zakonodajo SFRJ. Zato oo 
predlaga Izvršnemu svetu Skupščine °%e- 
blike Slovenije, da skupaj s Službo drU ~jji 
nega knjigovodstva v Republiki Slove ^ 
pripravi scenarij možne reorganizacijie 

konca novembra tega leta. . 
Ob zaključku razprave je odbor Pre" °gfi9 

no poročilo in letni obračun za leto ' ^ 
sprejel na znanje in sklenil, da ga ne Pr j? 
ga zborom v obravnavo iz razlogov, na .$- 
nih v poročilu odbora. Delegatom 
ne Republike Slovenije pa bo poročilo 
bora predloženo. 
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