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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
7. marca 1990
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin In Družbenopolitičnega zbora so sklicane za sredo, 7. marca 1990.
Zbor združenega dela, Zbor občin In Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali: .
- predlog ustavnih amandma|ev XCI - XCIV k ustavi
SR Slovenije
- predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih
amandmajev k ustavi SR Slovenije
- predlog za izdajo zakona o spremembah določb
zakonov, ki določajo pooblastila In naloge družbenopolitičnih organizacij s predlogom zakona
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o rednih sodiščih s predlogom zakona
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakoria o javnem tožilstvu s predlogom zakona
- predlog za izdajo zakona o financiranju Zveze združenj borcev NOV Slovenije s predlogom zakona
- predlog za Izdajo zakona o prenehanju veljavnosti
zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije s predlogom
zakona
- predlog za izdajo zakona o imenovanju in razrešitvi
poslovodnih organov s predlogom zakona
- predlog za izdajo zakona o državni upravi z osnutkom zakona
- predlog za Izdajo zakona o funkcionarjih v državnih
organih z osnutkom zakona
- predlog za izdajo zakona o delavcih v državnih organih z osnutkom zakona
- osnutek zakona o himni SR Slovenije
- predlog zakona o varstvu osebnih podatkov
- poročilo Komisije Skupščine SFR Jugoslavije za varstvo in izboljšanje človekovega okolja v zvezi z uporabo
jedrske enegije v SFR Jugoslaviji ter mednarodnim natečajem za izbiro enotnega gorivnega ciklusa in izbiro tipa
jedrskih elektrarn
- osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika Zbora
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala:
- predlog zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji
v letu 1991
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku
usklajevanja nekaterih aktov iž pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v promet«
- predlog dogovora o usklajevanju višine taks za
izdajo in podaljšanje potnih listin, za izda|o vizumov
v potno listino ter za sprejem in odpust Iz državljanstva
SFRJ
Zbor združenega dela bo obravnaval:
- predlog za Izdajo zakona o Gospodarski zbornici
Slovenije z osnutkom zakona.
- Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še:
- volitve In imenovanja
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma
družbenopolitičnih organizacij.
PREGLED SEJ
ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
7. februarja 1990
Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali ekspoze predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije Dušana Šinigoja k informaciji o tekočih aktivnostih za uresničevanje programa ekonomske reforme
ter ukrepov za njegovo uresničitev v letu 1990 s sprem2

ljajočimi akti in k informaciji o prekinitvah gospodarskih
odnosov med gospodarskimi organizacijami iz SR Srbij«
in SR Slovenije. Poslušali so tudi Gezo Bačiča, podpredsednika Socialistične zveze Slovenije, ki je povedal
predlog, da se začne postopek za spremembo ustave Sfl
Slovenije in uvodno besedo k spremembam volilne zakonodaje, ki jo je imel Tone Jerovšek.
Zbor združenega dela, Zbor občin in družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- predlog, da se začne postopek za spremembo
ustave SR Slovenije;
- osnutek amandmajev k ustavi SR Slovenija
s sklepom;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v skupščine s predlogom zakona,
s sklepom;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu predsednika in članov Predsedstva SR Slovenije s predlogom zakona;
- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih aktivnostih za uresničevanje programa
ekonomske reforme in ukrepov za njegovo realizacijo
v letu 1990;
Družbenopolitični zbor je sprejel še sklep in stališča
ter priporočilo, Zbor združenega dela in Zbor občin sta
sprejela sklep, Zbor združenega dela je sprejel sklep;
- predlog zakona o združevanju sredstev rezerv
v sklade skupnih rezerv v letu 1990; Zbor združenega
dela je sprejel sklep;
- predlog zakona o izdaji obveznic Socialistične republike Slovenije;
- predlog zakona o kriterijih za usmerjanje sredstev
za prestrukturiranje gospodarstva;
Zbor združenega dela je spre|el še sklep,
- poročilo o uporabi sredstv za razvoj (»razvojni
dinar«) in realizaciji programov, pri katerih so udeležena
sredstva za razvoj;
- Družbenopolitični zbor je tu sprejel sklep, Zbor
združenega dela in Zbor občin pa ugotovitve, stališča in
sklepe;
- predlog odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti iz depozita pri Narodni banki
Slovenije v depozit bank,
- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o prekinitvah gospodarskih odnosov med gospodarskimi organizacijami iz SR Srbije in SR Slovenije z ugotovitvami in stališči;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih s predlogom zakona;
- informacijo Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije
v zvezi s problematiko odkupa stanovanj v družbeni
lastnini ter predlog ukrepov;
- Družbenopolitični zbor je sprejel še sklep in stališče;
- predlog za Izdajo zakona o spremembah zakona
o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš In stanovanj
v družbeni lastnini s predlogom zakona.
Zbor združenega dela je sprejel sklep;
- predlog za izdajo zakona o delovnih razmerjih
z osnutkom zakona.
Družbenopolitični zbor je tu sprejel stališča, Zbor združenega dela pa sklep;
- predlog za izdajo zakona o himni SR Slovenije;
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik In pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela še:
- predlog zakona o odškodnini za spremembo
namembnosti kmetijskih zemljišč:
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih s predlogom zakona;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne s predlogom zakona; '
- predlog za izdajo zakona o spremembah kazenskega zakona SR Slovenije's predlogom zakona;
poročevalk

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških;
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFRJ in vlado Zvezne
republike Nemčije o sodelovanju na področju poklicne
reintegracije državljanov Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki so začasno zaposleni v Zvezni republiki Nemčiji;
- predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko
Turčijo o medsebojni izročitvi obsojencev zaradi prestajanja kazni zapora in
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Republike Filipini
o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka.
Zbor združenega dela je sprejel:
- osnutek zakona o spremembi carinskega zakona in
- osnutek zakona o prenehanju veljavnosti zakona
o pogojih za opravljanje gospodarskih dejavnosti organizacij združenega dela v prosti coni in zakona o posebnih
pogojih za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa
v carinskih conah.
Vsi trije zbori so tudi sprejeli:
- predlog odloka o spremembi odloka o ustanovitvi in
izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna
vprašanja in o njeni sestavi.
V Komisiji Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja se razrešijo:
- dolžnosti člana izmed delegatov v Zboru občin
1. dr. Janez Šinkovec,
- dolžnosti člana izmed znanstvenih, strokovnih in
javnih delavcev ter po položaju
2. Roman Albreht,
3. Janko Česnik,
4. Sergej Kraigher,
5. dr. Ivan Kristan,
6. Stane Markič,
7. mag. Herman Rigelnik,
8. dr. Majda Strobl
Sestava Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna
vprašanja je naslednja:
- predsednik:
Miran Potrč, delegat v Družbenopolitičnem zboru;
- člani izmed delegatov v Zboru združenega dela:
1. Jože Antolin
2. Silva Bračko-Božič
3. Dejan Bravničar
4. Miroslav Doltar
5. Jože Jančič
6. dr. Miran Mihelčič
7. Ivanka Petan
8. Maks Resnik
9. Tatjana Srebotnik
10. Marko Vresk
- člani izmed delegatov v Zboru občin
11. Marino Domio
12. Uroš Dular
13. mag. Tone Jerovšek

Poročevalec

14. Nuša Kerševan
15. Ana Klenovšek
16. Marijan Pehan
17. Grozdan Šinigoj
18. Ivan Torkar
19. Borut Valenti
- člani izmed delegatov v Družbenopolitičnem zboru
20. Tone Anderlič
21. Geza Bačič
22. Ciril Baškovič
23. Franc Fašalek
24. mag. Vlado Klemenčič
25. Jože Knez
26. Marjan Kotar
27. mag. Slavko Soršak
28. Valerija Škerbec
- člana po položaju
29. Janez Stanovnik
30. Dušan Šinigoj
- člani izmed znanstvenih, strokovnih in javnih delavcev
31. Anton Bohinc
32. dr. Rado Bohinc
33. Marko Bule
34. mag. Milan Gaspari
35. Ferenc Hajos
36. Sveto Kobal
37. Milan Kučan
38. Andrej Marine
39. dr. Boštjan Markič
40. dr. Rastko Močnik
41. dr. Matjaž Mulej
42. Tone Peršak
43. Bojan Polak
44. Miloš Prosenc
45. Miha Ravnik
46. dr. Miha Ribarič
47. dr. Ciril Ribičič
48. Jože Smole
49. Francka Strmole-Hlastec
50. Jožef Školč
- sekretar: Jernej Rovšek
- predlog odloka o izvolitvi predsednika Sodišča združenega dela SR Slovenije. Za predsednika Sodišča združenega dela je bil izvoljen Alojz DOM J AN;
- predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega
tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru. Dolžnosti
namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva je
bil razrešen Karel RAJNIŠ;
- predlog odloka o imenovanju namestnika javnega
tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru. Za namestnika javnega tožilca je bil imenovan Leon GRMOVŠEK;
- predlog odloka o razrešitvi člana skupine delegatov
vseh zborov Skupščine SR Slovenije za proučevanje
aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ. Dolžnosti
člana skupine je bil razrešen dr. Janez ŠINKOVEC, ter
- predlog odloka o soglasju k imenovanju predsednika in članov Upravnega odbora Sklada Borisa Kidriča.
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Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 7. 2.1990
sprejela Predlog, da se začne postopek za spremembo
ustave SR Slovenije in Osnutek amandmajev k ustavi Socialistične republike Slovenije.
Zbori so sprejeli tudi sklep, ki določa, da |avna razprava
o osnutku amandmajev XCI do XCIV k ustavi SR
Slovenije traja do 25. februarja 1990. Komisija za
ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenij naj o poteku
javne razprave pripravi poročilo in predloži predlog
ustavnih amandma|ev za naslednje seje zborov
Skupščine SR Slovenije.
Komisija za ustavna vprašanja naj ob določitvi predloga
Skupščina Socialistične republike Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega

amandmajev upošteva predloge iz javne razprave in
predloge iz razprave na sejah zborov Skupščine SR
Slovenije 7.2.1990. Komisija za ustavna vprašanja bo
skupaj s predlogom ustavnih amandmajev XCI do XCIV
predložila tudi predlog ustavnega zakona za izvedbo teh
amandmajev.
Osnutek amandmajev k ustavi Socialistične republike
Slovenije, ki je v javni razpravi do 25. 2. 1990 in je bil
objavljen v Delu, 9. 2. 1990 in v Večeru, 10. 2. 1990,
objavljamo v celoti tudi v Poročevalcu.
Zaradi širše predstavitve ustavnih sprememb, objavljamo tudi Predlog, da se začne postopek za spremembo
ustave SR Slovenije, s katerim je Skupščina SR Slovenije
že določila smeri in cilje ustavnih sprememb.
zbora dne 7. februarja 1990 na podlagi 3. točke ustavne!
amandmaja LXXXVIII k ustavi SR Slovenije določila nasledi

OSNUTEK
amandmajev k ustavi Socialistične republike Slovenije
Ti amandmaji so sestavni del ustave SR Slovenije in začno
veljati z dnem njihove razglasitve.
Amandma XCI
1. Izhajajoč iz trajne in neodtujljive pravice vsakega naroda
do samoodločbe, ki vključuje tudi pravico do odcepitve, se je
slovenski narod na podlagi svobodno izražene volje v skupnem boju vseh narodov in narodnosti Jugoslavije v narodnoosvobodilni vojni in socialistični revoluciji v skladu s svojimi
zgodovinskimi težnjami, skupaj z narodnostma, s katerima
živi, združil z drugimi narodi in narodnostmi Jugoslavije
v zvezno republiko svobodnih in enakopravnih narodov in
narodnsoti - demokratično in federativno Jugoslavijo.
Socialistična republika Slovenija je država, ki temelji na
suverenosti slovenskega naroda in ljudstva Slovenije.
Družbena ureditev v SR Sloveniji temelji na:
- državljanu kot subjektu urejanja družbenih odnosov, ter na
spoštovanju človekovih pravic in svoboščin;
- možnostih za vsestranski razvoj človekove osebnosti in za
zbliževanje ljudi ter narodov in narodnosti, v skladu z njihovimi interesi in težnjami pri ustvarjanju čedalje bogatejše
kulture in civilizacije in naprednimi težnjami človeštva;
- svobodi političnega in drugega združevanja in na enakopravnosti vseh političnih in drugih organizacij, ki delujejo
v skladu z ustavo;
- sistemu ekonomskih odnosov, ki zagotavlja enakopravnost
opravljanja vseh dejavnosti ne glede na obliko lastnine, na
delu in ustvarjalnosti, inovativnosti ter podjetništvu;
- svobodi ustanavljanja sindikatov kot neodvisnih delavskih
organizacij, v katere se delavci prostovoljno združujejo, da bi
varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni
položaj, pravice na podlagi dela in iz dela ter iz delovnega
razmerja.
Slovenski narod in ljudstvo SR Slovenije uresničujeta svoje
suverene pravice v Socialistični republiki Sloveniji. Kadar
tako določa ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije pa tudi v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.
Socialistična republika Slovenija soodloča z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama v federaciji po načelih
sporazumevanja, vzajemnosti in solidarnosti, enakopravne
udeležbe republik in avtonomnih pokrajin v organih federacije v skladu z ustavo Socialistične federativne republike
Jugoslavije ter po načelih odgovornosti republik in avtonomnih pokrajin za svoj razvoj in razvoj Socialistične federativne
republike Jugoslavije kot celote.
Državljani - pripadniki italijanske in madžarske narodnosti
uresničujejo svoje ustavne pravice tako, da se povsod enakopravno z drugimi državljani vključujejo v demokratičen način
upravljanja družbenih zadev, ta ustava pa zagotavlja še
posebne pravice in varstvo obeh narodnosti.
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Socialistična republika Slovenija skrbi in se zavzema '
ureditev položaja slovenske narodne skupnosti v zamejstvu'
Slovencev v tujini.
Socialistična republika Slovenija, v skladu s sprejeto zufl|
njo politiko Socialistične federativne republike Jugoslavije '
mednarodnimi pogodbami, vzpostavlja, vzdržuje in razvil
odnose z organi in organizacijami drugih držav in mednar0<
nimi organi in organizacijami ter usklajuje stike in sodelo^
nje občin, organizacij in skupnosti v Socialistični republf
Sloveniji z ustreznimi tujimi državnimi in mednarodni"1
organi in organizacijami ter teritorialnimi enotami drug'
držav.
2. S tem amandmajem se nadomestijo temeljna načela usta**
SR Slovenije in amandma IX k ustavi SR Slovenije
Obrazložitev
V tem amandmaju, ki naj bi nadomestil celotna temelj?'
načela ustave SR Slovenije, je nekoliko dopolnjena in raz#"
jena vsebina I. razdelka temeljnih načel ustave SR Slovenij*
V prvem stavku je poudarjena trajnost in neodtujljivo*
pravice vsakega naroda do odcepitve. Posamezne alinee 11
odstavka, ki predstavljajo vsebino zadev, ki jih uresničujen '
v SR Sloveniji skupaj z drugimi narodi in narodnostmi Jug"
slavije, so črtane. Te so nadomeščene z vsebino družbe"'
ureditve v SR Sloveniji. Pred tem je poudarjeno, da je S'
Slovenija država, ki temelji na suverenosti slovenske!)1
naroda in ljudstva Slovenije. Družbena ureditev v SR Sloveli
naj temelji na državljanu kot temeljnem subjektu urejanj*
družbenih odnosov, na spoštovanju temeljnih pravic in sv"
boščin človeka in državljana, svobodi političnega in druge!)'
združevanja in enakopravnosti vseh političnih organizacij1
sistemu ekonomskih odnosov, ki zagotavlja enakopravno'
opravljanja vseh dejavnosti in na svobodi sindikalnega org*
niziranja.
Določbe dosedanjega I. razdelka so dopolnjene še z opr*
delitvijo skrbi SR Slovenije za ureditev položaja slovensK®
narodne skupnosti v zamejstvu in Slovencev v tujini t®'
z opredelitvijo zunanje politike SR Slovenije, ki jo sedd
določa IX. razdelek temeljnih načel ustave SR Slovenije.
Amandma XCII
1. Organizacije delovnih ljudi in občanov oziroma volilj?
določijo listo ali liste kandidatov za delegate v družbenopo'11.
tični zbor skupščine družbenopolitične skupnosti ozirol '
kandidate določijo volilci.
2. Delovni ljudje in občani in njihove organizacije predi*
gajo in določajo kandidate za predsednika in člane Predse"'
stva republike na način in po postopku, ki ga določa zako"
3. Delovni ljudje in občani in njihove organizacije predi*
gajo in določajo kandidate za člana Predsedstva Socialisti
poročevalk

federativne republike Jugoslavije ria način in po postopku, ki
ga določa zakon.
4. S 1. točko se nadomesti 1. odstavek 5. točke amandmaja
XXXVI k ustavi SR Slovenije;
Z 2. točko se nadomesti tretji odstavek 2. točke amandmaja
IV. k ustavi SR Slovenije;
S 3. točko se nadomesti 1. točka amandmaja LXXXI k ustavi
SR Slovenije.
Razveljavi se 161. člen ustave SR Slovenije
Obrazložitev
Novo besedilo 1. točke tega amandmaja izhaja iz sedanjega
besedila 5. točke amandmaja XXXVI s tem, da je izpuščena
vloga socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije.
S 2. in 3. točko tega amandmaja se nadomeščajo ustavne
določbe, ki opredeljujejo kandidacijski postopek za predsednika in člane Predsedstva republike in za člane Predsedstva
SFRJ iz SR Slovenije v okviru Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije.
S tem amandmajem se razveljavlja 161. člen ustave SR
Slovenije, ki določa da sta organizaciji Socialistične zveze
delovnega ljudstva oziroma sindikata dolžni s svojo dejavnostjo prispevati da delegacije in delegati kar najbolj odgovorno opravljajo svoje delo, kar ni v skladu z ustavno opredelitvijo enakopravnosti političnih in drugih organizacij.
Amandma XCIII
1. Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični
zbor na skupni seji:
- volijo in razrešujejo predsednika in podpredsednike
Skupščine socialistične republike Slovenije:
- imenujejo in razrešujejo generalnega sekretarja Skupščine socialistične republike Slovenije;
- volijo in razrešujejo predsednike in člane komisij in
drugih delovnih teles Skupščine socialistične republike Slovenije:
- volijo in razrešujejo predsednika in sodnike Ustavnega
sodišča Socialistične republike Slovenije;
- volijo in razrešujejo predsednika in sodnike Vrhovnega
sodišča Socialistične republike Slovenije ter drugih sodišč
v republiki;

- imenujejo in razrešujejo javnega tožilca Socialistične
republike Slovenije ter druge javne tožilce v republiki;
- imenujejo in razrešujejo družbenega pravobranilca
samoupravljanje Socialistične republike Slovenije;
- volijo oziroma imenujejo in razrešujejo druge republiške
funkcionarje, ki jih določa zakon ali drug akt Skupščine
Socialistične republike Slovenije:
- imenujejo in razrešujejo člane organov upravljanja
samoupravnih organizacij in skupnosti, za katere je tako
določeno z ustavo, zakonom ali drugim aktom Skupščine
Socialistične republike Slovenije.
2. Zbor združnega dela, zbor občin in družbenopolitični
zbor na skupni seji volijo in odpokličejo s tajnim glasovanjem
člane delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije izmed delegatov v zborih.
3. S 1. točko se dopolni 349. člen ustave SR Slovenije in
razveljavi 350. člen ustave SR Slovenije; z 2. točko se nadomesti 3. alinea 349. člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev
S tem amandmajem se predlaga, da bi zbori Skupščine SR
Slovenije na skupni seji volili in razrešili vse funkcionarje
Skupščine SR Slovenije in druge nosilce funkcij, ki jih sedaj
zbori v skladu s 355. členom ustave SR Slovenije volijo in
razrešujejo enakopravno. Le na tak način je mogoče v pluralno sestavljenih zborih Skupščine SR Slovenije opraviti
izvolitev navedenih funkcionarjev.
Z 2. točko tega amandmaja se določa, da se člani delegacije
za Zbor republik in pokrajin skupščine SFRJ volijo izmed
delegatov v zborih Skupščine SR Slovenije, kar sedaj v ustavi
SR Slovenije ni določeno.
Amandma XCIV
1. V besedilu imena Socialistična republika Slovenija se
črta beseda »Socialistična«.
2. V celotnem besedilu ustave SR Slovenije se uporablja ime
Republika Slovenija v različnih sklonih.
Obrazložitev
Ime države naj ne vsebuje ideoloških opredelitev družbe.

PREDLOG,
da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije
Skupščina SR Slovenije je na sejah/bora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 7. februarja
1990 na podlag 1. točke ustavnega amandmaja LXXXVIII
k ustavi SR Slovenije sprejela naslednji
PREDLOG, DA SE ZAČNE POSTOPEK ZA SPREMEMBO
USTAVE SR SLOVENIJE
1. Delovni ljudje in občani SR Slovenije so se v javni razpravi o amandmajih k ustavi SR Slovenije, ki so jih zbori
Skupščine SR Slovenije sprejeli 27. 9. 1989, opredelili za
politični pluralizem. V času sprejemanja teh amandmajev je
bilo prevladujoče mnenje, da SZDL v družbenem življenju
obdrži še nekatere dosedanje funkcije. Upoštevaje hitre spremembe, ki se dogajajo na politični sceni v SR Sloveniji, kjer je
bilo ustanovljenih več političnih organizacij in ker je tudi
SZDL Slovenije le ena od političnih organizacij, ocenjujemo,
da z njeno novo organiziranostjo najširšega političnega subjekta, kot ga opredeljuje ustava SR Slovenije, ni več. Zato je
potrebno iz temeljnih načel ustave SR Slovenije črtati
določbe o SZDL ter tudi določbe, ki opredeljujejo vlogo SZDL
pri volitvah v družbenopolitični zbor in pri volitvah predsednika in članov predsedstva SR Slovenije ter člana Predsedstva
SFR Jugoslavije iz SR Slovenije v normativnem delu ustave
SR Slovenije.
2. Istočasno je to prilika, da se bistveno spremenijo
temeljna načela ustave SR Slovenije. Predlagamo, da ostane
poročevalec

'

v veljavi samo spremenjen in dopolnjen I. razdelek, vsi ostali
razdelki pa naj se črtajo. Tako bi se I. razdelek temeljnih načel
dopolnil s splošnimi opredelitvami o načelih, na katerih temelji družbena ureditev SR Slovenije. Na ta način bi se črtale
določbe v tem razdelku, ki opredeljujejo vsebino urejanja
skupnih vprašanj v federaciji. Vsebino teh vprašanj ureja
vsakokratna ustava SFRJ, ki se sprejema samo na podlagi
soglasja republik in avtonomnih pokrajin.
3. Z amandmaji k ustavi SR Slovenije so bila nekatera
vprašanja že prenešena na odločanje na skupni seji zborov
Skupščine SR Slovenije. Predlagamo, da se tudi predsednika
in podpredsednike Skupščine SR Slovenije voli na skupni
seji, poleg tega pa naj bi na skupni seji volili in imenovali vse
druge nosilce družbenih funkcij, ki jih volijo zbori Skupščine
SR Slovenije in skupna delovna telesa zborov Skupščine SR
Slovenije.
4. Potrebno je urediti tudi vprašanje aktivne in pasivne
volilne pravice za člane delegacije Skupščine SR Slovenije
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
5. Za izvedbo teh predlogov bo potrebno pripraviti tudi
ustavni zakon, ki bi ga zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli
ob predlogu amandmajev. Predlagamo, da se v ustavnem
zakonu določi, da se mandat članov delegacij temeljnih
samoupravnih organizacij in skupnosti v mandatnem obdobju
1986-1990 podaljša do konstituiranja skupščin družbenopolitičnih skupnosti, vendar najdlje do 10. maja 1990. Možna je
tudi rešitev, da se podaljša mandat delegatom, ki bodo na
5

zadnjih sejah zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti oziroma zbora občin v tem mandatu ter delegatom, ki so
člani delovnih teles teh zborov oziroma skupščin teh družbenopolitičnih skupnosti. Predlog za podaljšanje mandata je
treba oceniti s stališča, da cel mesec april družbenopolitične
skupnosti ne bi imele konstituiranih skupščin. Predlog ne
sme in ne more imeti nikakršnih posledic na že razpisane
volitve in na postopke, ki že potekajo.
6. Ime države naj ne vsebuje ideoloških opredelitev družbe,
zato naj se v imenu Socialistične republike Slovenije črta
beseda »Socialistična«
Komisija Skupščilne SR Slovenije za ustavna vprašanja je
na seji 10. januarja 1990 v načelu soglašala s predlogom,ki ga

je podal član komisije Jožef Školč, da naj bi se v imer^
Socialistične federativne republike Jugoslavije črtala besed'
»Socialistična«. Komisija je takrat predlagala, da se ta pred'
log ne vključi med predloge za začetek postopka za sprfr11
membo ustave SFRJ in je predlagala, da se v tem predlog
opravi predhodna širša razprava v delovnih telesih in n<
zborih skupščine ter v javnosti.
Medtem je v republiki že dosežena takšna stopnja soglasj*
o predlogih, da naj ime države ter samo ustavno besedilo n«
vsebujeta ideoloških opredelitev, ZSMS pa je v tem čas"
sprožila tudi akcijo zbiranja podpisov za razpis referendum*
o tem predlogu, da je primerno že v tej fazi sprememb ustav«
SR Slovenije upoštevati tudi ta predlog.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 7.
februarja 1990 na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednje
UGOTOVITVE IN STALIŠČA
1. Skupščina SR Slovenije je obravnavala perečo situacijo ob prekinitvi gospodarskih odnosov gospodarskih
organizacij SR Srbije z organizacijami v SR Sloveniji.
Skupščina SR Slovenije sprejema informacijo izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o prekinitvah gospodarskih
odnosov med gospodarskimi organizacijami iz SR Srbije
in SR Slovenije z oceno posledic in z ekspozejem Izvršnega sveta k tej informaciji.
2. Skupščina SR Slovenije pooblašča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da izhajajoč iz amandmajev XI in LXII
k ustavi SR Slovenije izvede vse predlagane ukrepe, če
organi SR Srbije ne bodo takoj ukrepali in omogočili
slovenskemu gospodarstvu enake pogoje ter neoviran
dostop in nemoteno poslovanje na območju SR Srbije kot
sestavnemu delu enotnega jugoslovanskega trga.
Ob nadaljevanju gospodarske blokade in povečevanju

škode naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne poravna
skladu federacije razlike, ki izhaja iz revalorizacije akontacijske obveznosti za leto 1989 v delu, ki se nanaša na del
teritorija SR Srbije, ne plača tekoče akontacijske obveznosti SR Slovenije do sklada federacije na del teritorija SR
Srbije, zmanjša nadaljnja plačila kotizacije zveznemu proračunu s ciljem, da se zmanjšajo gospodarski posegi iz
zveznega proračuna pri tistih gospodarskih subjektih v SR
Srbiji, ki izvajajo blokado slovenskega gospodarstva, ne
plača obveznosti iz naslova solidarnosti za škode na
območju SR Srbije, kar mora upoštevati Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji.
3. Skupščina SR Slovenije nalaga Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da v sodelovanju z Gospodarsko
zbornico Slovenije sproti poroča o odpravljanju prekinitve
odnosov, da o tem sproti obvešča javnost in da za naslednjo sejo Skupščine SR Slovenije pripravi podrobno informacijo o rezultatih prizadevanj za obnovitev gospodarskega sodelovanja.
4. Skupščina SR Slovenije je bila seznanjena z razgovori
med delegacijama izvršnih svetov obeh republik. Skupščina podpira vsa prizadevanja za obnovitev sodelovanja in
vzpostavitev enakopravnih odnosov med republikama.

SKLEP
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora ob
obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o volitvah v skupščine s predlogom zakona in predloga za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu
predsednika in članov Predsedstva SR Slovenije s predlogom zakona
Zbor združenega dela, Zbor občin In
Družbenopolitični zbor so na sejah dne
7. februarja 1990 ob obravnavi predloga
za Izdajo zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o volitvah v akupičlne
s predlogom zakona In predloga za Izdajo zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o volitvah In odpoklicu
predsednika In članov Predsedstva SR
Slovenije s predlogom zakona sprejeli
na podlagi 260. člena poslovnika Skupičine SR Slovenije naslednji
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SKLEP
1. Skupščina SR Slovenije daje Zveznemu zboru Skupščine SFRJ zahtevo za
spremembe in dopolnitve zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni
zbor Skupščine SFRJ. Zakon naj se pripravi tako:
a) da se v zakonu zagotovi enakopravnost vseh političnih organizacij v postopku predlaganja in določanja kandidatov
oziroma volitev delegatov v Zvezni zbor
Skupščine SFRJ,

b) ali vsaj omogoči, da se lahko postopek predlaganja in določanja kandidatov
v posameznih socialističnih republikah
in socialističnih avtonomnih, pokrajinah
opravi v skladu z njihovo volilno zakonodajo.
2. Strokovne službe Zakonodajnopravne komisije naj oblikujejo besedilo
zahteve.
3. Delegati v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ naj predlagajo, da se predlog zakona v Zveznem zboru obravnava in sprejema po hitrem postopku.

poročevalec

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi Informacije
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih aktivnostih za
uresničevanje programa ekonomske reforme in ukrepov za njegovo
realizacijo v letu 1990
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 51. seli dne 7. februarja 1990 ob obravnavi Informacije
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenlle o tekočih aktivnostih za uresničevanje programa ekonomske reforme In
ukrepov za njegovo reallzacl/0 v letu
1990 na podlagi 260. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprelel naslednji
SKLEP
1. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije se je seznanil z informacijo
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
o tekočih aktivnostih za uresničevanje
programa ekonomske reforme in ukrepov za njegovo realizacijo v letu 1990 ter
z ekspozejem predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k tej informaciji.
2. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije se je seznanil z informacijo
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
o tekočih aktivnostih za uresničevanje
programa ekonomske reforme in ukre-

pov za njegovo realizacijo v letu 1990 ter
z ekspozejem predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k tej informacij.
2. Zbor nalaga pristojnim delovnim telesom Skupščine SR Slovenije in zbora
ter Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da proučijo pripombe, predloge in
pobude iz razprave na seji zbora ter v okviru svojih pristojnosti predlagajo oziroma sprejmejo potrebne ukrepe ali aktivnosti za dosledno uresničevanje programa ekonomske reforme.
Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naj pripravi analizo na
podlagi predvidenih obremenitev gospodarstva SR Slovenije ker dosedanje prispevne stopnje preprečujejo konkurenčnost na svetovnem trgu. Na tej podlagi
naj se v praksi realizirajo sklepi Skupščine SR Slovenije o aktivnostih za razbremenjevanje gospodarstva, sprejeti v letu
1989, s ciljem, da bo dosežen realni nivo
obremenitev v lanskem letu. Izvršni svet
naj navedeno analizo predloži za seje
zborov v marcu 1990, da bodo na podlagi
te analize lahko sprejeti dodatni ukrepi

za razbremenitev gospodarstva.
Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in delegacij Skupščine
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFR Jugoslavije, naj od Zveznega izvršnega sveta zahtevata, da se
proizvodnja za izvoz blaga in storitev razbremeni uvoznih dajatev ter da se pri
uvozu ostalega blaga zmanjšajo carinske
in uvozne dajatve.
Sprejmejo naj se ukrepi za učinkovito
sanacijo zgubašev (z zagotavlanjem socialne varnosti delavcev), s perspektivnimi
programi in ukrepi za sanacijo bank po
enotnih kriterijih za ugotavljanje njihovih
realnih potencialov.
Po analizi zaključnih računov naj se
zagotovijo realne možnosti za financiranje družbenih dejavnosti in gospodarske
infrastrukture.
3. Pristojna delovna telesa in Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije naj zboru
sproti poročajo o svojih ugotovitvah, aktivnostih in predlogih, da bi le-ta lahko
sproti sprejemal ustrezne odločitve.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga
zakona o kriterijih za usmerjanje sredstev za prestrukturiranje
gospodarstva
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 51. seji dne 7. februarja 1990 ob obravnavi predloga zakona o kriterijih za usmerjanje sredstev
*• prestrukturiranje gospodarstva na
Podlagi 260. člena poslovnika Skupšči-

ne SR Slovenije sprejel naslednji
SKLEP
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da za sejo zbora

v marcu 1990 predloži zakonske rešitve
za ustanovitev posebne finančno-razvojne institucije. Pri tem naj Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije oceni, ali je
v tem roku možno pripraviti osnutek ali
predlog ustreznega zakona.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga
zakona o združevanju sredstev v sklade skupnih rezerv v letu 1990
Zbor združenega dela Skupščine SR
Sloveni/e le na svoji 51. se/1 dne 7. februarja 1990 ob obravnavi predloga zakona o združevanju sredstev v sklade
*kupnih rezerv v letu 1990 na podlagi
260. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji

Poročevalec

SKLEP
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
o izvajanju zakona o združevanju sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv v letu
1990 vsake tri mesece poroča Skupščini
SR Slovenije.

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
v procesu prihodnje transformacije sistema rezerv uveljavlja usmeritev, da se
sredstva rezerv v podjetja vlagajo kot
trajni vložek in ne kot nepovratna sredstva za pokrivanje izgub.
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SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob

£

obravnavi Informacije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih l
aktivnostih za uresničevanje programa ekonomske reforme in ukrepov
za njegovo realizacijo v letu 1990
Zbor združenega dela In Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na se/ah 7.
februarja 1990 ob obravnavi Informacije
IzvrSnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih aktivnostih za uresničevanje programa ekonomske reforme In
ukrepov za njegovo realizacijo v letu
1990 h gradivu »Investicije v družbene
dejavnosti v letu 1990« na podlagi 224.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednji
SKLEP

1. Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije ugotavljata, da
je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
program investicij v družbenih dejavnostih za leto 1990 pripravil v skladu s predlogom Koordinacijskega delovnega telesa za opredelitev skupnega stališča do
načina zagotavljanja obsega, globalne
razdelitve in namenske porabe sredstev
proračuna SR Slovenije, sprejetim ob
obravnavi predloga zakona o proračunu
SR Slovenije za leto 1990.
2. Zbora nalagata Izvrši,'mu svetu

ir
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Skupščine SR Slovenije, da glede na f*
lične konceptualne poglede o investjj.1
nju v Centralno tehniško knjižico in N ,
rodno in univerzitetno knjižnico priprt
v nadaljnjem postopku usklajevanja ifl*
sticij v družbenih dejavnostih poenott1
predlog glede investicij na tem podroti
Pri tem naj upošteva stališča, priporfiv1
in predloge, izražene v razpravi na sel
zborov.
J
O tem naj Izvršni svet Skupščine ■>
Slovenije poroča zboroma na nasledi
seji.

UGOTOVITVE, STALISCA IN SKLEPI
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob
obravnavi poročila o uporabi sredstev za razvoj (»razvojni dinar«)
Zbor združenega dela In Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na sejah,
dne 7. februarja 1990 obravnavala poročila o uporabi sredstev za razvoj (»razvojni dinar«) In realizaciji programov, pri
katerih so udeležena sredstva za razvoj
In na podlagi 260. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejela naslednje

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN
SKLEPE
1. Skupščina SR Slovenije na podlagi
poročila o uporabi sredstev za razvoj
(»razvojni dinar«) in realizacijo programov, pri katerih so udeležena sredstva za
razvoj, ugotavlja, da so v preteklem obdobju uspešno odigrala vlogo, za katero
so bila oblikovana pri spodbujanju razvoja in strukturnega spreminjanja slovenskega gospodarstva.
2. Skupščina poudarja, da je potrebno

namenske vire sredstev za razvoj zadrti
tudi v bodoče in v ta namen preveč
možnost plasmaja dela obresti od prof*
čunskih sredstev vloženih v Ljubljansk"1
banko d. d. za razvojne namene, čim pr !
pa je potrebno ustanoviti posebno *
nančno razvojno institucijo in v njene^
okviru takoj pričeti s plasmajem sredste*1
Uvedba vrednostnih papirjev in trga kap '
tata bo omogočila postopno transforrt*
cijo sedanjega kreditnega odnosa v drV
ge oblike trajnejšega vlaganja sredst
za kapitalsko povezavo preko ustrezni'1
bančnih ali drugih organizacij.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga
za izdajo zakona o spremembah zakona o pogojih za prodajo
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 51. seji zbora, dne
7. februarja 1990 obravnaval predlog za
Izdalo zakona o spremembah zakona
o pogojih za prodajo stanovnajsklh hiš
In stanovanj v družbeni lastnini In na
podlagi 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
1. Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije sprejema predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o pogojih za
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj
v družbeni lastnini.
2. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da čimprej pripravi
osnutek zakona.

3. Zbor nalaga predlagatelju, da pri p<[
pravi osnutka zakona upošteva pripomb?
in predloge oblikovane na sejah delovni
teles in razpravo na zboru, pri tem P"
posebno pozornost nameni vgraditvi m*
hanizma za zavarovanje družbenega 'f
teresa oziroma družbenega premoženj*
ki ga predstavljajo stanovanja in stan0"
vanjske hiše v družbeni lastnini.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga
za izdajo zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 51. seji dne 7. februarja 1990 ob obravnavi predloga za
Izdajo zakona o delovnih razmerjih z os8

nutkom zakona na podlagi 277. In 282.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
1. Zbor združenega dela Skupščine
Slovenije sprejema predlog za izdajo z*
poročevalk
i

koria o delovnih razmerjih z osnutkom
*akona.
2. Zbor združenega dela nalaga Izvrš-'
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da
Pripravi predlog zakona in pri tem prouči
ustrezno upošteva stališča, mnenja in
Predloge delovnih teles skupščine in
zbora ter delegatov na seji zbora.
Zbor meni, da je zaradi pomena nove

ureditve delovnih razmerij za nadaljnje
uveljavljanje gospodarskih sprememb, ki
mora hkrati zagotavljati varovanje pravic
delavcev, potrebno v pripravi in oblikovanju predloga zakona aktivno sodelovanje
pooblaščenih predstavnikov Zveze sindikatov Slovenije in Gospodarske zbornice
Slovenije.
3. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da do 28. februarja

1990 predloži Skupščini SR Slovenije
predlog zakona o delovnih razmerjih in
osnutek sprememb zakona o zaposlovanju in zavarovnaju za primer brezposelnosti. K predlogu zakona o delovnih razmerjih naj priloži tudi osnutek sklepa
Skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v SR Sloveniji o pogojih in
načinu uveljavljanja pravice do dokupa
let presežnih delavcev.

stalisca
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
Informacije izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih
aktivnostih za uresničevanje programa ekonomske reforme in ukrepov
za njegovo realizacijo v letu 1990
Družbenopolitični zbor Skupičlne SR
Slovenije je na seji dne 7. februarja 1990
°b obravnavi Informacije Izvršnega
'veta Skupičlne SR Slovenije o tekočih
aktivnosti za uresničevanje programa
Ekonomske reforme In ukrepov za njeBovo realizacijo v letu 1990 In v zvezi
•pobudo
Zveze sindikatov Slovenije, da
n
*j Skupščina SR Slovenije sprejme
Moratorij določanja In odpuščanja pre**žnlh delavcev sprejel na podlagi 74.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenl'• naslednja
stališča
1. Družbenopolitični zbor Skupščine
Slovenije na podlagi opravičenih
opozorit Zveze sindikatov Slovenije ugotavlja, da se v zvezi z določanjem in od-

puščanjem presežnih delavcev v podjetjih in drugih delovnih organizacijah dogajajo nepravilnosti.
Zbor ugotavlja, da ni zakonskih osnov
za kakršnokoli odpuščanje presežnih delavcev ter da je do sprejema novega republiškega zakona o delovnih razmerjih
in do sprejema kolektivnih pogodb mogoče uporabljati le obstoječe institute
delovno-pravne zakonodaje. Zvezni zakon, ki ureja vprašanje presežnih delavcev, ni operativen, temveč terja razdelavo
v celotni republiški delovno-pravni zakonodaji. Zbor meni, da je novo delovnopravno zakonodajo mogoče sprejeti in
uveljaviti le hkrati s programom za prestrukturiranje in prezaposlovanje ter zakonsko ureditvijo zagotavljanja pravic
delavcev, ki so ekonomski ali tehnološki
presežek. Zato naj se pospeši celovito
zakonsko urejanje teh vprašanj, vključno

z zagotavljanjem sredstev, mehanizmov
in institucij za njihovo realizacijo. To je
tudi smisel predlogov, ki jih je Zveza sindikatov Slovenije izrazila v pobudi
Skupščini SR Slovenije za moratorij na
določanje in odpuščanje preseženih delavcev in ki jih zbor podpira.
2. Problemom stečajev Izvršni svet
Skupčine SR Slovenije v Informaciji ni
posvetil posebne pozornosti, čeprav lahko ob stečajih večjih podjetij in organizacij nastanejo na tej podlagi veliki problemi, ki jih ne bo mogoče obvladovati z obstoječimi sredstvi za primer brezposelnosti in zaposlovanja. Zato zbor meni, da bi
morali tudi glede tega vprašanja imeti
jasno izdelan program obvladovanja teh
problemov in ga povezati s pobudo za
oblikovanje
razvojno-zaposlitvenega
sklada in s sredstvi za razvoj.

PRIPOROČILO
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
'nformacije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih
aktivnostih za uresničevanje programa ekonomske reforme in ukrepov
Za njegovo realizacijo v letu 1990
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
~lovenije /• na seji dne 7. februarja 1990
°° obravnavi Informacije Izvrinega
***ta Skupščine SR Slovenije o tekočih
**tlvnostlh za uresničevanje programa
Ekonomske reforme In ukrepov za nje-

govo realizacijo v letu 1990 sprejel naslednje
PRIPOROČILO,
da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
pri uporabi kriterijev iz 5. alinee 4. člena
Zakona o kriterijih za usmerjanje sred-

stev za prestrukturiranje gospodarstva
upošteva tudi zahtevo, da morajo programi, zagotavljati zmanjševanje onesnaževanja okolja oziroma dopuščati le minimalno onesnaževanje in razpolagati z bilancami emisij in imisij v okolje.

SKLEP
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
poročila o uporabi sredstev za razvoj (»razvojni dinar«)
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
°Ven i je je na seji dne 7. februarja 1990
o obravnavi Poročila o uporabi sred*ev za razvoj In realizacijo programov,
t" katerih so udeležena sredstva za
sprejel na podlagi 260. člena pomika Skupičlne SR Slovenije na-

Poročevalec

SKLEP
Družbenopolitični zbor na podlagi Poročila o uporabi sredstev za razvoj f»razvojni dinar«) in realizacijo programov, pri
katerih so udeležena sredstva za razvoj,
ugotavlja, da so ta sredstva - kljub svoji
majhnosti - odigrala pomembno spod-

bujevalno vlogo pri razvoju in strukturnem spreminjanju slovenskega gospodarstva.
Družbenopolitični zbor poudarja, da je
potrebno tudi v bodoče predvideti sredstva za razvoj ter jih plasirati v kvalitetne
programe. Temeljna naloga slovenske
9

družbe je prestrukturiranje gospodarstva. Zato naj Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije čimprej prouči vse možnosti za
oblikovanje takih sredstev ter tudi sistem

njihovega upravljanja, kakor tudi možnost za oblikovanje ustreznih finančno
- razvojnih in svetovalnih institucij v te
namene. Izvršni svet naj o tem obvesti

Skupščino SR Slovenije ob naslednj'
formaciji o izvajanju ukrepov Zvez"]
izvršnega sveta v zvezi s programom t
nomske reforme.
J

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga za izdajo zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije le na seji dne 7. februarja 1990
ob obravnavi predloga za Izdajo zakona
o delovnih razmerjih z osnutkom zakona
spre/el na podlagi 74. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije naslednja
STALIŠČA
1. Zbor meni, da je potrebno z rešitvami v delovno-pravni zakonodaji zagotoviti nadaljnje uresničevanje gospodarskih
sprememb. Hkrati pa je to zakonsko področje tisto, ki mora zagotoviti tudi učinkovito pravno varstvo delavcev, njegovega položaja in pravic, ki izvirajo iz dela in
delovnega razmerja. Zbor ugotavlja, da
ob osnutku zakona obstajajo različni pogledi o podrobnosti urejanja posameznih
vprašanj, o tem, katera vprašanja prepustiti kolektivnim pogodbam ipd. oziroma
ali naj bo zakon le v funkciji zaščite delavca ali tudi v funkciji podjetništva. Zato
zbor ocenjuje, da je potrebno pri izdelavi
predloga zakona zagotoviti neposredno
soočenje mnenj med zastopniki prvega
in drugega pogleda na zakon t. j. med
Zvezo sindikatov Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije.
Ob tem pa se zbor zavzema, da se ne
glede na različnost v pristopu k oblikovanju predloga zakona v njem natančno
določijo pravice delavcev in njihovo
pravno varstvo, zato te določbe ne morejo biti vsebina kolektivnih pogodb.

Hkrati zbor predlaga predlagatelju, da
v čim večji meri opusti ponavljanje določb iz zveznega zakona ter izkoristi čimveč možnosti za izvirno urejanje posameznih vprašanj.
2. Zbor ocenjuje, da mora zakon opredeliti vlogo sindikata oziroma njegovih
predstavnikov v vseh postopkih, ki imajo
vpliv na položaj in uresničevanje pravic
delavcev, zlasti pa v vseh postopkih odločanja o njihovih pravicah, obveznostih in
odgovornostih in v zvezi s tem tudi predloga za splošno določilo o sindikalnih
zaupnikih. Pri tem velja proučiti tudi tujo
zakonodjo.
3. Zbor se zavzema za enako ureditev
položaja vseh presežnih delavcev ne glede na razloge, zaradi katerih so prišli
v tak položaj. Obenem pa ugotavlja, da je
mogoče celotno rešitev v zvezi z reševanjem presežnih delavcev ocenjevati le, če
bo predstavljen celovit sistem, ki bo operacionaliziral rešitve iz zakona o delovnih
razmerjih. Zato zbor predlaga Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije, da pospeši pripravo zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in ob
predlogu zakona o delovnih razmerjih
predloži osnutek tega zakona. Obenem
zbor nalaga Izvršnemu svetu, da kot sestavni del zakonodajnih gradiv k predlogu zakona o delovnih razmerjih predloži
tudi osnutek sklepa Skupnosti invalidskega in pokojninskega zavarovanja
o pogojih in načinu uveljavljanja pravice

do dokupa let presežnih delavcev. 0
nem naj Izvršni svet prouči in upo$
pobude Zveze sindikatov Slovenije $
urejanja teh vprašanj.
Čimprej je potrebno izdelati tudi oP
predlogov za oblikovanje razvojno-z*
slitvenih skladov oziroma predlagatiJ
rešitve, ki bi omogočale aktivno pretf
slitveno politiko.
4. Izvršni svet Skupščine SR Slort?
naj ponovno prouči predloge za skrit
nje delovnega tedna.
5. Glede na opozorila, da bi morah
kon o delovnih razmerjih urediti sod
vanje pri upravljanju v podjetjih v z&[
ni, mešani in zadružni lastnini t
4 amandma XIII k ustavi SR Slovenije)[
da je v razpravi bilo opozorjeno tudi'
uresničevanje samoupravnih pravic"
lavcev v družbenih podjetjih in orgaw
cijah je potrebno do predlog zakona t
čistiti, kako so uresničene ustavne do"
be glede teh vprašanj v zveznih in rep
bliških predpisih ter na podlagi tega P
praviti rešitve.
6. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skrt
čine SR Slovenije, da prouči vse prip^
be delovnih teles zbora in Skupščine"
Slovenije in razpravo na zboru ter prip',
vi predlog zakona. Poseej naj proučiK
vse pripombe Zveze sindikatov Sloveti'
ter glede tistih, ki jih ne bo mogel upO>',
vati v predlogu zakona oblikuje stali*
do njih.

SKLEP IN STALIŠČE
Družbenopolitičnega zbora Skupčine SR Slovenije ob obravnavi
Informacije v zvezi s problematiko odkupa stanovanj v družbeni lastnini
in predlogu za izdajo zakona o spremembah zakona o pogojih za
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 7. februarja 1990
ob obravnavi Informacije v zvezi a problematko odkupa stanovanj v družbeni
lastnini In predlogu za Izdalo zakona
o spremembah zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš In stanovanl
v družbeni lastnini na podlagi 260. In 74.
člena poslovnika Skupščine SR Slovfille
In spre/el naslednji
SKLEP IN STALIŠČE
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1. Zbor se je seznanil z Informacijo
Izvršnega sveta ter ob njej ugotavlja, da
je potrebno čimprej pristopiti k reformi
stanovanjskega gospodarstva. Pravna
vprašanja v zvezi z že opravljenim nakupom stanovanj podjetij in organizacij iz
sredstev solidarnosti je potrebno proučiti
v Komisiji za sistemska vprašanja in v Zakonodajno-pravni komisiji Skupščine SR
Slovenije.

2. Zbor podpira predlog za izdajo za*
na o spremembah zakona 0 pogojih'
prodajo stanovanjskih hiš in stano&,
v družbeni lastnini. Pri priprvi osnO' [
sprememb zakona naj Izvršni svet SkUP
čine SR Slovenije prouči in ustre
vgradi v zakon mehanizma za zavaroJ*
nje družbenega interesa oziroma dru
nega premoženja, ki ga predstavljajo $!'
novanja oziroma stanovanjske
v družbeni lastnini.

poročevalk

SKLEP
Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi Informacije Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o tekočih aktivnostih za uresničevanje programa
ekonomske reforme in ukrepov za njegovo realizacijo v letu 1990
Družbenopolitični zbor /e na seli 7. 2.
1990 ob obravnavi Informacije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovelje o tekočih aktivnostih za uresničevanje programa ekonomske reforme In ukrepov za
nlegovo realizacijo v letu 1990 na podlag 260. člena poslovnika Skupščine SR

hodkov na področju družbenih dejavnosti, ki bo obsegala tudi problem izvedbe
njihovega usklajevanja v pogojih veljavne zakonodje. Informacijo naj predloži
Skupščini SR Slovenije za obravnavo
Skupini delegatov vseh zborov za družbene dejavnosti.

Slovenije sprejel naslednji
SKLEP
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
pripravi informacijo o staniu osebnih do-

PREDLOG
za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona
o sistemu obrambe pred točo s predlogom zakona
Izvršni svet Skupščine SR Sloveni|e je na seji dne 8. 2.
1990 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PRENEHANJU
VELJAVNOSTI ZAKONA O SISTEMU OBRAMBE PRED
TOČO S PREDLOGOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266., 267. In 312. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije za seje zborov Skupščine SR Slovenije dne
28. 3. 1990.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem
postopku, ker gre za prenehanje veljavnosti zakona.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
POVZETEK
Skupščina SR Slovenije je sprejela zakon o sistemu
obrambe pred točo v novembru 1979, zakon je objavljen
v Uradnem listu SRS, št. 33/79. Na podlagi tega zakona so
bila v SR Sloveniji oblikovna tri branjena območja, na
katerih naj bi se izvajala operativna obramba pred točo. Ta
obramba se izvaja v osrednji Sloveniji in severovzhodni
Sloveniji, na Primorskem pa se ne, kljub meddržavnemu
sporazumu z Republiko Italijo.
Operativna obramba pred točo se je v SR Sloveniji
izvajala še pred uveljavitvijo zakona, in sicer od leta 1957
do leta 1960 v Brdih, od leta 1968 pa na manjših poligonih
v okolici Maribora, kar se je od leta 1971 razširilo še na
6 drugih občin v severovzhodni Sloveniji.
Operativna obramba pred točo je ves čas temeljila na
predpostavki, da je ta obramba uspešna, zanesljivih dokazov o njeni uspešnosti pa ni bilo niti v Jugoslaviji niti
v drugih državah. Operativna obramba pred točo z raketami je organizirana v nekaterih vzhodnoevropskih državah. Tudi tam je bila organizirana na predpostavki, da je
uspešna.
PREDLOG

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na podlag 220. in 221. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehf n

- dr Matija KOVAČIČ, namestnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in P^hrano,
- Albin DEBEVEC, namestnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Martina LIPPAI, republiška svetovalka v Republiškem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Ker so bile kljub obrambi pred točo v SR Sloveniji
občasno velike škode v kmetijstvu zaradi toče in ker so
bila v obrambo pred točo vložena velika družbena sredstva, je Hidrometeorološki zavod SR Slovenije pri VZTOZD
Fizika Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze
Edvarda Kardelja v Ljubljani naročil posebno študijo
o osnovah, dosedanjem delovanju in učinkovitosti ter
bodoči obrambi pred točo v SR Sloveniji. V študiji je
ugotovljeno, da ni statistično zanesljivih dokazov, da bi
bila obramba pred točo uspešna. Prav tako v drugih državah ugotavljajo bistveno manjšo uspešnost obrambe pred
točo, kot so prvotno mislili, ponekod pa celo ugotavljajo
večkratno povečanje toče ob obrambi.
Glede na to da ni statistično zanesljivo dokazano, da bi
bila obramba pred točo uspešna, je neutemeljeno še
naprej v takšno obrambo vlagati velika družbena sredstva.
Zato se predlaga sprejem zakona o prenehanju veljavnosti
zakona o sistemu obrambe pred točo v SR Sloveniji.
Nadaljevale pa se bodo raziskave nevihtnih oblakov in
toče ter drugih vremenskih pojavov, ki lahko povzročijo
škodo na premoženju, po programu agrometeoroloških
raziskav, ki ga je sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
.

,

za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o sistemu
obrambe pred točo
I. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za urejanje te problematike z zakonom |e
v 4.točki prvega odstavka 321. člena ustave SRS, po kate
poročevalec

—
ureja Skupščina SR Slovenije z zakonom med drugim tudi
varstvo kmetijskih površin in gozdov ter hidrometeorološko
službo.
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II. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Z obrambo pred točo smo v SR Sloveniji prvič pričeli leta
1957 na Primorskem v Brdih. Ta obramba je delovala le 3-4
leta. Leta 1968 smo pričeli z obrambo pred točo na manjših
poligonih v okolici Maribora. V letu 1971 je 7 občin severo-vzhodne Slovenije /Maribor, Ptuj, Ormož, Slovenska Bistrica,
Gornja Radgona, Lenart in Ljutomer/ ustanovilo Medobčinski
odbor za obrambo pred točo, poverilo operativno obrambo
Kmetijskemu zavodu Maribor, strokovni nosilec izvajanja
obrambe pred točo pa je bil Hidrometeorološki zavod SR
Slovenije. Takrat je bil za opazovanje prvič uporabljen tudi
radar.
Proti koncu 70. let je prevladovalo splošno mnenje, da je
vzrok za neuspešno obrambo pred točo, ki je bila organizirana v severovzhodni Sloveniji leta 1971, neustrezna oprema
/zastarel in neustrezen radar, slabe radijske zveze,.../ ne pa
premajhno poznavanje fizikalnih procesov v nevihtnih oblakih. Hkrati je bila izražena želja po razširitvi hranjenega
območja tudi na druge predele Slovenije. Rezultat teh ugotovitev je bil, da je treba obstoječo obrambo modernizirati, pri
čemer je imelo pomembno vlogo dejstvo, da je bila obramba
v nekaterih drugih republikah bolje organizirana kot v Sloveniji. Z modernizacijo sistema so se sprva razmeroma majhni
stroški obrambe pričeli močno povečevati.
Zvezni izvršni svet je 26. 1. 1978 sprejel sklep o izdelavi
elaborata o stanju, organiziranosti in o drugi problematiki
obrambe pred točo v Jugoslaviji. Pri izdelavi elaborata so
sodelovali: Zvezni hidrometeorološki zavod kot nosilec ter kot
sodelavci predstavniki Zveznega komiteja za kmetijstvo, Zveznega komiteja za promet in zveze, Zveznega sekretariata za
ljudsko obrambo in Zveznega sekretariata za notranje zadeve.
Elaborat je navajal, da je po analizah v SR Srbiji škoda po toči
za 3 do 4-krat manjša na branjenih površinah v primerjavi
z nebranjenimi. V elaboratu sta bili podani ugotovitev o veliki
uspešnosti obrambe v Sovjetski zvezi in trditev, da so rezultati
obrambe v ZDA tudi ugodni in se torej ujemajo z ugotovitvami
v SZ. Tako smo v Jugoslaviji in Sloveniji začeli vzpostavljati
sistem operativne obrambe pred točo brez lastnih predhodnih
raziskav ob nedokazani predpostavki o uspešnosti obrambe
pred točo.
Na podlagi omenjenega elaborata je Zvezni izvršni svet 9.
11. 1978 sprejel sklep o enotni obrambi pred točo v SFRJ.
13. 7. 1978 je bila v Sloveniji huda toča, ki je povzročila
veliko škodo. Organizirana je bila delovna skupina pri Republiškem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
v kateri so bili še predstavniki Republiškega sekretariata za
ljudsko obrambo, Hidrometeorološkega zavoda SR Slovenije,
Zavarovalnice Triglav in Medobčinskega odbora za obrambo
pred točo na vzhodnem Štajerskem. Ta skupina je predlagala
modernizacijo in razširitev obrambe pred točo, spremembo
financiranja in nov način organiziranosti /samoupravna interesna skupnost/. Vse to pa je bilo možno doseči le s sprejetjem zakona. Po predlogu delovne skupine in sklepu o enotni
obrambi pred točo v SFRJ je Republiški komite za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pričel reden postopek za sprejem
zakona o sistemu obrambe pred točo. Skupščina je sprejela ta
zakon v novembru 1979 /Uradni list SRS, št. 33/79/.
V letu 1980 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel
odlok o določitvi območij, na katerih se organizira obramba
pred točo /Uradni list SRS, št. 32/80/, Republiški komite zakmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa pravilnik o minimalnih
tehničnih pogojih in varstvenih ukrepih za delovanje sistema
obrambe pred točo /Uradni list SRS, št. 32/80/. V navedenem
odloku so opredeljena tri območja, na katerih se v SR Sloveniji organizira obramba pred točo, in sicer: severovzhodna
Slovenija /z dodatno vključenimi občinami Murska Sobota,
Lendava in Slovenske Konjice/, kjer je bila 1980 ustanovljena
območna samoupravna skupnost za obrambo pred točo,
osrednja Slovenija, kjer je bila v letu 1983 ustanovljena
območna samoupravna skupnsot, ter Primorska, kjer je bila
območna samoupravna skupnost ustanovljena leta 1984.
V zakonu o sistemu obrambe pred točo je opredeljeno, kaj
se šteje za obrambo pred točo, zadeve obrambe pred točo so
zadeve posebnega družbenega pomena. Predpisana je
enotna obramba. Predpisane so naloge Hidromteorološkega
zavoda SR Slovenije kot strokovnega nosilca obrambe pred
točo; objekti, naprave in oprema, ki sestavljajo sistem
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obrambe pred točo. Predpisana sta organiziranost v samoupravnih skupnostih za obrambo pred točo, to je v območnih
skupnostih,in njihovo usklajevanje v koordinacijskem odboru
na ravni Slovenije. Dane so podlage za zagotavljanje sredstev
iz proračuna SR Slovenije in s posebnim prispevkom, ki ga
plačujejo člani območnih skupnosti.Leta 1982 so izvršni sveti
skupščin republik in pokrajin ter Zvezni izvršni svet sklenili
dogovor o enotnem organiziranju obrambe pred točo na
ozemlju SFR Jugoslavije /Uradni list SFRJ, št. 34/82/.
Leta 1984 je začel veljati sporazum med SFRJ Jugoslavijo in
Republiko Italijo o skupni obrambi pred točo na obmejnem
območju Primorske in Furlanije - Julijske krajine, ki ga j«
Skupščina SFR Jugoslavije ratificirala z zakonom /Uradni list
SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 12/82/.
S tem sporazumom sta se državi dogovorili o ustanovitvi
skupnega sistema obrambe pred točo na skupno določenem
hranjenem območju. Ta sistem po sporazumu obsega mrežo
strelnih mest za izstreljevanje raket in za ugotavljanje podatkov; operativni center s sedežem v SFRJ - SR Sloveniji:
raziskovalni dokumentacijski center s sedežem v Republiki
Italiji. Mreža strelnih mest ni vzpostavljena.
Radarsko računalniški center v SRS se vzpostavlja na Slavniku z namenom spremljanja vremenskih pojavov, med drugim tudi nevihtnih in točnih oblakov; podobno se vzpostavlja
raziskovalni in dokumentacijski center v Republiki Italiji.
Obramba pred točo je podobno kot v SR Sloveniji organizirana tudi v drugih socialističnih republikah. SR Srbija je
sprejela zakon o obrambi pred točo, celotno organizacijo vodi
Hidrometeorološki zavod SR Srbije, obrambo v celoti financira republiški proračun. Obramba pred točo v SAP Kosovo je
sestavni del obrambe pred točo v SR Srbiji, v SAP Vojvodini
obrambe niso organizirali, jo pa pripravljajo. V SR Hrvaški so
sprejeli republiški zakon, obrambo pred točo so organizirali
na večjem delu ozemlja. Strokovno vodi obrambo pred točo
Hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, operativno pa vodi
obrambo pred točo 9 SIS za obrambo pred točo. Podobno je
tudi v SR Makedoniji, s tem da so sprejeli zakon o sistemu
obrambe pred točo. V SR Bosni in Hercegovini pretežni del
zemljišč ni branjenih pred točo in tudi zakona niso sprejeli.
Enako je tudi v SR Črni gori.
V svetu obstajajo različni načini obrambe pred točo in
ocenjevanja uspešnosti te obrambe. V zahodno-evropskih
državah in ZDA so najprej raziskovali možnost in uspešnost
obrambe, šele zatem so se zanjo odločili, niso pa obrambe
uredili kot zakonsko obveznost. V teh državah ni organizirana
obramba z raketami, temveč z vnašanjem reagensov v točne
oblake z letali ali pa zavarujejo zlasti sadovnjake z gosto
mrežo, ki prepreči poškodbe rastlin po toči.
V nekaterih vzhodnoevropskih državah je operativna
obramba pred točo z raketami urejena z zakonom, vendar
brez predhodnih raziskav.
Ker je tudi ocenjevanje uspešnosti obrambe pred točo različno in temelji bolj na predpostavkah uspešnosti, je Hidromteorološki zavod SR Slovenije pri VTOZD Fizika Fakultete za
naravoslovje in tehnologijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani naročil posebno študijo o osnovah, dosedanjem delovanju in učinkovitosti ter bodoči obrambi pred točo v SR Sloveniji /v nadaljnjem besedilu: študija/. Študija je bila končana
v aprilu 1988.
Študija raziskuje pojavljanje toče v svetu in pri nas in skuša
ugotoviti uspešnost obrambe pred točo s posipanjem nevarnih oblakov s srebrovim jodidom.
Pojavljanje toče na nekem območju je redek pojav in
časovno zelo spremenljiv: včasih nekje tudi dvajset ali trideset
let ni hude toče, potem pa se pojavi morda tudi tri leta
zapored v enem in istem nasadu. Zaradi te spremenljivosti je
treba podatke o morebitni uspešnosti obrambe obravnavati
dokaj previdno. Sta dva tipa raziskav:
- pri enem se izvede poskus obrambe, ki je vnaprej naravnan v vseh podrobnostih prav v pridobivanje ocene uspešnosti, vključno s slučajnim izbiranjem dni, ko obramba deluje, in
dni, ko obramba miruje; ko se obojih primerov nabere dovolj,
primerjajo med seboj ene in druge rezultate;
- pri drugem načinu pa je obramba operativna in vedno
deluje; tu je treba za primerjavo zajeti dovolj dolga obdobja
pred uvedbo obrambe in po njej. Pa še vedno je ta drugi način
ocenjevanja manj zanesljiv kot prvi. Tak je primer v Jugoslaviji, kajti obramba pred točo je bila uvedena ob predpostavki,
poročevalec
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da je uspešna, in zato ni bil osnovni namen, da bi to uspešnost posebej ugotavljali.
Če se ugotovi povečanje ali zmanjšanje pogostnosti ali
intenzivnosti toče v različnih letih pred uvedbo obrambe in po
uvedbi obrambe na nekem območju, je treba preveriti, ali so
ugotovljene spremembe res posledica človekovih prizadevanj, to je obrambe pred točo. Prav možno je namreč tudi to,
da se pri primerjavi enega obdobja z drugim obdobjem ali
enega območja z drugim območjem zajamejo enkrat leta,
v katerih je bilo več toče, drugič pa leta, v katerih je bilo manj
toče, in so ugotovljene razlike posledice naravne spremenljivosti pojavljanja.
Zato je treba ugotoviti, kako zanesljivo morebitne razlike
res kažejo učinke obrambe oziroma koliko je verjetno, da niso
morda posledica tega, da je bila pri primerjavi smola in so se
primerjal leta, ki bi se med seboj močno razlikovala, tudi če ne
bi imeli obrambe pred točo.
Ker je toča močno spremenljiv pojav, je treba za vse morebitne dobljene razlike, čeprav so morda velike, ugotoviti, ali
so zanesljive ali pa morda le posledica slučaja. Če to ne bi bilo
storjeno, bi se lahko primerilo, da bi:
- neupravičeno spreminjali zasnovo obrambe pred točo,
pa v resnici tega ne bi bilo treba ali
- pa bi neupravičeno verjeli, da je način obrambe zelo
uspešen in ga ne bi spreminjali, čeprav bi morda to bilo
potrebno.
V obeh primerih bi lahko bile ugotovitve v resnici posledica
samo slučaja, da so bila med seboj primerjana leta ali
območja, ki so imela večjo ali manjšo škodo zaradi toče, kot
Posledico naravne spremenljivosti.
Čim močnejše so posledice ukrepov, ki se sprejemajo na
podlagi dobljenih ugotovitev, tem večjo statistično zanesljivost morajo imeti rezultati raziskav. Pomembne ppsledice
zahtevajo pač večjo zanesljivost oziroma manjše tveganje.
Težišče študije je v dveh obsežnih poglavjih: v prvem so
Prikazana spoznanja o nevihtah in toči, do katerih so prišli
v svetu in pri nas, drugo pa govori o obrambi pred točo
v Sloveniji. Tretje poglavje povzema prvi dve, v njem pa so
tudi mnenja o tem, kako ravnati v bodoče. V dveh dodatkih so
podana še nekatera spoznanja.
Slovenija je na območju, ki je v svetovnem merilu močno
nevihtno in z mnogo toče. Čeprav so nevihte, še bolj pa toča,
dokaj lokalni pojavi, pa vseeno lahko sklepamo, da je največja
Pogostnost v bližini dinarske gorske pregrade in da pada proti
vzhodu. Sekundarni maksimum je še med Savinjskimi Alpami
in Pohorjem.
Obramba pred točo sloni na hipotezi, ki ni dokazana. Zato
'udi pri brezhibnih tehničnih in operativnih postopkih
obrambe
ni vnaprej zagotovljena njena uspešnost. Tako oper
ativna vprašanja niso bistvena, temveč je bistvo problema
dobro prikazano v enem od odstavkov uradnega stališča
Svetovne meteorololške organizacije v publikaciji z naslovom
Normacija o umetnem vplivu na vreme, namenjena odločujočim vladnim dejavnikom /WMO, 1968/. Tam je v App. A.
odstavku 5.6 rečeno: »Raziskave o obrambi pred točo so
Prišle do točke, kjer morajo nadaljnja pomembna napredovanja obrambe počakati na rešitev mnogih ključnih znanstvenih
Problemov. Med temi so izboljšanje napovedi pojavljanja
Jote, boljše razumevanje strukture in dinamike toče, nastanka
ln
rasti zarodkov toče in razvoja zrn toče v času in prostoru.«
Pri ocenjevanju uspešnosti obrambe je treba tudi ugotoviti,
kako zanesljiva je ta ocena: največ uporabljajo kot spodnjo
ntejo sprejemljivosti rezultatov, če je zanesljivost ocene 99 ali
=5 ali tudi samo 90%. To pomeni, da imamo 1 ali 5 ali pa 10
odstotkov možnosti, da je dobljena ocena zgolj posledica
spleta slučajnih okoliščin. Izbira.te meje je odvisna od tega,
kakšno tveganje si lahko privoščimo: kako daljnosežne bi bile
Posledice, ki bi jih imele odločitve, sprejete na podlagi rezultatov te ocene.
Da bi ugotovili uspešnost obrambe, uporabljajo v svetu
predvsem dva načina:
~ tam, kjer je obramba operativna, ocenjujejo uspešnost
Predvsem na podlagi škode v kmetijstvu. Iz Sovjetske zveze in
nekaterih drugih vzhodnih držav poročajo o veliki uspešnosti.
Prvotne ocene o 90% uspešnosti pa so zadnje čase zamenjale
ocene
o okrog 70% uspešnosti. Nekatera od teh poročil tudi
n|
so taka, da bi metodo ocenjevanja lahko kritično preverili;
Pn nekaterih ni navedena statistična zanesljivost. Iz zahodnih
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držav so poročila o okrog 20 do 60% uspešnosti, vendar
povečini te ocene statistično niso dovolj zanesljive;
- tam, kjer so izvajali obrambo kot poizkus, so večinoma
uporabljali znanstvene metode ocenjevanja merjenih količin.
Na splošno ti poizkusi ne potrjujejo uspešnosti obrambe: npr.
poskus Grossversuch IV, ki je potekal v južni Švici, je pokazal,
da je bil tam rezultat obrambe tak, da z zanesljivostjo 90%
lahko sklepamo, da ima posipanje oblakov lahko najrazličnejše učinke - od 30 ali 40% /za različne ocenjevane količine
in po več različnih statističnih testih/ zmanjšanja kinetične
energije toče, tja do 75% ali celo večkratnega povečanja /spet
za različne količine in različne teste/. Podoben rezultat je dal
poskus NHRE v Združenih državah Amerike: z zanesljivostjo
90% izhaja iz rezultatov tega poskusa, da posipanje povzroči
najrazličnejše izide: od 60% zmanjšanja do petkratnega povečanja toče.
V Jugoslaviji dosedanje študije poročajo o okrog 70%
uspešnosti. V zadnji taki študiji je za celotno branjeno
območje Srbije za ves čas obrambe je ugotovljena približno
50 do 70% uspešnost. Ta študija je narejena tako, da se lahko
vse trditve preverijo. Tako je navedeno, da pri poškodovanosti
na nebranjeni površini ne upošteva tudi podatkov iz občin, ki
niso poročale o toči, temveč predvideva, da je imela tam toča
ravno take posledice kot v občinah, ki so poročale o toči.
Možno pa je, da občine niso poslale poročil zato, ker niso
imele toče. V tem primeru pa velja, če se npr. obravnava samo
velikost poškodovane površine, da uspešnost ne bi bila 50%
z zelo visoko statistično zanesljivostjo, temveč samo 30%,
zanesljivost te trditve pa je daleč pod omenjenimi mejami
sprejemljivosti in je rezultate treba sprejeti z močnimi pridržki.
V svetu in v Jugoslaviji na splošno ni statistično zanesljivo
dokazana uspešnost obrambe pred točo. So sicer nekateri
primeri, ki kažejo na možnost, da bi bila obramba uspešna,
vendar prevladuje mnenje, da mora širjenje operativne
obrambe pred točo počakati na nova osnovna spoznanja
znanosti o fiziki oblakov.
Obramba pred točo je bila v Sloveniji in tudi v drugih delih
Jugoslavije uvedena ob predpostavki, da je uspešna.
V študiji je ugotovljeno, da se je v SR Sloveniji sicer sistem
obrambe pred točo z leti izpopolnjeval in izboljševal, vendar
nekatera tehnična sredstva niso bila prav dobra oziroma je
bila njihova kakovost spremenljiva. Predvsem so v posameznih obdobjih močno kritizirali rakete, med drugim tudi zato
ker so bile nevarne za ljudi in za premoženje.
Uspešnost obrambe pred točo v SR Sloveniji je študija
skušala ugotoviti na več različnih vrstah podatkov:
- podatki o količini padavin: posipanje oblakov naj bi to
količino nekoliko povečevalo,
- podatki o številu dni s točo tudi ob upoštevanju števila
dni z nevihtami: posipanje naj bi število dni s točo zmanjševalo, na število dni z nevihtami pa ne more vplivati, saj se
posipanje prične šele, ko se nevihte že pojavijo,
- z radarjem izmerjeni podatki, ki so mera za nevarnost
toče: posipanje naj bi na te vrednosti ne vplivalo, saj če vpliva
na točo, mora tudi zmanjševati količine, ki so mera za nevarnost toče,
- zavarovalniški podatki o škodi v kmetijstvu: obramba
pred točo naj bi zmanjševala prav to škodo.
Pri nobeni od obdelav nosilcem študije ni uspelo potrditi
hipotez, ki so predvidevale, da ima obramba kak vpliv na
parametre ocenjevanja. V posamičnih primerih se je sicer
kazal morebitni pozitivni učinek obrambe, ki je bil v nekaterih
primerih tudi statistično zanesljiv z verjetnostjo nad 95 ali
90%. So pa po drugi strani tudi posamezni primeri, ko je
parameter ocenjevanja kazal statistično zanesljiv negativni
vpliv, tudi s tako stopnjo verjetnosti:
- primerjava količine padavin iz posipanih in neposipanih
konvektivnih oblakov kaže, da je količina padavin iz posipanih
sicer dvakrat tolikšna kot iz neposipanih, vendar pa ta razlika
ni statistično zanesljiva z verjetnostjo 95% ali 90%; zanesljivost je celo daleč pod sprejemljivo mejo;
- primerjava števila dni s točo pred in po uvedbi obrambe
pred točo na 36 meteoroloških postajah kaže ponekod zmanjšanje, ponekod pa zvečanje. Le na 5 od 36 postaj lahko
govorimo o statistično zanesljivih spremembah: zmanjšanje
je na treh postajah 95% zanesljivo, vendar pa je tudi eno
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povečanje 95% zanesljivo, drugo povečanje pa 90% zanesljivo,
- pregled tistih radarsko izmerjenih količin, ki jih uporabljajo kot mero za nevarnost toče in s tem kot merilo; kdaj naj
obramba deluje, ne kaže, da bi posipanje kaj dosti vplivalo na
ta merila za nevarnost. Na splošno manj kot 10% spremenljivosti te nevarnosti se lahko pripiše vplivu posipanja, druga
spremenljivost pa je posledica drugih, naravnih vzrokov.
Intenzivnost posipanja je tudi med manj pomembnimi dejavniki, ki naj bi vplivali na spremembe meril za nevarnost.
Nekatere povezave kažejo celo na zvezo: več posipanja
- nevarnejši oblak. Vendar ne moremo preprosto trditi, da
posipanje povečuje nevarnost. Tu gre najverjetneje za
obratno zvezo: bolj ko je oblak nevaren, bolj se posipa.
- pri obravnavi škod po podatkih zavarovalnice je bilo
ugotovljeno, da se je v Pomurju po uvedbi obrambe škoda
absolutno sicer zmanjšala za polovico, vendar to statistično ni
zanesljivo. Obenem se je poškodovanost Pomurja v primerjavi
s poškodovanostjo na mariborskem območju relativno podvojila. Tudi ta podvojitev razmerja »škoda v Pomurju: škoda
na marjborskem območju« ni statistično 95% niti 90% zanesljiva. Škoda se tako močno spreminja iz leta v leto, da to
zmanjšanje ni dovolj veliko v primerjavi s spremembami iz leta
v leto. To se kaže že na preprostem primeru. Študija obravnava obdobja do vključno leta 1986; že če bi v obravnavo
vključili tudi leto 1987, ko je bila tam velika škoda, bi bil
rezultat precej drugačen. To torej pomeni, da je izračunano
zmanjšanje zelo odvisno od tega, katera leta obravnavamo;
prav možno je, da bi npr. obravnava obdobja 1988-1998 /če
bo obramba še naprej taka, kakršna je/ dala povsem drugačen
rezultat. Šele zelo dolga obdobja /okrog 30 let/ lahko pri
sorazmerno redkem pojavljanju in veliki naravni spremenljivosti toče dajo statistično zelo zanesljive rezultate morebitne
uspešnosti.
Predvideno je bilo, da bi pri študiji svetovali strokovnjaki, ki
neposredno ne bi sodelovali pri njeni izdelavi. Kritično naj bi
pretehtali prvi dve poglavji in na podlagi zbranih informacij
sooblikovali predloge za obrambo pred točo v SR Sloveniji
v bodoče. Njihova pomoč je bila zelo koristna, saj so z nasveti
precej pripomogli k dokončanju naloge. Pri oblikovanju predlogov pa se svetovalci, pa tudi nekateri izvajalci naloge niso
zedinili.
t
Gre predvsem za vprašanje, ali v bodoče še obramba pred
točo ali ne več.
Rezultati iz sveta so namreč taki, da so na eni strani spodbudna poročila, predvsem iz Sovjetske zveze in Bolgarije. Pa
tudi nekateri poskusi na Zahodu kažejo, da bi bila obramba
pred točo morda lahko uspešna.
Po drugi strani so nespodbudna poročila tako iz operativnih obramb kot iz poskusov, ki so jih izvajali prav z namenom,
da bi dokazali uspešnost ali neuspešnost obrambe pred točo.
Rezultati raziskav, opisani v študiji, niso statistično zanesljivo potrdili uspešnosti obrambe v SR Sloveniji. Res je sicer,
da obramba pred točo v Sloveniji ni bila organizirana tako, da
bi po vnaprej določeni metodologiji zbirali tudi podatke, ki so
pomembni za ocenjevanje. Res pa je tudi, da razpoložljivi
podatki niso tako slabi, da se iz njih ne bi mogla ugotoviti
uspešnost obrambe, če bi le bila dovolj velika.
Tako s strokovnega meteorološkega stališča dva strokovnjaka v študiji ugotavljata, da operativna obramba pred točo,
kakršna je v Sloveniji, ni smiselna, saj se po dosedanjih
raziskavah ni izkazala kot statistično zanesljivo uspešna, zato
naj se ukine.
Ločeno mnenje dveh strokovnjakov pa je, naj bi operativno
obrambo pred točo, ki se po dosedanjih raziskavah ni izkazala
za uspešno, ukinili, v znanstvene namene pa opravljali eksperimentalno operativno obrambo na manjšem hranjenem
območju, po vrlaprej določenem sistemu evidentirali in obdelovali škodo oziroma poškodbe na rasltinah in vzpostavili
gosto mrežo točemerov na hranjenem in nebranjenem
območju. Šele tako bi po daljšem časovnem obdobju lahko
strokovno ugotovili uspešnost obrambe pred točo in njeno
ekonomsko upravičenost. Taka eksperimentalna obramba pa
bi zahtevala velika finančna sredstva in številne visoko usposobljene strokovnjake. Zato bi bilo treba tak eksperiment
organizirati za vso Jugoslavijo, morda v povezavi s predvidenimi raziskavami v okviru skupne jugoslovansko-italijanske
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obrambe pred točo, kjer so raziskave sestavni del meddržavnega sporazuma.
Prvotno so bili v SR Sloveniji predvideni trije centri za
obrambo pred točo. Po ponovni proučitvi je Hidrometeorološki zavod SR Sovenije strokovno ugotovil, da je s prestavitvijo
radarja z Žikaric na Lisco možno pokriti vso Slovenijo iz dveh
radarskih centrov, in sicer na Lisci in za Primorsko na Slavniku.
a/ Meteorološko radarski center na Lisci ima naslednjo
opremo:
- stavba centra / montažna hiša Marles/,
- radar /konzola, DVIP, green-box, barvni monitor ter
v stolpu oddajnik - sprejemnik in antena/,
- antenski stolp,
- dva računalnika s pripadajočimi vmesniki, MT enoto,
konzolami, terminali ter modemom za povezavo z računalnikom v Ljubljani,
- radijske zveze za povezavo s strelci, s HMZ v Ljubljani,
z zbirnim centrom na Sljemenu,
- dizelski agregat moči 50 KW,
- meteorološki instrumenti, ki spadajo na glavno meteorološko postajo in so namenjeni meteorološkim opazovanjem,
ne glede na obrambo pred točo,
- oprema hiše kot bivalnega prostora: mize, stoli, omare,
kuhinjska oprema ipd.
Vrednost osnovnih sredstev v radarskem centru Lisca na
dan 31.12.1988 je po podatkih Hidrometeorološkega zavoda
/stavba, radar, 2 računalnika, generator, komandni pult, Lada-Niva in pohištvo/ 748,318.920 din, vrednosti na 31.12.1989 še
nimamo.
b/ Meteorološko radarski center na Slavniku ima naslednjo
ppremo:
- pripravljajo se gradbeni projekti za stavbo in infrastrukturo,
- radar z računalniki.
c/ Vsako od strelnih mest v SR Sloveniji, ki jih je 138, ima
naslednjo opremo:
- kontejner/kovinski - EMO ali betonski - Gradiš/,
- dva lanserja,
- radijsko postajo za zvezo z radarskim centrom, s pripadajočo anteno,
- oprema kontejnerja: mizica, stol, gasilni aparat, prva
pomoč, akumulator, ura in v sezoni obrambe pred točo zaloga
raket.
Ta sredstva so bila kupljena iz sredstev proračuna SR
Slovenije. Vrednost teh osnovnih sredstev na dan 31. 12. 1988
je 939,012.810 din, vrednosti na 31. 12. 1989 še nimamo.
č/ 200 radijskih postaj, RRC 450/4,5 repetitorjev in 5 linkov,
kupljenih iz sredstev proračuna SR Slovenije, upravlja jih
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, je bilo na dan
31.12.1988 vrednih 1.454,520.000 din, vrednosti na 31.12.1989
še nimamo.
d/ Osnovna sredstva območnih samoupravnih skupnosti za
obrambo pred točo /stavba na Žikaricah in oprema v njej,
3 osebni avtomobili, 2 kamiona/ so bila na dan 31. 12. 1988
vredna približno 237,150.000 din, vrednosti na 31. 12. 1989 še
nimamo.
e/ Sredstva za osebne dohodke delavcev Hidrometeorološkega zavoda, ki skrbijo za obrambo pred točo /11 delavcev
v RRC Lisca in 2 delavcev na HMZ/
leto
bruto OD din
1984
8,975.407
1985
18,557.375
1986
34,554.289
1987
81,082.648
1988
1.887,533.220
1989
4.116,803.000
Iz proračuna SR Slovenije so bila izplačana za nakup
osnovnih sredstev naslednja finančna sredstva:
1980
17,560.000 din
198139,942.975
din
1982
45,000.000 din
1983
30,400.000 din
1984
19,146.666 din
1985
127,762.666 din
1986
211,572.021 din
1987
711,572.100 din
1988
1989
19.636,324.000 din
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Za leto 1990 v proračunu SRS niso predvidena sredstva za
°brambo pred točo, predvidenih pa je 2,400.000,oo din za
Meteorološko
radarski center na Slavniku za program meteOr
ologije in agrometeorologije.
Navedena finančna sredstva je prejel Hidromteorološki
2a
vod SRS iz proračuna SR Slovenije. S temi sredstvi so bile
"abavljene tudi radijske postaje /200 kom/ za povezavo centra
s
strelci, ki naj bi bile namenjene tudi službi opazovanja in
°bveščanja.
V teh zneskih niso upoštevana druga sredstva, ki sta jih po
p
°sameznih
letih porabili območni skupnosti po naslednjih
n
amenih:
/v mio din/
Leto Vsi
Od tega:
stroški zavaro- osnovna
stroški
rakete strelci
del val. drusred.
ge teh.
si.
1
2
3
4
5
6
7
1980
10,36
6,14
1,60
0,97
0,12
2,92
1981
15,83
8,78
2,10
1,52
0,18
4,08
1982
25,46
2,54
16,18
2,55
2,04
0,20
1983
42,65 32,05
2,99
2,05
0,27
2,97
1984
141,35 123,91
7,14
35,77
0,90
5,48
1985
169,17 120,05
19,09 33,90
1,73
9,25
1986
518,04 338,76 62,75 68,82
9,31
17,6
]987 1.159,09 740,41 166,36 162,90 29,83 51,49
,°88 2.897,37 890,00 265,00 235,51 271,37 81,41
1989
Sredstva za te namene so do leta 1984 zagotavljale članice
^upnosti obrambe pred točo po zakonu ter zavarovalne
^upnosti iz preventivnih sredstev. Kasneje so se v zagotavljale sredstev vključili tudi občinske in republiške SIS, zadnjih
I kaj let pa je večino sedstev za obrambo pred točo zagotavlja Samoupravna interesna skupnost za pospeševanje proizv
°dnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slovenije.
* programu pospeševanja proizvodnje hrane za leto 1990 je
*a zavarovanje pridelkov predvidenih 3.940.000,00 /konverti'■nih/ din. Ta sredstva so namenjena tudi za regresiranje
zavarovanja pred točo.
Zavarovanje kmetijskih pridelkov ni obvezno. Kmetijske
°[9anizacije in kmetje zavarujejo svoje pridelke po lastnih
ločitvah. V SR Sloveniji je zavarovanih le 25,9% kmetijskih
Površin. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in presno si žš nekaj let prizadeva, da bi se ta delež predvsem
Osebnem sektorju povečal. Sprejet je bil akcijski program
a
večje in rednejše zavarovanje kmetijskih pridelkov, ki pa se
e
'° počasi uveljavlja.
zaradi pogoste toče in škode zaradi toče v kmetijstvu ter
'*kega
deleža zavarovanja so zavarovalne premije visoke.
p
ovršina branjenih območij pred točo v SR Sloveniji zajema
^ občin, od teh 11 delno, s skupno površino okrog 1,000.000
Glavne kmetijske kulture, ki jih toča najbolj prizadene in ki
' lih bilo treba zavarovati, rastejo na približno 180.000 ha
adovnjaki, vinogradi, hmeljišča, koruza za zrnje, žita/. Na
podlagi
ocene pridelkov glavnih skupin poljščin, sadja in
ns
o ke trte je njihova zavarovalna vrednost 308,5 mlrd din po
oenah Zavarovalne skupnosti Triglav za leto 1988, izračuna premija po sedanjih premijskih stopnjah pa 16,9 mlrd
n
.Z zavarovanjem vseh 180.000 ha bi se premijske stopnje
™irno znižale za 1/3, kar bi bilo okrog 12 mlrd din.
Podatkih Zavarovalne
skupnosti
Triglav
v letu
q1qb?
87 zavarovanih
okrog 43.700
ha, v letu
1988 je
pa bilo
45.924
ha.
aČunana tehn
izn[
ična premija
je bila
v letu
1987 1988
2,689jemlrd,
Plačane zavarovalnine
pa 4,370
mlrd.
V letu
bila
°brae
unana tehnična premija 15,546 mlrd, izplačane zavarov
alni
ne pa 8,137 mlrd din. Izplačane zavarovalnine niso enake
d ans
v ' ln ki škodi, ki jo je povzročila toča, kajti zavarovalnina je
£ oma nižja, kot je dejanska škoda po toči.
odatkov o skupni škodi, ki jo je toča povzročila po posae^nih letih v SR Sloveniji; ni, ker spremlja Zavarovalna
U nos
jg P t Triglav le podatke o zavarovanih površinah in izplau h ^odškocln'nah zavarovanih površin, podatke o večjih
^koc|
uan po toči pa spremlja Odbor podpisnikov družbenega
VOra 0 na nu
stl
č' uporabe in upravljanja s sredstvi solidarlno^t°
e z za odpravljanje posledic naravnih nesreč v SR Sloveniji
. a tiste občine, ki so bile po določenih merilih upravičene
u
Porabe solidarnostnih sredstev.
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Za operativno obrambo pred točo v dosedanjem obegu bi
morali v 4 letih zagotoviti vsaj 10 mlrd /po cenah konec leta
1988/ za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in za izpopolnitev sistema obrambe pred točo.
Dosedanjo učinkovitost vloženih sredstev je danes težko
presoditi, vendar pa glede na rezultate študije o obrambi pred
točo v Sloveniji lahko rečemo, da sredstva, razen radarja
z računalnikom, kar je namenjeno tudi napovedovanju vremena, niso bila učinkovito uporabljena.
Študijo je Hidrometeorološki zavod SR Slovenije poslal tudi
Zveznemu hidrometeorološkemu zavodu, ki jo je prevedeno
poslal vsem republiškim in pokrajinskim hidromteorološkim
zavodom, članom Zveznega koordinacijskega odbora, univerzam v Beogradu, Zagrebu in v Ljubljani, Zveznemu komiteju
za kmetijstvo in Zveznemu izvršnemu svetu.
Hidrometeorološki zavod SR Slovenije je zaprosil, da se do
rezultata študije opredelijo člani jugoslovanskega koordinacijskega odbora za obrambo pred točo in Zvezni hidrometeorološki zavod, vendar kljub urgenci pri Zveznem izvršnem
svetu 19.12.1988 stališč do te študije še nismo prejeli.
III. Poglavitne rešitve
1. Zakon o sistemu obrambe pred točo bi prenehal veljati
30.9.1990.
2. Sredstva sistema obrambe pred točo, kupljena iz proračuna SRS, bi ostala še naprej v upravljanju Hidromteorološkega zavoda, radijske zveze pa Republiškega sekretariata za
ljudsko obrambo.
3. Osnovna sredstva in oprema, ki je bila v upravljanju
območnih skupnosti za obrambo pred točo, bi se prenesla
tistim, ki bi organizirali to obrambo na intersni podlagi, Če ta
obramba ne bi bila organizirana, se bi od 1.1.1991 dalje ta
sredstva odprodala, kupnina pa bi se namenila za razvoj
agrometeorološke službe.
4. Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z ukinitvijo
sistema obrambe pred točo bi se prenesle na SR Slovenijo.
5. Prenehali bi veljati podzakonski akti k zakonu o sistemu
obrambe pred točo, samoupravni sporazumi o temeljih plana
območnih skupnosti in odloki občinskih skupščin o prispevku
za obrambo pred točo pa bi se prenehali uporabljati.
IV. Finančne in druge posledice
Zaradi prenehanja veljavnosti zakona o sistemu obrambe
pred točo ne bodo nastale nobene finančne obremenitve za
proračune družbenopolitičnih skupnosti, temveč bodo razbremenitve. Sredstva obrambe se bodo namenila za zavarovanje kmetijskih pridelkov pred točo po programu pospeševanja
proizvodnje hrane. Samoupravni sporazumi o temeljih plana
občinskih skupnosti in odloki občinskih skupščin o prispevku
za obrambo pred točo, ki ga plačujejo člani območnih skupnosti z branjenih območij, bi se prenehali uporabljati, kar bi
razbremenilo tudi dosedanje zavezance za plačilo tega prispevka.
Sredstva sistema obrambe pred točo bi se razdelila takole:
stavba na Lisci in radar z računalniki ter druga oprema na
Lisci ter radar in računalniki na Slavniku bi ostali Hidromteorološkemu zavodu za potrebe njegove dejavnosti, sistem
radijskih zvez bi ostale Republiškemu sekretariatu za ljudsko
obrambo, oprema na strelnih mestih, pa bi bila do 31. 12. 1990
na strelnih mestih za primer, če bi se organizirala interesna
obramba. Če ta ne bi bila organizirana, bi se odprodala,
kupnina pa namenila za razvoj agrometeorologije.
Hidromteorološki zavod bi 12 svojih delavcev, ki zdaj delajo
tudi za obrambo pred točo, razporedil za opravljanje svoje
dejavnosti, 7 delavcev bivših območnih skupnosti pa je
v skladu z ustavnim zakonom za izvedbo amandmajev od IX
do LXXXIX k ustavi SR Slovenije in odlokom Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o prevzemu delovnih skupnosti
samoupravnih interesnih skupnosti in kmetijskih zemljiških
skupnosti v republiške upravne organe že prevzel Hidrometeorološki zavod in bodo ob ukinitvi obvezne obrambe pred
točo v skladu z zakonom o delovnih razmerjih razporejeni na
druga dela oziroma bodo našli drugo zaposlitev.
O prenehanju veljavnosti zakona o sistemu obrambe pred
točo bo treba obvestiti Zvezni izvršni svet, Zvezni hidromteorološki zavod, Zvezni sekretariat za kmetijstvo in jugoslovanski koordinacijski odbor za obrambo pred točo. Odločitev
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o prenehanju obvezne obrambe pred točo bo prav gotovo
negativno vplivala na nekatere kmetijske proizvajalce, ki verjamejo v uspešnost obrambe pred točo. To verovanje pa ni
zadosten razlog za nadaljnjo izvajanje te obrambe, ki zahteva
ogromna sredstva in delo, obenem pa je zelo nevarna, pri tem
pa ni znanstvenih dokazov, da je učinkovita.
Takšna odločitev pa ne pomeni, da se na branjenih območjih ne bi interesno organizirala obramba pred točo. Interesenti
z določenega območja lahko v skladu z ustavo SR Slovenije
ustanovijo samoupravno interesno ali drugačno skupnost, ji
določijo naloge ter zagotovijo sredstva za njihovo izvajanie.

Ker je obramba pred točo nujno povezana z delovanje^ meteorološke službe, bi taka skupnost oziroma druga oblik«
organiziranja sklenila pogodbo s Hidromteorološkim zavo- j
dom Slovenije za opravljanje potrebnih del. Seveda bi morala1
sredstva za te naloge zagotoviti samoupravna interesna a'
drugačna skupnost oziroma njeni člani.
Tudi če bi se v Sloveniji organizirala interesna obramba
pred točo, bi morala delovati v skladu s predpisi, ki urejaj"
ravnanje z nevarnimi snovmi, varnost zračne plovbe, radijske
zveze ipd.

PREDLOG
zakona o prenehanju veljavnosti zakona o sistemu obrambe
pred točo
1. člen
Zakon o sistemu obrambe pred točo /Uradni list SRS, št. 33/
79/ preneha veljati.

Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z ukinitvijo
sistema obrambe pred točo se prenesejo na SR Slovneijo.

2. člen
Osnovna sredstva in oprema obstoječega sistema obrambe
pred točo, kupljena iz sredstev proračuna SR Slovenije, ostanejo še naprej v upravljanju Hidrometeorološkega zavoda SR
Slovenije, razen sredstev radijskih zvez, ki ostanejo v upravljanju Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo
Osnovna sredstva in oprema, ki je bila v upravljanju območnih skupnosti za obrambo pred točo, se prenese tistim, ki
bodo organizirali interesno obrambo pred točo. Če obramba
pred točo na interesni podlagi ne bo organizirana, se ta
sredstva od 1. 1. 1991 dalje odprodajo, kupnina pa se nameni
za razvoj agrometeorološke službe.

3. člen
dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
- odlok o določitvi območij, na katerih se organizira
obramba pred točo /Uradni list SRS, št. 32/80/;
- pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in varnostni
ukrepih za delovanje sistema obrambe pred točo /Uradni list
SRS, št. 32/80/.
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabl|ati:'
samoupravni sporazumi o temeljih plana in drugi splošni akt'
območnih samoupravnih skupnosti za obrambo pred točo;"
odloki občinskih skupščin o prispevku za obrambo pred točo
4. člen
Ta zakon začne veljati 1. oktobra 1990.

Zakon o sistemu obrambe pred točo je Skupščina SR
Slovenije sprejela v letu 1979.Na njegovi podlagi je Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije sprejel odlok o določitvi območij, na katerih se organizira obramba pred točo, Republiški
komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa pravilnik
o minimalnih tehničnih pogojih in varnostnih ukrepih za
delovanje sistema obrambe pred točo. Ker je bilo na podlagi
študije VTOZD Fizika Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani ugotovljeno, da ni
statističnih dokazov, da bi bila obramba pred točo uspešna,
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se
obvezna obramba pred točo, organizirana v skladu z zakonom o sistemu obrambe pred točo, v SR Sloveniji ukine.
V ta namen je treba sprejeti zakon o prenehanju veljavnosti zakona o sistemu obrambe pred točo tako, da bo
obvezna obramba pred točo v SR Sloveniji prenehala delovati s 30.9.1990. Hkrati bosta prenehala veljati tudi podzakonska akta k temu zakonu, prenehali pa se bodo uporabljati samoupravni sporazumi o temeljih plana in drugi
splošni akti območnih skupnosti ter odloki občinskih skupščin, s katerimi je bil uveden prispevek za obrambo pred
točo.
Samoupravne skupnosti za obrambo pred točo so z 31.
12.1989 prenehale delovati v skladu z ustavnim zakonom
o izvajanjuustavnih amandmajev od IX do LXXXIX. Njihove

nalogeso bile prenesene na Hidrometeorološki zavod Sft
Slovenije.Delavci delovnih skupnosti Območne skupnosti
za obrambo predtočo severovzhodne Slovenije in Območne
skupnosti za obrambopred točo osrednje Slovenije so s 1. 11990 postali delavci Hidrometeorološkega zavoda SR Slovenije.
Razdeliti je treba tudi osnovna in druga sredstva sistemaobrambe pred točo, in to glede na vir financiranja tehsredste v.
Takšna odločitev pa ne pomeni, da se na branjenih
območjih ne bi interesno organizirala obrampa pred točo■
Interesenti z določenega območja bi morali v skladu
z ustavo SR Slovenije interesno ustanoviti samoupravno
interesno ali drugo obliko organiziranja, ji določiti naloge te'
zagotoviti sredstva za njihovo izvajanje. Ker je obrambe
pred točo nujno povezana z delovanjem meteorološke
službe, bi taka skupnost oziroma druga oblika organiziranja
sklenila pogodbo s Hidrometeorološkim zavodom Slovenije
za opravljanje potrebnih del. Seveda bi morali sredstva za
tenaloge zagotoviti interesenti sami.
Tudi, če bi se v Sloveniji organizirala interesna obramba
pred točo, bi morala ie-ta delovati v skladu s predpisi, ki
urejajo ravnanje z nevarnimi snovmi, varnost zračne plovbe,
radijske zveze ipd.
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CELOVITA INFORMACIJA
o

reševanju

in

srednje

vprašanju

radioaktivnih

(Stanje 31.12.1989)
1. Uvod
Človek pri vseh svojih -aktivnostih v življenjskem okolju
proizvaja tudi odpadke, ki jih je treba čimbolj neboleče vrniti
nazaj v okolje. Odpadki so problem vsake civilizirane družbe,
ker se dolga desetletja ni posvečala prava pozornost njihovemu varnemu odlaganju. V sedanjem času pa je ta problem
dobil močno negativen prizvok v družbi, ki otežuje njegovo
reševanje, čeprav je nesporno, da je vsak odpadek nenevaren
*a okolje le, če je strokovno predelan in varno odložen.
Z razvojem in uporabo radioaktivnih snovi in še posebno
jedrskih materialov v energetiki, znanstvenoraziskovalnem
delu, industriji in medicini je nastala in še vedno nastaja
določena količina radioaktivnih odpadkov. Radioaktivni
materiali, ki se ne dajo več uporabiti, postanejo odpadki, ki jih
ie treba izolirati od človekovega okolja, dokler njihova radioaktivnost lahko škodljivo vpliva na človeka. Potrebno izolacijo
Pa lahko dosežemo, če so odpadki kontrolirano odloženi.
Namen odlagališča radioaktivnih odpadkov je torej dokončna
odložitev radioaktivnih odpadkov na tak način, ki zagotavlja,
da ne bodo škodljivo vplivali na človeka v sedanjem času in
v
prihodnosti. Začasno ali prehodno rešitev predstavlja hranjenje odpadkov v skladiščih, ki so zgrajena tako, da zadovoljujejo vse standarde glede varstva okolja.
Učinkovito varstvo okolja se lahko zagotovi z upoštevanjem
osnovnih
pravil zaščite pred sevanji, s pravilnim načrtovanjem
lr
> z uporabo primernih metod za predelavo, ravnanje in odlašanje odpadkov.
Pri načrtovanju odlagališča moramo predvsem izbrati primerno lokacijo z naravnimi lastnostmi, ki preprečujejo širjenje radioaktivnosti v okolje, predelati odpadke v stabilno
°bliko in uporabiti umetne ovire, ki preprečujejo gibanje
radioaktivnih snovi.
Cilj mora biti primerna izolacija odpadkov od človekovega
okolja.
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2. Osnovne informacije
2.1 Opredelitev radioaktivnih odpadkov
V naši zakonodaji so razvrščene radioaktivne odpadne
snovi (radioaktivni odpadki-RAO) po specifični aktivnosti,
radiotoksičnosti in tehnologijah obdelave v tri kategorije
(Tabela 1). Določa jih Pravilnik o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave, hrambe, dokončne odložitve in izpuščanja
radioaktivnih odpadnih snovi v človekovo okolje (Pravilnik
Z-3, Ur.list SFRJ, št.40/86).
Radioaktivne odpadke, ki nastajajo pri obratovanju jedrskih
elektrarn, običajno delimo na:
nizko- in srednjeradioaktivne odpadke (NSRAO) z beta/
gama sevalci in
visokoradioaktivne.
Pri obratovanju jedrske elektrarne v Krškem nastajajo
NSRAO, ki se v predelani stabilni obliki skladiščijo v sami
elektrarni, v začasnem skladišču. Te vrste radioaktivni
odpadki nastajajo še v bolnicah, raziskovalnih ustanovah in
industriji. Izrabljeno jedrsko gorivo, ki se vsako leto odstrani
iz reaktorja, samo po sebi še ni radioaktivni odpadek, dokler
se ne predela z namenom recikliranja cepljivega urana in
plutonija. Pri tej predelavi pa dobimo visokoradioaktivne
odpadke. Če se odločimo, da izrabljeno gorivo ne bomo
poslali v predelavo, potem tudi to predstavlja odpadek.
2.2 Reševanje odlaganja radioaktivnih odpadkov
v svetu
V svetu rešujejo dokončno odlaganje NSRAO na več načinov:
- s plitvim zakopavanjem,
- z odlaganjem v tunelih,
- z odlaganjem v globoke geološke formacije in
- z odlaganjem na morsko dno.
Način odlaganja je odvisen od geološke sestave tal. Plitvo
zakopavanje pride v poštev predvsem v glinasto lapornih
formacijah, medtem ko je odlaganje v tunelih primerno predvsem v granitnih formacijah. Gline in laporji oziroma graniti
so naravne ovire za migracijo radionuklidov.
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Zelo pomembna tehnična ovira za preprečitev onesnaženja
je odlagalna enota (vsebnik) iz armiranega betona, v kateri so
sodi zaliti z betonom. V sodih so RAO prav tako zaliti z betonom. Tako je dosežena celovitost, zaščita pred sevanjem,
zmanjšana pa je možnost za migracijo radionuklidov.
Za odlaganje v tunelih je treba izkopati glavni tunel in
prečne tunele, ki so namenjeni odlaganju. Ko je prečni tunel
poln, ga zazidajo.
Pri plitvem zakopavanju zlagajo odlagalne enote v plitve
jame, poskrbijo za dodatne ovire (proti vdoru vode, živali,
človeka itd.) in te jame obdajo z glino. Vrh gomil posejejo
travo.
Pri obeh načinih odlaganja je poskrbljeno, da je zbiranje
drenažne vode nadzorovano, tako da je preprečeno kakršnokoli nenadzorovano uhajanje radionuklidov.
2.2.1 Ravnanje z radioaktivnimi odpadki
v nekaterih državah članicah OECD
Belgija
Belgija mora skrbeti za radioaktivne odpadke iz jedrskih
elektrarn (5.540 MWe), tovarn za izdelavo jedrskega goriva,
raziskovalnih inštitutov in od uporabe radioaktivnih izotopov
v različnih panogah.
Iztrošeno jedrsko gorivo belgijske elektrarne začasno skladiščijo v bazenih v samih elektrarnah, dokler ga ne pošljejo
v predelavo v Francijo. Dolgoročne pogodbe za predelavo
predvidevajo vračanje vseh nastalih radioaktivnih odpadkov.
Nizko- in srednjeaktivne odpadke v primerni obliki Belgija
začasno skladišči na jedrskem področju Mol-Dessel, kjer so
začasno shranjeni tudi ostali radioaktivni odpadki. Do leta
1962 je Belgija obdelane nizkoradioaktivne odpadke odlagala
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na morskem dnu v skladu z zahtevami MAAE in Agencije
OECD za jedrsko energijo NEA. Za izvajanje politike ravnanja
z radioaktivnimi odpadki je odgovorna ONDRAF/NIRAS
—, Državna agencija za radioaktivne odpadke in cepljive materiale. Ustanovljena je bila z zakonom iz leta 1980, kraljevi
odlok pa je 30. marca 1981 določil njene dolžnosti in pristojnosti.
Njene pristojnosti so:
- prevoz radioaktivnih odpadkov,
- obdelava in začasno skladiščenje odpadkov za proizvajalce brez primernih objektov,
- skladiščenje izrabljenega goriva ločeno od elektrarne ali
naprave za predelavo goriva,
- končno odlaganje odpadkov.
Agencija je pristojna tudi za:
- zagotavljanje spoštovanja norm, specifikacij in predpisov
upravnih organov,
- določitev načinov obdelave in izolacije odpadkov ter
raziskovalnih in razvojnih programov iz svoje pristojnosti.
Tehnične naloge ONDRAF/NIRAS izvaja s svojimi zmogljivostmi ali pa oddaja dela podizvajalcem. Agencija lahko tudi
ustanavlja specializirane družbe kot n.p. BELGOPROCESS, ki
skrbi za obratovanje jedrskega področja Mol-Dessel.
Za sprednji in zadnji del jedrskega gorivnega kroga,
vključno s predelavo izrabljenega goriva, je bila ustanovljena
družba SYNATOM, z enakima deležema države in elektrogospodarskih podjetij. SYNATOM skrbi tudi za začasno skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva v elektrarni ali v obratu za
predelavo.
Načrti za glavne korake programa rokovanja z radioaktivnimi odpadki so:
- obnovitev centralizirane obdelave in kondicioniranja nizporočevalec

koradioaktivnih odpadkov na jedrskem področju Mol-Dessel, do leta 1995,
- osrednje skladišče obdelanih nizko-, srednje- in visokoradioaktivnih alfa sevalnih odpadkov, vključno z odpadki
od predelave izrabljenega goriva, končano do 1993. leta na
jedrskem področju Mol-Dessel,
- končno odlagališče obdelanih nizkoradioaktivnih odpadkov, končano pred letom 2000.
- končno odlagališče za vse ostale vrste radioaktivnih
odpadkov, obratovanje predvideno leta 2025.
Zakon določa, da vse stroške za sevanje z radioaktivnimi
odpadki nosijo proizvajalci odpadkov po pogodbah, ki jih
sklepajo z ONDRAF/NIRAS. Za financiranje dolgoročnih del
na odlagališčih pa so ustanovili proizvajalci odpadkov poseben sklad.
Belgija sodeluje na mednarodnih projektih MAAE, NEA in
EGS, ki se skupno financirajo, ima pa tudi nekaj raziskovalnih
bilateralnih sporazumov.
Kanada
Kanada ima izdelano strategijo za ravnanje z vsemi vrstami
radioaktivnih odpadkov, od odpadkov nastalih pri rudarjenju
in predelavi uranove rude do izrabljenega jedrskega goriva.
Glavni proizvajalec radioaktivnih odpadkov so v Kanadi
jedrske elektrarne, ki so začele obratovati že leta 1962. Njihova sedanja instalirana električna moč je 12.500 MW.
Izrabljeno jedrsko gorivo iz CANDU elektrarn se ne predeluje in tudi v bodočnosti Kanada ne načrtuje predelave, letno
pa nastane iz vseh virov približno 10.000 m3 NSRAO.
Zaenkrat se izrabljeno jedrsko gorivo skladišči v bazenih
v samih elektrarnah, ker še ni odgovarjajočega odlagalilšča.
Od leta 1978 že tečejo raziskave za razvoj koncepta trajnega
odlaganja izrabljenega goriva v jaških 500 do 1000 m globoko
v nepropustnih kameninah Kanadskega predkambrijskega
ščita (gorovje). Izbira lokacije se bo začela leta 1993, ko bodo
upravni organi, znanstvena telesa in prebivalstvo zaključili
proces revizije programa ravnanja z iztrošenim jedrskim gorivom.
NSRAO se začasno skladiščijo v nadzemnih in plitvo vkopanih objektih. V pripravi pa je graditev podzemnega odlagališča, ki bo dovolila odložitev odpadkov, ki bodo nevarni do
500 let.
Kanadska državna družba AECL - Atomska energija
Kanade je odgovorna za raziskave na področju odlaganja
odpadkov jedrskega goriva. Ontario Hydro (OH), elektrogospodarska družba, katere lastnik je vlada države Ontario, je
zadolžena za raziskave na področju transporta in skladiščenja
teh odpadkov. Raziskave na področju skladiščenja in odlaganja NSRAO pa izvajata obe organizaciji.
Regulatorni organi, ki po pristojnosti sodelujejo v upravnih
postopkih so:
- AECB - Odbor za kontrolo atomske energije, zagotavlja
upravni okvir za vse komponente v jedrski industriji;
- Zvezno ministrstvo za okolje preko Zveznega urada za
oceno stanja v okolju je odgovorno za določitev mandata in
'zbiro udeležencev revizijskega panela, ki bo ocenil koncept
•rajnega odlaganja izrabljenega goriva.
- Zvezno ministrstvo za energijo, rudarstvo in naravna
bogastva določa energetsko politiko Kanade.
. Znanstveni in tehnični del programa ravnanja z izrabljenim
jedrskim gorivom stalno spremlja Tehnični svetovalni komite,
ki ga sestavljajo priznani znanstveniki, delegirani od vodečih
kanadskih strokovnih društev.
Sredstva za raziskave v okviru desetletnega programa ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom, ki so ocenjena na 300
bilijonov dolarjev je od 1981 do 1987 zagotavljala zvezna
vlada, naprej pa sodeluje pri financiranju tudi Ontario Hydro.
Financiranje skladiščenja in odlaganja NSRAO je predvsem
dolžnost proizvajalca odpadkov. Vlada pa bo še vedno financirala odložitev zgodovinskih odpadkov - odpadkov, ki so jih
Proizvedle firme, ki so propadle, in vzdrževanje odlagališč po
zaprtju.
Kanada sodeluje v mednarodnih projektih NEA, MAAE, na
stripa projektu, ima pa tudi več bilateralnih sporazumov za
raziskave na tem področju.
Poročevalec

Zvezna republika Nemčija
Izrabljeno gorivo nemških jedrskih elektrarn se skladišči
v začasnih skladiščih v elektrarnah 1 do 10 let, del goriva se
predeluje v tujini. V bodoče se načrtuje prevoz izrabljenega
goriva v centralno začasno skladišče, v začasno skladišče
v tovarni za predelavo ali v obrat za kondicioniranje izrabljenega goriva, v odvisnosti od upravnih zahtev in od razpložljivosti teh naprav.
Visokoradioaktivni odpadki od predelave izrabljenega
goriva ali kondicionirano izrabljeno gorivo bo odloženo skupaj s srednjeaktivnimi odpadki, ki še proizvajajo toploto,
v rudnikih soli na globini približno 850 m.
Srednjeradioaktivni odpadki, ki ne proizvajajo toplote in
nizkoradioaktivni odpadki se bodo odlagali v odlagališče
Konrad, opuščen rudnik železove rude, ki je v procesu licenciranja od leta 1982.
Zakonodaja določa odgovornost za odlaganje zvezni vladi
z Zveznim zavodom za znanost in tehnologijo (PTB). Za vse
ostale postopke rokovanja z odpadki (skladiščenje in predelava izrabljenega goriva, obdelava odpadkov in začasno skladiščenje) so odgovorni proizvajalci odpadkov sami.Zvezne
države skrbijo za zbirna skladišča za radioaktivne odpadke, ki
izvirajo iz industrije, institutov in medicine.Po odloku zvezne
vlade in vodstev zveznih držav od 28. septembra 1979 in
dopolnitvijo »Odloka o pogojih za ravnanje z izrabljenim
gorivom« iz leta 1980, se zahteva kot pogoj za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja za jedrske elektrarne šestletni
program za rešitev problema ravnanja z iztrošenim gorivom in
program realizacije koncepta ravnanja z radioaktivnimi odpadki.
BMU - Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in
jedrsko varnost je pristojno za vse aspekte ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki in je tudi nadzorni
organ med regulatornimi organi zveznih držav.
BMFT - Zvezno ministrstvo za raziskovalno dejavnost in
tehnologijo pa je pristojno za raziskave in razvoj na področju
ravnanja z radioaktivnimi odpadki.
DKW - Nemška družba za predelavo izrabljenega goriva, ki
je v lasti 12 elektrogospodarskih družb, skrbi za ravnanje
z iztrošenim gorivom, njegovo predelavo in vitrifikacijo visokoradioaktivnih odpadkov. Podružnice DKW obratujejo WAK
- pilotni obrat za predelavo izrabljenega goriva, vmesno
skladišče v Gorlebnu in gradijo tovarno za predelavo izrabljenega goriva v VVackersdorfu.
PTB - Zveznemu zavodu za znanost in tehnologijo, ki je
pristojen za prevoz in hrambo izrabljenega goriva, je Zakon
o atomski energiji iz leta 1976, kot predstavniku zvezne vlade,
razširil pristojnost še na nadzor nad graditvijo in obratovanjem zveznih naprav za dolgoročno skladiščenje in odložitev
radioaktivnih odpadkov. Za ta dela ga nadzoruje BMU,
finančna sredstva pa zagotavlja Zvezno ministrstvo za ekonomijo.
DBE - Nemška delničarska družba za graditev in obratovanje odlagališč odpadkov gradi odlagališče za PTB.
BGR - Zvezni zavod za geologijo in narodna bogastva služi
PTB kot konzultant za področje geoloških znanosti.
Več začasnih skladišč za nizkoradioaktivne odpadke že
obratuje na različnih lokacijah. Centralno skladišče za izrabljeno gorivo v Gorlebnu je že pripravljeno za obratovanje,
toda sodišče je zadržalo njegovo obratovanje. Gradi se še
drugo skladišče za izrabljeno gorivo v Ahausu in obrat za
predelavo izrabljenega goriva v VVackersdorfu. Pilotna
naprava za kondicioniranje izrabljenega goriva v Gorlebnu in
odlagališče v Konrad pa sta v postopku pridobivanja dovoljenj
upravnih organov.
ZR Nemčija sodeluje na projektih OECD/NEA in EGS
s področja ravnanja in odlaganja radioaktivnih odpadkov,
poleg tega pa sodeluje z več državami na podlagi bilateralnih
sporazumov.
Finska
Finska s svojim manjšim jedrskim programom (2.300 MVVe
predstavlja 36 % instalirane moči) sama nima obsežnih raziskovalnih programov na področju radioaktivnih odpadkov in
izrabljenega goriva.
Izrabljeno jedrsko gorivo Finska zaenkrat skladišči v posebnih bazenih v elektrarnah. Izrabljeno gorivo sovjetske proizvodnje bo dobavitelj prevzel nazaj, medtem ko se gorivo
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drugih dobaviteljev skladišči v elektrarnah za nedoločen čas,
oziroma dokler Finska ne določi svoje strategije na tem področju.
NSRAO bo Finska obdelovala, skladiščila in odlagala doma.
Lokacije za odlagališča so predvidene kar JVaven delujočih
jedrskih elektrarn.
Novi zakon o jedrski energiji iz leta 1988 je določneje
opredelil poti odločanja in odgovornosti za ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Za zagotavljanje finančnih sredstev in za
ravnanje z radioaktivnimi odpadki so odgovorna elektrogospodarska podjetja — lastniki jedrskih elektrarn.
Finska vlada je zahtevala, da se raziščejo možnosti iskanja
zunanjih uslug za ravnanje z iztrošenim gorivom, pripraviti pa
se morajo tudi rešitve za odlaganje izrabljenega goriva
v nepropustnih geoloških formacijah na Finskem. Takšno
odlagališče bi po načrtih začelo obratovati leta 2020.
Odlagalilšči za NSRAO na dveh lokacijah nuklearnih elektrarn sta dobili v letu 1988 gradbeni dovoljenji in bosta nared
za sprejem odpadkov do konca leta 1992.
Finska aktivno sodeluje v mednarodnih programih OECD/
NEA, IAEA, nordijskem programu in v nekaterih bilateralnih
programih.
Francija
Francija razpolaga z 52,6 GWe (1988) v svojih jedrskih
elektrarnah, ki jih bo v letu 1990 povečala na 57,3 GWe, leta
2000 pa načrtuje že 71 GWe. Seveda pa tako velik program
zahteva vzporedno z izgradnjo jedrskih central tudi reševanje
rokovanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim
gorivom. Francija je razvila močno industrijo v vseh fazah
gorivnega kroga in je ena od redkih držav, ki v celoti predeluje
izrabljeno jedrsko gorivo in uporablja plutonij v oplodnih in
lahkovodnih reaktorjih. Do predelave izrabljeno jedrsko
gorivo hranijo najprej v elektrarnah in nato v začasnem skladišču v obratu za predelavo.
Vsi kratkoživi NSRAO se trenutno odlagajo v odlagališču La
Manche, čigar zmogljivost bo zadoščala do leta 1991, tedaj pa
bo začelo obratovati novo odlagališče v kraju Soulaines
v srednji Franciji.
Visokoradiaktivne odpadke vitrificirajo in začasno hranijo
v začasnem skladišču do zgraditve odlagališča globoko v primerne geološke formacije.
Za ravnanje z radioaktivnimi odpadki je v letu 1979 ustanovljena državna agencija ANDRA v okviru CEA (Komisariat za
atomsko energijo).
Državna politika do radioaktivnih odpadkov je določena
v CEA poročilu vladi »Program rokovanja z radioaktivnimi
odpadki« z 19.6.1984 in regulirana z državnimi zakoni o varstvu okolja, posebnimi predpisi, predpisi z varstva pri delu in
varstva pred ionizirajočimi sevanji in z osnovnimi varnostnimi
pravili.
Ravnanje z radioaktivnimi odpadki je odgovornost proizvajalca odpadkov, ki mora dati odpadku obliko, ki je primerna za
odlaganje (ANDRA specifikacije). Tako obdelane odpadke
prevzame ANDRA.
ANDRA je poblaščena za sledeča dela.
- postavlja specifikacije za sprejemljivost odpadkov, ki
zadovoljujejo zahteve upravnih organov in zagotavlja QA in
QC aktivnosti;
- načrtuje odlagališča in njihovo financiranje in
- izbira lokacije, gradi, obratuje in zapira odlagališča za
radioaktivne odpadke.
NSRAO se skladiščijo v La Manche odlagališču s plitvnim
zakopavanjem do leta 1991, ko bo začelo obratovati odlagališče I.Aube.
Za dolgožive visokoradioaktivne odpadke je načrtovan
začetek graditve odlagališča ISVL leta 1990. V začetku leta
2000 bo začelo delovati odlagališče TRU in leta 2010 HL
odlagališče za vitrificirane odpadke.
Raziskave na tem področju izvaja in financira CEA s prispevki EGS; proizvajalcev odpadkov in ANDRA. V 1988 je
proračun za raziskave znašal 300 mio FRF. Raziskave za
odlagališče v globokih geoloških formacijah ISVL vodi
ANDRA. Sredstva prispevajo proizvajalci odpadkov sorazmerno njihovim potrebam. V letu 1988 je bilo predvidenih 250
mio FRF. Sedanji program raziskav je ocenjen z 1 milijardo
FRF, graditev pa z 1,5 milijarde FRF.
Za odlaganje NSRAO, ki ga vodi ANDRA, plačujejo uporab20

niki realno ceno, ki znaša letno okoli 160 milijonov FRF.
Odlagališče 1'Aube, ki bo stalo okoli 1 milijardo FRF, financirajo potencialni uporabniki.
Japonska
Električna moč jedrskih elektrarn na Japonskem je bila leta
1986 približno 26.000 MW do leta 2000 pa načrtujejo porast na
53.000 MW.
Izrabljeno jedrsko gorivo iz lahkovodnih reaktorjev se predeluje, pridobljeni plutonij pa se bo vračal v gorilni krog.
NSRAO iz jedrskih objektov se odlagajo po predhodni
obdelavi v odlagališčih z plitvim zakopavanjem. Visokoradioaktivni odpadki, ki nastanejo pri predelavi izrabljenega jedrskega goriva, se predelajo v stabilno obliko in začasno skladiščijo 30 do 50 let zaradi hlajenja. Po tem času se bodo
odložili v globoke geološke formacije.
Ravnanje z radioaktivnimi odpadki je določeno v Dolgoročnem programu za razvoj in uporabo jedrske eneregije, ki ga je
izdala Komisija za jedrsko energijo 22. 7. 1987.
Plitvo zakopavanje NSRAO iz jedrskih elektrarn je pod nadzorom vlade, ki organizira izdelavo varnostnih študij in določi
varnostne kriterije in navodila. Odlaganje izvajajo privatne
družbe skupaj z proizvajalci odpadkov.
Visokoradioaktivne odpadke iz predelave izrabljenega
goriva prevzame PNC- Družba za razvoj energetskih reaktorjev in jedrskega goriva. PNC bo zgradila postroj za vitrifikacijo
teh odpadkov in skladišče za vitrificirane odpadke.
JAERI - Japonski inštitut za raziskave jedrske energije
raziskuje varnost odlaganja vitrificiranih odpadkov, sodeluje
pri izbiri tehnologije za odlaganje in pri izboru lokacij za
odlagališče.
Država bo prevzela odgovornost za varno odložitev visokoradioaktivnih odpadkov.
Odlagališče NSRAO z zmogljivostjo 600.000 m3 (3 milijoni
sodov) bo začelo obratovati leta 1991. Visokoradioaktivni
odpadki se bodo predhodno vitrificirali v obratu, ki bo začel
obratovati leta 1991 in nato začasno skladiščili v skladišču, ki
bo nared letos. Rok za odlagališče še ni določen, čeprav
projekt gradnje že teče.
Vse stroške za ravnaje z vsemi vrstami radioaktivnih odpadkov bodo nosili proizvajalci.
Švedska
V letu 1988 je začelo obratovati centralno odlagališče za
NSRAO SFR, ki sprejema večino odpadkov. Le manjši del
kratkoživih RAO bodo odložili kar na samih lokacijah elektrarn po sistemu plitvega zakopavanja.
Izrabljeno jedrsko gorivo se skladišči v posebnih bazenih
v jedrskih elektrarnah 3-5 let. Leta 1985 je začelo obratovati
začasno centralno skladišče izrabljenega jedrskega goriva
- CLAB, kjer je bilo junija 1988 že skladiščeno za 770 ton
urana v obliki izrabljenega goriva.
Poleg tega je imela Švedska pogodbe za predelavo izrabljenega jedrskega goriva z Veliko Britanijo in Francijo, ki pa so
jih zaključili z začetkom obratovanja CLAB.
Pripravlja se graditev odlagališča za izrabljeno jedrsko
gorivo, ki bo začelo obratovati leta 2020.
Štiri družbe, ki so lastnice jedrskih elektrarn, so leta 1972
ustanovile Švedsko družbo za jedrsko gorivo in ravnanje
z odpadki (SKB). SKB je delniška družba z deleži teh štirih
družb. Naloga SKB je, da razvija, načrtuje, gradi in upravlja
obrate in sistem za ravnanje in končno odlaganje izrabljenega
jedrskega goriva in radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo
v švedskih jedrskih elektrarnah. SKB vodi obširne raziskave
na področju ravnanja z RAO, za katere so po švedskem
zakonu o jedrskih dejavnostih odgovorne jedrske elektrarne.
Državni odbor za izrabljeno jedrsko gorivo (SKN) ocenjuje in
poroča vladi o izvajanju SKB programa. Predlaga tudi način
zbiranja sredstev iz cene električne energije za financiranje
ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in za dekomisijo
jedrskih elektrarn.
2.3 Skladiščenje NSRAO v SFRJ
Proizvajalci in uporabniki virov ionizirajočih sevanj so na
podlagi 8. člena Pravilnika Z-3 dolžni zbirati NSRAO, jih
evidentirati, klasificirati in zagotoviti njihovo obdelavo, tra.iporočevalec
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Port in hrambo na način, ki zagotavlja varstvo človekovega
°kolja.
Radioaktivni odpadki se hranijo v organizacijah, kjer nastajajo, in sicer dokler ne pade aktivnost pod predpisano mejo,
ko se odpadki lahko deponirajo kot navadni odpadki ali pa se
Prevažajo in hranijo v začasnih skladiščih.
Nadzor nad uresničevanjem navedenega pravilnika je v pristojnosti republiških in pokrajinskih sanitarnih inšpektoratov
v
sodelovanju z organizacijami, ki so določene z republiškimi
jn pokrajinskimi predpisi za izvajanje ukrepov varstva pred
ionizirajočimi sevanji. Ti organi opravljajo nadzor nad pogoji,
Pod katerimi se hranijo radioaktivni odpadki v organizacijah,
kjer nastajajo.
Največje količine NSRAO v Jugoslaviji se začasno hranijo
v
skladiščih v Institutu Boris Kidrič - Srbija, Institutu Jožef
Štefan - Slovenija, Institutu Rudjer Boškovič in Institutu za
Medicinska istraživanja i medicinu rada Hrvaška, v Zavodu za
Nravstveno
zaštitu BiH - SR Bosna in Hercegovina in
v
Nuklearni elektrarni Krško. V ta skladišča sprejemajo radioaktivne odpadke le s področij svojih republik, izjema pa je
institut Boris Kidrič - Vinča, ki sprejema na začasno skladiščenje radioaktivne odpadke, ki nastajajo pri uporabi virov
ionizirajočih sevanj v industriji, medicini in kmetijstvu v SR
Srbiji, SR Bosni in Hercegovini, SR Makedoniji, SR Črni gori,
SAP Vojvodini in SAP Kosovo. Institut ima prostih zmogljivosti še za 4 leta, lahko pa bi zadostovalo za 10 let, če bi se
tanjšal volumen trdnih radioaktivnih odpadkov.
V vseh republikah in pokrajinah se radioaktivni odpadki, ki
vsebujejo kratkožive radionuklide iz medicinskih in raziskovalnih institutov, hranijo v posebnih prostorih, dokler ne pade
aktivnost pod določene meje, nato pa se obravnavajo kot
navaden odpadek.

v bazenu 266 gorivnih elementov. S prehodom na modernejši
tip goriva ob spremembi sheme menjave goriva in povečanjem stopnje izgorevanja je bila dosežena boljša izraba jedrskega goriva v reaktorju, kar bo podaljšalo zmogljivost bazena.
2.5 Skladiščenje radioaktivnih odpadkov
v SR Sloveniji
2.5.1 Splošno
V Sloveniji je bilo za odpadke majhnih uporabnikov zgrajeno sodobno prehodno skladišče radioaktivnih odpadkov
v Reaktorskem centru v Podgorici. Radioaktivni odpadki, ki
so nastali po dekontaminaciji Onkološkega inštituta v Ljubljani, so uskladiščeni v opuščeni vojašnici v Zavratcu - Idrija.
Vsi NSRAO, ki nastajajo pri obratovanju NE Krško, pa se
skladiščijo v sami elektrarni. Vsa navedena začasna skladišča
so pod rednim nadzorom inšpekcijskih služb.
2.5.2 Skladiščenje v NE Krško
Vzdrževanje čistoče v nadzorovanih delih jedrske elektrarne, t.j. nizke stopnje izpostavljenosti sevanju delavcev
v elektrarni, in čiščenje plinastih ter tekočih izpustov iz elektrarne in primarnega hladila, ustvarjata vrsto radioaktivnih
odpadkov. Po pravilniku Z-3 so ti odpadki uvrščeni v kategorijo NSRAO. Kot najpogostejši radionuklidi se v teh odpadkih
tipično pojavljajo kobalt-58 in 60, krom-51, mangan-54,
cezij-134 in 137, cink-65, tritij- 3, nikelj—59 in jod—131,
torej produkti aktivacije in topni cepitveni produkti. V elektrarni se vsi radioaktivni odpadki polnijo v 200 -litrske sode,
nizkoradioaktivni stisljivi odpadki brez dodatne zaščite, drugi
bolj aktivni odpadki pa se po mešanju s cementnimi masami
polnijo v sode z dodatno betonsko zaščito, s katero so sodi
znotraj obloženi že pred polnjenjem z odpadki.Začasno skladišče NSRAO ima šest skladiščnih polj in tri manipulacijske
hodnike dolžine 24 m, širine 4 m in višine 7 m znotraj nadzorovanega območja elektrarne, ki je fizično in tehnično varovano.
Po zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur. list
SFRJ, št. 62/84) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktov in odločb ima Nuklearna elektrarna Krško izdelane in
odobrene interne postopke za zbiranje, evidentiranje, obdelavo in hrambo radioaktivnih snovi. Te postopke je leta 1984
pregledala tudi misija OSART Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) z Dunaja in k njim ni imela pripomb.
V dosedanjem obratovanju Nuklearne elektrarne Krško (do
31.12.1989) se je nabralo 1415,4 m3 NSRAO v 7077 sodih
(tabela 2, tabela 3). Povprečna specifična aktivnost v sodih,
preračunano na dan polnitve, je 18 GBq/m3 (0,50 Ci/m3), kar
jih razvršča v skupino srednjeradioaktivnih odpadkov z beta
in gama sevalci (Pravilnik Z3).

2.4 Skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva
v SFRJ
Ta informacija obravnava le probleme v zvezi z reševanjem
°dlaganja NSRAO. Izrabljeno gorivo vsebuje še znatne količine
radioaktivnega materiala, uporabnega po predelavi
v
energetske namene. Če bi se odločili za predelavo izrabljenega goriva, nastanejo pri predelavi visokoradioaktivni
°dpadki, katerih odlaganje je potrebno posebej reševati.
Kljub temu bomo v nadaljevanju zaradi celovite obveščenosti
Prikazali obstoječi način hranjenja izrabljenega jedrskega
goriva v naši državi.
Obsevano jedrsko gorivo se skladišči v reaktorjih RA in RB
~ Institut Boris Kidrič - Vinča, TRIGA - v Institutu Jožef
Štefan in v bazenu za izrabljeno gorivo v Nuklearni elektrarni
Krško. Zaradi relativno majhnih količin se zaenkrat na institutih ne postavlja vprašanje skladiščenja obsevanega jedrskega
SJoriva ali njegove predelave.
Nuklearna elektrarna Krško ima bazen za izrabljeno gorivo,
kjer je prostora še za več kot 10 let obratovanja. Trenutno je

Tabela 2

:

RAZDELITEV RAO V NEK PO VRSTI

IN RADIOAKTIVNOSTI

Stevi1 o
sodov

Akti vnost
(Ci )

Ak t ivnost
( GBq )

Vo1 umen
(m3)

SR

766

491,0

18150,0

153

CW

31 1

3,5

130,2

62

EB

5210

173,0

6406,0

1042

65

24 ,9

922,5

13

V r s ta
od pad kov

F

Poročevalec

i

21

O

108

0,5

20,2

22

SC

617

14,3

530,5

123

7077

707 ,0

SKUPAJ

26160,0

Vrsta odpadkov: SR - izrabljeni ionski izmenjevalci
CW - stisljivi odpadki
EB - koncentrat izparjalnika
F - filtri
O - drugi odpadki
SC - stisnjeni odpadki

2.5.3 Kompaktirarije
Radioaktivne odpadke je možno zaradi njihove nizke specifične aktivnosti kompaktirati. Na ta način se volumen odpadkov zmanjša in zmogljivost skladišča zato zadostuje za daljši
čas, ne da bi se pri tem povečale doze na ograji elektrarne.
Zato se |e NE Krško v letu 1988 odločila, da kompaktira del
svojih radioaktivnih odpadkov. V ta namen je zaprosila za vsa
potrebna dovoljenja upravnih organov.
Republiški sanitarni inšektorat je izdal 26.10.1988 dovoljenje št. 533-03/88-34 za nabavo in uporabo opreme za kompaktiranje radioaktivnih odpadkov firme Westinghouse.
Zvezni komite za delo, zdravstveno in socialno varstvo je izdal
10.11.1989 odločbo št. 10186, s katero je dovolil prevoz kompaktirne naprave čez državno mejo v dneh od 13.11.1988 do
20.11.1988. V postopku izdaje dovoljenja je komite pridobil
soglasje Zveznega sekretariata za notranje zadeve.
Kompaktiranje je potekalo od 23.11.1988 do 15.12.1988 in
nato še enkrat od 15.2.1989 do 21.2.1989 (tabela 3). V letu
1988 je bilo kompaktiranih 1670 sodov pretežno nizkoradioaktivnih stisljivih odpadkov, v letu 1989 pa še 254 sodov, tako
da je skupaj kompaktiranih 1924 sodov, ki so shranjeni po
kompaktiranju v 617 novih sodih (t.i.SC sodih). Postopek
kompaktiranja je bil izveden po standardni metodi z mobilno
VVestinghouseovo kompaktirno napravo. Sestavni del te
naprave je tudi 1000 tonska stiskalnica z vgrajenimi filtri Hepa
za zadrževanje morebitnih radioaktivnih delcev pri stiskanju.

Po opravljenem delu je bila kompaktirna naprava pripravljena za transport in vrnitev firmi VVestinghouse 25.2.1989. Po
transportu čez državno mejo je bila vrnjena podružnici firme
VVestinghouse za Evropo v Nivelles v Belgiji. Za transport čez1
državno mejo je Zvezni sekretariat za delo, zdravstveno ii
socialno varstvo 16.12.1989 izdal odločbo št.11081, s katero
se dovoljuje prevoz radioaktivnih snovi čez državno mejo od
1.3. do 8. 3. 1989.
Stopnja kontaminacije je bila v skladu z jugoslovanskimi
zakoni in mednarodnimi predpisi, tako da je bila kompaktirna
naprava sposobna za cestni prevoz (potrdilo Zavoda SRS za
varstvo pri delu - Center za varstvo pred sevanji). Pri dekontaminaciji kompaktirne naprave je nastalo 5 sodov odpadkov
zaradi dekontaminacije in 5 sodov lesnih odpadkov (palete).
Postopek kompaktiranja je nadzoroval Republiški sanitarni
inšpektorat. Republiška uprava za jedrsko varnost ni sodelovala v postopku nadzora nad kompaktiranjem, vendar je bila
z njim seznanjena, saj s pristojno sanitarno inšpekcijo redno
sodeluje pri nadzoru skladišča NSRAO v NE Krško.
1987

1988

1989

sodov

St.
sodov

St.
sodov

St.
sodov

2977

3369

4044

4696

5210

648
350

998
499

1220
704

67
719

311
766

100
8

152
33

204
54

205
57

130
65

108
65

0

0

0

0

0

536

617

2261

3028

4160

5124

6230

6213

7077

1932

1983

1984

1985

St.
sodov

St.
sodov

St.
sodov

St.
50d0V

EB

1361

1959

2488

CW
SR

105
4

263
A

388
44

0
F

10
8

27
8

SC

0
1488

VRSTA
RAO

SKUPAJ

1986
St.

KOMPAKTIRANJE
VRSTA RAO

St.sodov

LE6ENDA
VRSTA ODPADKOV J

1989

1988
-

14 15

Kompakt.

—
St.sodov

sodi SC

Kompakt.

EB - koncentrat izparjalnika
SC - stisnjeni odpadki

sodi SC

SR - izrabljeni ionski
izmenjevalci

CK

1557

^

219

f

l*}

0

- drugi odpadki

Cbi - stisljvi odpadki
SKUPAJ

1670

536

254

31

2-5.4 Prehodno skladišče v reaktorskem centru v Podgorici
Prehodno skladišče v Reaktorskem centru Instituta Jožef
Štefan v Podgorici začasno hrani trdne srednjeradioaktivne
odpadke v SR Sloveniji (razen iz NE Krško in iz RUŽV) . Ob
Pričetku obratovanja so vanj prenesli odpadke, ki izvirajo iz
dejavnosti Instituta Jožef Štefan, in nekatere neuporabne
zaprte vire sevanja drugih uporabnikov v SR Sloveniji.
V skladišču so tri vrste radioaktivnih odpadkov (tabela 4):
- zaprti viri s kontaminiranimi predmeti;
- posebni odpadki - večji kontaminirani ali aktivirani predmeti, ki jih zaradi velikosti ni mogoče hraniti v sodih in so zato
shranjeni posebej;
- zaprti viri - neuporabni viri sevanja, ki so shranjeni
v
originalnih zaščitnih kontejnerjih.
Tabela 4;
PREGLED RADIOAKTIVNIH ODPADKOV V PREHODNEM
SKLADIŠČU V REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI stanje
ga dan 31.12.1989 (kumulativno)
ysta
1987 1988 1989 izotopi
aktivnost
s
odi
84
95 105 Co-60,Cs-1373 - 20 GBq
Ra-226,Eu-152
Posebni
40
42 42 Co-60/Ra-22611 GBq
gjPrtj
31
36 46 Co-60,Sr-90 1000 GBg
Opomba;
' navedeni so samo izotopi, ki prispevajo glavnino aktivnosti
'•5.5. Začasno skladišče v Zavratcu
Začasno skladišče RAO v opuščeni kasarni v Zavratcu pri
'ariji vsebuje nizkoradioaktivne odpadke, ki so nastali pri
aekontaminaciji prostorov in opreme v Onkološkem inštitutu
v
Ljubljani. 7.1.1961 se je namreč pri odpiranju radijevega
aplikatorja,
ki je vseboval 370 MBq radijevega sulfata v prahu,
le
-ta stresel na tla in več prostorov in opreme v Onkološkem
'nštitutu se je z njim kontaminiralo.
Začasno skladišče RAO v Zavratcu hrani 71 sodov po 200
wov ter omarice, zaboje, deske, plohe in drugi material.
Skupna ocenjena prostornina odpadkov je 20 m3. Dostop do
skladišča je zazidan in tako nedostopen ter po predpisih
označen. Hitrost doze na zunanjem zidu je enaka ozadju (0.1
00 0.2 Sv/h) v notranjosti pa je ob merjenju 15.6.1988 znašala
8
Sv/h.
2.6. Skladiščenje radioaktivnih odpadkov
SR Hrvaški
V SR Hrvaški se radioaktivni odpadki razen v Inštitutu
Rudjer Boškovič skladiščijo še v Institutu za medicinska istrazevanja i medicinu rada in pri zdravstvenih institucijah. Skladišče na Inštitutu Rudjer Boškovič hrani 53 m3 nizkoradioak||vnih trdnih odpadkov (okoli 110 GBq), 0.3 m3 nizkoradioakfivnega tekočega odpada (v glavnem tritij in krom-51), en
'zvor radioaktivnega cezija (okoli 37 GBq) in nekaj igel (sredpjeradioaktivni
RAO). V Institutu za medicinska istraživanja
1
medicinu rada hranijo 5 m3 srednjeradioaktivnih odpadkov
v
glavnem igel (555 do 740 GBq), medtem ko se v vseh
skladiščih v zdravstvenih institucijah skupaj hrani okoli 10 m3
tr
dnih nizkoradioaktivnih odpadkov.
Prostih zmogljivosti je v Institutu »Rudjer Boškovič« za
naslednjih 15 let, v Inštitutu za medicinska istraživanja pa za
nadaljnjih 20 let.
v

nom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur. list SFRJ, št.
62/84).
Študija je razdeljena na dva dela. Prvi del analizira varnost
in vpliv na okolje odlagališča, zgrajenega po sistemu plitvega
odlaganja, drugi del pa odlagališče, zgrajeno po sistemu
odlaganja v tunel.
Študija uporablja za oba sistema odlaganja isti format poročila. Najprej podaja osnovna načela in namen odlaganja ter
izdelave verjetnostne analize. Opisan je pristop k izdelavi
varnostne analize in kriteriji sprejemljivosti odlagališča. Prikazani so varnostni kriteriji, katere morajo zadovoljiti komponente odlagališča, ki so bistvene za zaščito okolja, v odvisnosti od vrste, količine in fizikalnih in kemičnih lastnosti radioaktivnih odpadkov. V nadaljevanju so analizirane osnovne
varnostne funkcije, ki skupno zagotavljajo izolacijo odpadkov, in sicer večkratne ovire, tehnične rešitve in organizacijski
ukrepi. Na koncu so sklepi varnostne analize in iz nje izhajajoči predlogi, ki bi jih bilo treba upoštevati pri projektiranju
odlagališča.
Glede na to, da lokacija za odlagališče NSRAO še ni
izbrana, so v študiji opisani vhodni podatki, ki so bili uporabljeni pri analizi. Za referenčno lokacijo za plitvo odlaganje
veljajo lastnosti, ki izhajajo iz študij Geološkega zavoda Ljubljana, za odlaganja v tunel pa so izdelovalci analize upoštevali
raziskave lokacij, ki jih je izvajal INA - projekt Zagreb.
Študija kratko opisuje tehnologijo odlaganja za oba sistema
odlagališč in razpored tehnoloških in pomožnih objektov na
lokaciji. Opisi temeljijo na idejnih projektih, ki sta jih izdelala
IB Elektroprojekt iz Ljubljane in Elektroprojekt Zagreb.
Namen varnostne analize je ugotavljanje stopnje izolacije
radioaktivnih odpadkov. Z analizo lastnosti lokacije in projekta odlagališča je treba ugotoviti ali odlagališče zadovoljuje
postavljene zakonske kriterije in varnostne cilje.
Najprej je bil izdelan seznam vseh mogočih dogodkov
v vseh obdobjih odlagališča - pred zapiranjem in po zapiranju. Nadalje je bila izvedena selekcija dogodkov - izločeni so
bili tisti, ki v konkretni situaciji niso verjetni in združeni tisti, ki
dajo enake rezultate. Izdelani so bili referenčni scenariji in
simulirani na računalniških modelih odlagališča PART61 in
SUTRA, ki simulirata dogajanja v odlagališču in njegovi širši
okolici, kar je omogočilo tudi preveritev varnostnih funkcij.
Podrobno so prikazani rezultati analiz - doze v okolju za
vsak dogodek in scenarij v vseh obdobjih odlagališča.
Izdelana je bila tudi analiza občutljivosti varnostnih funkcij
na posamezne spremenljivke.
Rezultati varnostne analize dokazujejo, da referenčne lokacije in opisana tehnologija zadovoljujeta omejitve v dozah, ki
jih postavljajo jugoslovanski predpisi in priporočila Mednarodne komisije za radiološko zaščito (ICRP).
3. Aktivnosti za zagotovitev odlaganja

2-7. Prelimirana ocena vpliva odlagališča
n
a okolje

3.1 Graditev odlagališča v drugih delih
Jugoslavije
Kljub družbenemu dogovoru, ki so ga sklenile vse republike, aktivnosti, ki so v njem predvidene, v večji meri niso bile
uresničene. Glede na ustavljen jugoslovanski jedrski energetski program (Zakon o prepovedi graditve jedrskih elektrarn
v SFRJ, Ur. list SFRJ, št. 35/89) ni pričakovati, da bi se druge
republike poleg SR Slovenije in SR Hrvaške odločile za graditev centralnega odlagališča na svojem območju. Kljub temu
bo ta možnost še naprej v programu nalog izvršnih svetov in
medrepubliške koordinacije. Republiški komite za energetiko
je že dal pisno pobudo Zveznemu sekretariatu za energetiko
in industrijo.

naštudija

3.2 Izvoz v druge države

»Prikaz osnovnih pokazateljev o varnosti in vplivu
okolje odlagališča NSRAO - I. faza
- Plitvo odlaganje in
Odlaganje v tunel«
je začetna faza priprave varnostnega poročila po Pravilniku
o izdelavi in vsebini varnostnega poročila in druge dokumentacije. potrebne za ugotavljanje varnosti jedrskih objektov
(Llr.list SFRJ.št.68/88), ki bo predložen pristojnim upravnim
Or
9anom v določeni fazi upravnega postopka v skladu z ZakoPoročevalec

Prevoz radioaktivnih odpadkov čez meje predvsem z namenom odlaganja je vzbudil zaradi poročil o nezakonitem odlaganju strupenih in nevarnih odpadkov v državah v razvoju
veliko zaskrbljenost med prebivalstvom. O tem problemu so
razpravljali v letu 1988 na Odboru guvernerjev Mednarodne
agencije za atomsko energijo (IAEA), ker je Organizacija afriške enotnosti sprejela resolucijo, ki zahteva od IAEA in drugih
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mednarodnih organizacij, da jim pomagajo vzpostaviti primeren mehanizem za nadzor nad premikanjem in odlaganjanjem
radioaktivnih in industrijskih odpadkov.
Generalna konferenca IAEA je pod pokroviteljstvom afriške
skupine držav članic v letu 1988 soglasno sprejela resolucijo
o odlaganju jedrskih odpadkov. Resolucija obsoja vsak
»poskus odlaganja jedrskih odpadkov, ki bi prekršil suverenost držav in/ali ogrozil okolje ali zdravje ljudi v drugih državah«. Od IAEA zahteva, da »zagotovi, da kakršnakoli pomoč,
ki jo IAEA daje, ne bi dovolila takšne prakse«. Resolucija
predlaga, naj»IAEA da posebno prednost zahtevam držav
v razvoju za pomoč pri ravnanju z jedrskimi odpadki.« Zahteva tudi, da se sestane skupina tehničnih strokovnjakov in
izdela pravilnik za mednarodne transakcije z jedrskimi
odpadki, ki bo temeljil med drugim tudi na sedanjih nacionalnih in mednarodni zakonodaji o odlaganju odpadkov.
Strokovnjaki bodo pri pripravi pravilnika upoštevali tudi
mednarodne konvencije in sporazume o ravnanju z drugimi
vrstami nevarnih odpadkov, ki so jih sprejele mednarodne
organizacije. To so: Baselska konvencija o kontroli premikanja nevarnih odpadkov preko meja, ki jo je pripravil Program
Združenih narodov za okolje (UNEP) (konvencija je izvzeta
radioaktivne odpadke); osnutek Mednarodnega sporazuma
o kontroli premikanja nevarnih odpadkov (OECD); ukaz Sveta
Evropske skupnosti iz leta 1984 o nadzoru nad prevozom
nevarnih odpadkov preko meja v državah Evropske skupnosti; Londonska konvencija o preprečevanju onesnaženja
morja z odpadnimi in drugimi snovmi iz leta 1972 (Ur. list
SFRJ MP 13/77) in druge področne konvencije o odlaganju
radioaktivnih odpadkov; navodila UNEP za izmenjavo informacij o kemikalijah v mednarodnem trgovanju (1978); Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem
pravu (Ur. list SFRJ MP 1/86) in druga dela mednarodnih
organizacij, ki se nanašajo na to področje, vključno s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) in Organizacijo za
prehrano in kmetijsko Združenih narodov (FAO).
Prvi sestanek skupine, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz 20
držav članic IAEA in treh mednarodnih organizacij, je bil
v maju 1989. Na sestanku so v skladu z omenjeno resolucijo
Generalne konference IAEA izdelali osnutek pravilnika za
mednarodne transakcije z radioaktivnimi odpadki.
Osnovna načela tega pravilnika naj bi vodila vlade, da bi se
vse transakcije z radioaktivnimi odpadki opravljale s soglasjem vseh prizadetih držav, v skladu z njihovimi zakoni in
predpisi in z upoštevanjem mednarodno sprejetih varnostnih
standardov. Radioaktivni odpadki se ne bi smeli izvažati
v države, ki nimajo tehničnih in administrativnih zmogljivosti
za varno odlaganje in ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Vsak
prevoz odpadkov čez državno mejo bo moral izpolnjevati
splošno sprejeta mednarodna pravila in standarde.
Generalna konferenca IAEA 1989, ki je končala delo na
Dunaju 29. septembra 1989, je izrekla posebno priznanje tej
delovni skupini za opravljeno delo.
Drugi sestanek skupine strokovnjakov bo od 29. januarja do
2. februarja 1990. Takrat bodo končali delo pri osnutku pravilnika, o katerem bosta razpravljala Odbor guvernerjev in Generalna konferenca IAEA leta 1990.
Vsi odgovorni organi in organizacije v Sloveniji in Jugoslaviji bodo še naprej iskali možnosti za odlaganje radioaktivnih
odpadkov zunaj Jugoslavije v državah, ki bi to ponudile
v skladu z mednarodnimi sporazumi in normami pod nadzorom specializiranih agencij pri Organizaciji združenih narodov. Ne strinjamo pa se z raznimi polzakonitimi ali nezakonitimi načini za reševanje svojih problemov odlaganja nevarnih
odpadkov. Tako je bilo dozdaj v tem smislu že postavljeno
vprašanje nekaterim državam, podobno pa tudi MAAE. Republiški komite za energetiko se je pisno obrnil na MAAE
s pobudo za izvoz NSRAO. Nadaljujejo se razgovori preko
SMELT-a na nevladnem nivoju s kitajskimi partnerji. Predvidene so tudi nadaljnje aktivnosti v tej smeri, in sicer preko
Zveznega sekretariata za zunanje zadeve, Zveznega sekretariata za energetiko in industrijo in delovnih teles zveznih organov.
3.3 Aktivnosti na zvezni ravni
Ko se je pričela graditi jedrska elektrarna v Krškem, so bile
po temeljnem zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji
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(Ur. list SFRJ, št. 12/65) odgovorne za reševanje odlagališča
radioaktivnih odpadkov družbenopolitične skupnosti. Ta
zakon je veljal do leta 1976, ko je bil sprejet nov zvezni zakon
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji (Ur. list SFRJ, št. 54/76),
v katerem pa ni bila opredeljena odgovornost za reševanje
odlaganja radioaktivnih odpadkov. Po veljavnem 45. členu
zveznega zakona iz leta 1984 (Ur. list SFRJ, št, 62/84) so
uporabniki jedrskih objektov ter pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti odgovorni za reševanje odlaganja radioaktivnih odpadkov in se morajo v ta namen samoupravno sporazumevati in družbeno dogovarjati.
V obdobju, ko se je razmišljalo o širšem jedrskem programu
v naši državi, je prevzela odgovornost za centralno reševanje
tega vprašanja Skupnost proizvajalcev električne energije
JUGEL, ki je začela s prvimi aktivnostmi za reševanje tega
vprašanja.
V letu 1982 so sklenili Zvezni izvršni svet, izvršni sveti
republik in avtonomnih pokrajin s ciljem, Ida razvoj in uporaba jedrske energije v energetiki postaneta sestavni del dolgoročne energetske politike državel Dogovor o temeljih dolgoročnega plana Jugoslavije za razvoj in uporabo jedrske
energije v energetiki do leta 2000 (Uradni list SFRJ; št. 18/82).
Ta dogovor v svojem 30. členu določa, da bodo podpisniki
sklenili z zainteresiranimi organizacijami združenega dela in
skupnostmi družbeni dogovor o načinih in pogojih za rešitev
deponiranja izrabljenega goriva in trajno deponiranje radioaktivnih odpadkov. Na podlagi tega dogovora je bil v letu 1984
sprejet Družbeni dogovor o pogojih in načinu reševanja vprašanj skladiščenja obsevanega jedrskega goriva in trajnega
odlaganja radioaktivnih odpadkov (Uradni list SFRJ, št.68/84),
ki so ga podpisali Zvezni izvršni svet, izvršni sveti republik in
pokrajin, JUGEL in elektrogospodarstva republik in pokrajin
ter raziskovalne organizacije v NUKLIN-u, »da s ciljem varstva človeka in človekovega okolja pred ionizirajočimi sevanji« določijo pogoje in način urejanja vprašanj skladiščenja in
odlaganja tako obsevanega jedrskega goriva kakor tudi radioaktivnih odpadkov.
Najpozneje v enem letu po sklenitvi Družbenega dogovora
naj bi podpisniki na podlagi zbrane in proučene ustrezne
dokumentacije ugotovili, ali je upravičeno, da se zgradi
skupno centralno skladišče ali skupna regionalna skladišča
za trajno odlaganje radioaktivnih odpadkov nizke in srednje
aktivnosti (2. člen).
Podpisniki bodo dali pobudo za sklenitev samoupravnih
sporazumov vseh zainteresiranih organizacij združenega dela
ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti o združevanju sredstev za financiranje raziskovanj, izdelave ustrezne
investicijsko - tehnične dokumentacije in graditve objektov
in postrojev za trajno odlaganje radioaktivnih odpadkov ter
o dinamiki uresničevanja nalog in del in dinamiki zagotavljanja finančnih sredstev (prvi odstavek 12. člena).
Družbeni dogovor predvideva tudi regionalna odlagališča
za NSRAO, tako da so na zvezni ravni s stagnacijo jedrskega
programa zamrle vse aktivnosti za končno odlaganje NSRAO
v skupnem centralnem skladišču, vprašanje pa se je preneslo
na republike. Na zvezni ravni je bila leta 1985 po naročilu
JUGELA izdelana samo študija Odlaganje radioaktivnih
odpadkov in obsevanega jedrskega goriva za program gradnje jedrskih objektov v elektroenergetskem sistemu Jugoslavije do leta 2000.
Glede na to da sta SR Slovenija in SR Hrvaška vlagali
v jedrsko elektrarno in iz nje pridobivata električno energijo,
so odpadki iz NE Krško dejansko ostali vprašanje samo teh
dveh republik.
3.4 Aktivnosti na medrepubliški ravni Slovenije
in Hrvaške
3.4.1 Dosedanje aktivnosti
Leta 1970 sta SR Slovenija in SR Hrvaška sklenili sporazum
o graditvi dveh skupnih jedrskih elektrarn. V tem sporazumu,
ki ga je z odlokom potrdila Skupščina SR Slovenije (Uradni
list SRS, št. 44/70), republiki podpirata akcijo elektrogospodarskih in drugih organizacij in se zavezujeta, da bosta vsestransko pomagali pri uresničitvi te akcije. Sporazum ne omenja radioaktivnih odpadkov, določa pa, da investitorji obeh
republik sodelujejo z enakimi deli pri pravicah in obveznostih
med izkoriščanjem skupne jedrske elektrarne.
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Vse opisane akcije na zvezni ravni za zagotovitev odlaganja
radioaktivnih odpadkov niso dale načrtovanih razultatov in so
le zavlačevale rešitev problema odlaganja radioaktivnih
odpadkov. Ocena stanja je še leta 1985 jasno pokazala, da sta
zaradi skupnih interesov edina resna partnerja za zagotovitev
odlagališča radioaktivnih odpadkov le elektrogospodarstvi
Slovenije in Hrvaške in da zaradi potreb NEK ne bi smeli
čakati na elektrogospodarstva drugih republik in pokrajin.
Zato je bil na podlagi 12. člena Družbenega dogovora
o pogojih in načinu reševanja skladiščenja obsevanega jedrskega goriva in trajnega odlaganja radioaktivnih odpadkov
(Ur. list SFRJ, št.68/84) ter sklepa 18. seje Komisije Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije za jedrsko energijo, sklepa 5.
seje Komisije za jedrsko energijo SRH ter Dogovora med
Zajednico elektroprivrednih organizacija SRH, Elektrogospodarstvom Slovenije in Nuklearno elektrarno Krško z dne
19.3.1985 sklenjen, in v januarju 1990 dopolnjen, med Sestavljeno organizacijo elektrogospodarstva Slovenije (v nadaljevanju: EGS), Zajednico elektroprivrednih organizacija Hrvaške (v nadaljevanju: ZEOH) ter Nuklearno elektrarno Krško
Sporazum o financiranju in izvajanju predhodnih del za odlagališče radioaktivnih odpadkov nizke in srednje aktivnosti.
S tem sporazumom udeleženci urejajo medsebojne odnose
pri financiranju in izvajanju predhodnih del do vključno izdelave investicijskega programa odlagališča NSRAO. Po sporazumu se odlagališče radioaktivnih odpadkov gradi za potrebe
odlaganja NSRAO, ki nastajajo v jedrski elektarni Krško in
v morebitnih bodočih jedrskih energetskih objektih na
področju SR Slovenije in SR Hrvaške. Sporazum dopušča
možnost, da k njemu pristopijo tudi drugi uporabniki radioaktivnih materialov iz Slovenije in Hrvaške.
Po sporazumu naj bi vsa predhodna dela vodila Nuklearna
elektrarna Krško kot investitor, zato je bila konec leta 1986
ustanovljena Služba projekta RAO v Nuklearni elektrarni
Krško, katere naloga je, da pripravi vso dokumentacijo za
upravni postopek, raziskovalna dela in gradnjo odlagališča.
Delo Službe je nadzoroval Projektni svet, ki so ga sestavljali
po trije delegati vsake izmed podpisnic sporazuma.
Vendar tudi s prenosom dejavnosti in odgovornosti za
zagotovitev odlagališča na NE Krško dela niso gladko stekla.
Eden glavnih vzrokov je bil, da je bil izveden samo prenos
dejavnosti in odgovornosti na NE Krško, ni pa bilo poskrbljeno za nemoteno izvajanje teh dejavnosti tako pri zagotavljanju finančnih sredstev kakor tudi v organizacijskem smislu,
odločanju, idr.
Rezultat naštetih dejstev je velika časovna zamuda, ki je
sprožila vrsto tehničnih in tudi družbenopolitičnih problemov
v zvezi z obratovanjem NE Krško. Glavno vprašanje je bilo,
kako premostiti to zamudo in omogočiti NE Krško varno
skladiščenje NSRAO v elektrarni. Na vlogo NE Krško za spremembo lokacijske odločbe v točki, ki omejuje zmogljivost
začasnega skladišča s številom skladiščenih sodov, je Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora dne 2. 8.
1988 izdal odločbo št. 350/F-6/88-DF/JV o spremembi lokacijske odločbe iz leta 1978, v kateri je omejil zmogljivost
začasnega skladišča z ekvivalentno dozo na ograji elektrarne.
Skladiščenje do leta 1992 tehnično ni problematično, ker
zmogljivost obstoječega začasnega skladišča v NEK zadostuje, po letu 1992 pa bi bila potrebna širitev začasnega
skladišča v elektrarni.
3.4.2 Program usklajenega delovanja glede iskanja lokacij
odlagališča RAO v SR Sloveniji in SR Hrvaški
Iskanje lokacij v Sloveniji in Hrvaški bo usklajeno, pri čemer
bodo seveda upoštevane posebnosti posamezne republike.
Prav s tem namenom je sprejet Skupni mrežni plan aktivnosti
za področje NSRAO, ki je skupen za obe republiki in določa
usklajeno kritično pot vseh glavnih aktivnosti, tudi tistih glede
iskanja lokacij v obeh republikah. Končni cilj vzporednih
aktivnosti v SR Sloveniji in SR Hrvaški pa je, da vsaka republika poišče eno lokacijo na svojem ozemlju, jo po predpisanih postopkih vključi v svoje planske akte ter zanjo izdela
predlog investicijskega programa. Na tej ravni oziroma v tej
fazi se nato opravi izbor med republikama.
Usklajeno delovanje glede iskanja lokacij bo potekalo na
naslednjih ravneh:
a) Na ravni republiških izvršnih svetov
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Za usklajenost delovanja na tej ravni skrbi in bo skrbela
Medrepubliška koordinacija Hrvaške in Slovenije za področje
RAO, ki jo vodita podpredsednika republiških izvršnih svetov,
sestavljajo pa predsedniki najpomembnejših republiških
upravnih organov in direktorji elektrogospodarskih podjetij iz
Hrvaške in Slovenije. Njena naloga je, da na medvladni ravni
stalno spremlja in usklajuje najpomembnejše aktivnosti pri
projektu NSRAO iz NE Krško.
b) Na planski ravni
Pristojna republiška organa, to sta Republiški komite za
družbeno planiranje v Sloveniji ter Republiški komite za gradbeništvo, stanovanjske in komunalne zadeve ter varstvo človekovega okolja v Hrvaški, redno sodelujeta in usklajujeta
svoje postopke. V tem okviru sta pripravila že navedeni
Skupni mrežni plan aktivnosti, sodelovala pa bosta še naprej
pri pripravah za vključitev potencialnih lokacij v svoje planske
akte.
c) Na ravni republiških upravnih organov ter elektrogospodarstev
Tudi preostali republiški upravni organi (npr.za energetiko,
za jedrsko varnost, za varstvo okolja) sodelujejo pri projektu
RAO iz NE Krško. To velja tudi glede SOZD EGS in Zajednice
elektroprivrednih organizacija Hrvaške. To se kaže npr.pri
izdelavi analize oziroma predlogov za plačevanje nadomestil,
pri proučevanju možnih kasnejših organizacijskih oblik za
vodenje projekta in odlagališča RAO itd. Te naloge se opravljajo skupno za obe republiki.
d) Na strokovni ravni
Tu je najpomembnejše vprašanje metode in kriterijev za
izbor odlagališča. Čeprav bo vsaka republika imela svojo
metodologijo, so izdelovalci v obeh republikah v strokovnih
stikih. Sodelovanje se je pokazalo predvsem pri strokovni
recenziji slovenske metode in kriterijev, pri kateri so sodelovali tudi hrvaški strokovnjaki. Enako je predvideno za recenzijo hrvaške metode in kriterijev, pri kateri bodo sodelovali
strokovnjaki iz Slovenije.
e) Na ravni investitorja
Pooblaščeni investitor projekta RAO je NE Krško in v njenem okviru Služba RAO. Dejavnosti, ki jih opravlja oziroma
naroča v skladu s svojimi pristojnostmi, potekajo za skupno
odlagališče in torej za obe republiki.
3.4.3 Skupni mrežni plan Hrvaške in Slovenije za področje
radioaktivnih odpadkov
1. Pregled izvedenih aktivnosti na Skupnem mrežnem planu
Hrvaške in Slovenije za področje NSRAO ( v nadaljnem besedilu Skupni mrežni plan)
V SR Hrvaški je v teku II in III kvartala 1989 pripravljen
gantogram osnovnih aktivnosti za potrebe planiranja in
izgradnje odlagališča NSRAO v sodelovanju s pristojnimi
organi in organizacijami (RKG, RKEIRZ, ZEOH)
V SR Sloveniji je v teku II kvartala 1989 pripravljen gantogram osnovnih aktivnosti za potrebe planiranja in izgradnje
odlagališča NSRAO v sodelovanju s pristojnimi organi in
organizacijami ( RKE, RUJV, RKVOUP, RKDP, ZDP, ISEP).
Na osnovi 4.sklepa tretje seje medrepubliške koordinacije
Hrvaške in Slovenijaza področje radioaktivnih odpadkov je:
V SR Hrvaški je Republički komite za gradjevinarstvo,
stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline
pripravil pregled najvažnejših aktivnosti, njihovih nosilcev in
okvirnih rokov katere ja potrebno izvesti v skladu veljavnimi
zveznimi in republiškimi predpisi do predaje odlagališča
v zagon.
V SR Sloveniji je Republiški komite za družbeno planiranje
pripravil delovni predlog skupnega mrežnega plana s opredeljenimi ključnimi aktivnostmi, njihovimi odvistnostmi, rokovi
in nosilci. Predlog je posredoval dne 21.8.1989 organom in
organizacijam, da bi pridobil njihove predloge, pripombe in
stališča. Delovni predlog skupnega mrežnega plana je bil
dopolnjen na osnovi prispelih pripommb in predlogov pristojnih organov in organizacij, kakor tudi na osnovi specifičnih
določb zveznih in republiških predpisov.
Na osnovi 2. sklepa 4. seje Medrepubliške koordinacije,
prispelih pripomb in predlogov Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in pristojnih republiških komitejev za energetiko je
izdelan in dopolnjen predlog Skupneg mrežneg plana
O predlogu se je razpravljalo na 5. seji medrepubliške koordinacije dne 17.1.1990 v Krškem.
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V skladu s predlogom sklepov iz te seje je izdelan končni
Skupni mrežni plan.Končna vsebina in oblika tekstualnega in
graf ičneg dela je bila medsebojno usklajena na osnovi predlogov in razmišljanj Medrepubliške koordinacije na delovnem
sestanku v Krškem dne 26.1.1990.
1. Osnovne kritične točke v Skupnem mrežnem planu.
To specifično področje je urejeno pretežno z zveznimi predpisi in dopolnjeno z republiškimi. Specifičnost se izraža v drugačnosti glede na obstoječi planski in investicijski pristopek,
vsebino in metodologijo reševanja razvojnih nalog.
Predmet usklajevanja v Skupnem mrežnem planu med SR
Slovenijo in med SR Hrvatsko so aktivnosti do odločitve
v kateri republiki bo morebitno odlagališče in določitev konkretne lokacije.
Skupni mrežni plan mora upoštevati postavljeni cilj - rešitev odlaganja odpadkov ter vsebinske in zakonske pogoje in
načine odločanja v obeh republikah.
Na osnovi dosedanjega dela in medsebojnoga usklajevanja
na izdelavi Skupnega mrežnega plana ocenjujemo, da so
v predpisanem in dogovorjenem postopku skupne naslednje
točke:
1.1. Izdelava študije o metodi in kriterijih za izbor lokacije
odlagališča NSRAO.
V SR Hrvaški se na osnovi planskih aktov odločitev in
zaključkov sprejetih v obdobju od 1986 do 1989 leta izdeluje
študija »Prostorno-planerske podloge, iztraživanja i ocjene
podobnosti lokacija za termoelektrane i nuklearne objekte na
prostoru SR Hrvaške« v dveh fazah.
V SR Sloveniji je bila na osnovi planskih aktov in sklepov
sprejetih pred letom 1986 izdelana študija »Metode in kriteriji
za izbor lokacije odlagališča NSRAO v SR Sloveniji«.
Predvideni roki: Hrvaška - februar 1990
Slovenija - izvedeno, december 1989
1.2. Strokovna recenzija študij kriteriji in metode za izbor
lokacije odlagališča NSRAO.
Recenzija se izvede tako, da vsaka republika opravi strokovno
recenzijo svoje Študije o metodi in kriterijih za izbor lokacije
odlagajišča po svoji komisiji, v kateri pa so zastopani tudi
predstavniki druge republike.
Predvideni rok: Hrvaška - marec 1990
Slovenija - izvedeno, december 1989
1.3. Družbena verifikacija Študij kriteriji in metode za izbor
lokacije odlagališča NSRAO.
Vsaka republika opravi družbeno verifikacijo svoje Študije
o metodi in kriterijih za izbor lokacije odlagališča NSRAO
v okviru vseh pristojnih organov in organizacij, zlasti pa
Sabora SR Hrvaške in Skupščine SR Slovenije in njunih
izvršnih svetov.
Slovenija bo ob družbeni verifikaciji metode in kriterijev
določila pravno obliko, v kateri bo povzela metodo in kriterije.
Predvideni roki: Hrvaška - junij 1990
Slovenija - marec 1990
1.4 Izbor organizacije za pripravo ponudbe potencialnih
lokacij.
V SR Hrvaški je bila izbrana strokovna organizacija v letu
1988 s sprejetjem projektne naloge iProstorno-planerske
podloge, iztraživanja i ocjene podobnosti lokacija za termoelektrane i nuklearne objekte na prostoru SR Hrvaškel in
sicer Urbanistički institut SR Hrvaške.
V SR Slovenije je izbor ustrezne organizacije v teku.
Predvideni roki: Hrvaška - izvedeno, I kvartal 1989
Slovenija - februar 1990
1.5. Uporaba sprejetih kriterijev in metod za izbor
potencialnih lokacij v obeh republikah
V SR Hrvaški se eliminacijski kriteriji iz I. faze študije
Metoda in kriteriji uporabljajo v sklopu izdelave llb faze Študije.
V SR Sloveniji se uporaba kriterijev izvaja v sklopu izdelave
strokovnih osnov za potencialne lokacije, kakor tudi upošteva
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pri izdelavi analize razvojnih možnosti za srednjeročno plansko obdobje.
Predvideni rok: Hrvaška - junij 1990
Slovenija - junij 1990
1.6. Uvrstitev v planske akte SR Slovenije in SR Hrvaške.
V SR Hrvaški se planski status za potencialne lokacije:
sprejema v Prostorskem planu SR Hrvaške. V veljavnem prostorskem planu je sprejeta obveza za nadaljno raziskovanje in
ugotavljanje prostorskih možnosti za primerna območja za
izgradnjo tovrstnih objektov v SR Hrvaške. V primeru da se
ugotovijo primerne lokacije se pristopi k spremembam in
dopolnitvam Prostorskega plana SR Hrvaške.
S tako opredelitvijo v prostorskem planu SR Hrvaške je
vsebinsko potrjen družbeni interes, tako za postopek nadalje
nih raziskovanj, kot za začetek postopka sprememb in dopolnitev prostorskog plana SR Hrvaške v skladu z rezultati teh
raziskav.
Ob upoštevanju veljavnih zakonskih predpisov se z odlokom o izdelavi sprememb in dopolnitev Prostorskeg plana Sfl
Hrvaške potrjuje na osnovi verificiranih rezultatov strokovnih
raziskav družbeni interes kot vključitev lokacij v prostorski
plan SR Hrvaške. Na ta način je študija istočasno strokovna
podlaga za sprejemanje odločitve o izdelavi sprememb in
dopolnitev Prostorskeg piana SR Hrvaške, kot tudi sestavni
del predhodnih del (analiz) predpisanih za izdelavo prostorskeg plana.
Upoštevajoč značaj in obseg potrebnih detajlnih terenskih
raziskav v skladu z posebnim zveznim predpisom, je sprejeta
možnost, da se raziskave izvajajo šele po sprejetem planskem
statusu za več lokacij v Prostorskem planu SR Hrvaške. Na ta
način se v planu rezervira prostor za več lokacij z določenim
režimom uporabe in obvezo pristojnih upravnih organov,
organizacij in investitorja, da po končanih detajlnih raziskavah predlože končno lokacijo v verifikacijo.
V izdelavi Družbeneg plana SR Hrvaške za obdobje 19911995 se bodo upoštevale, glede na medsebojno povezanost,
sprejete odločitve na 03novi raziskav v študiji.
V skupnem mrežnem planu se ne upošteva Dolgoročni plan
SR Hrvaške, ker se z njim ne opredeljuje planski status lokacije.
V SR Sloveniji se določa planski status v dolgoročnem in
srednjeročnem planu ob upoštevanju strokovnih osnov za
odločanje - analize razvojnih možnosti. Družbeno odločanje
se izvaja od smernic, osnutka, predloga in izvede s sprejemom družbenega plana SR Slovenije.
Možni rešitvi sta v sprejetem družbenem planu naslednji:
Sprejeta je ena lokacija odlagališča radioaktivnih odpadkov
v družbeni plan SR Slovenije na podlagi strokovnih in drugih
pogojev ter javne obravnave analize razvojnih možnosti.
S tako odločitvijo je določeno območje izključne in omejene rabe ter vplivno območje za potrebe izgradnje, delovanja
in zaprtja odlagališča radioaktivnih odpadkov z vsemi dejstvi
in posledicami ( prostorskimi, ekološkimi, sociološkimi, ekonomskimi, obrambnimi. . .)
V slučaju sprejema možnosti izbora več potencialnih lokacij
( npr 3 ) odlagališč radioaktivnih odpadkov v družbenem
planu SR Slovenije za obdobje 1991 - 1995 bo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije z organizacijsko nalogo določil koordinatora aktivnosti na ravni republike in investitorja , da na
izbranih potencialnih lokacijah za odlagališče v skladu z zveznimi in republiškimi predpisi detajlno raziskuje te potencialne
lokacije.
Ob upoštevanju stanja planskih aktivnosti za družbeni plan
SR Slovenije za obdobje 1991 - 1995 in stanja pripravljenosti
strokovnih osnov za morebitno odlagališče radioaktivnih
odpadkov ugotavljamo, da je zato potrebno v SR Sloveniji
predvideti dopolnitev v novem družbenem planu SR Slovenije
za obdobje 1991-1995.
Prehod iz več potencialnih lokacij v eno se izvede pri
prehodu iz analize razvojnih možnosti v osnutek družbenega
plana SR Slovenije.
Predvideni roki: Hrvaška - december 1990
Slovenija - september 1990
1.7. Odlok o izdelavi in sprejetju planskih aktov.
V SR Hrvaški se bo sprejel na osnovi verificiranih rezultatih
poročevalec

študije odlok o spremembah in dopolnitvah PPH. V SR Sloveniji, pa se predvideva dopolnitev sprejetega odloka za pripravo in sprejem Družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1991-1995.
Predvideni roki: Hrvaška - januar 1991
Slovenija - marec 1989
1.8.Program dela Izvršnega sveta Skupščine Republike.
Predvideni roki: Hrvaška - marec 1990
Slovenija - maj 1989
1.9. Analiza razvojnih možnosti
V SR Hrvaški se analizirajo in vgrajujejo rezultati Študije.
V SR Sloveniji se bo v sklopu dopolnitev analize razvojnih
možnosti vključil izbor odlaganja v SRH ali SRS v SFRJ ali
izven SFRJ ali izbor več potencialnih lokacij (npr. 3), na
podlagi stanja pripravljenih strokovnih osnov in ponujenih
planskih elementih.
Predvideni roki: Hrvaška - september 1990
Slovenija - maj 1990
1.10. Ponudba planskih elementov.
V SR Sloveniji se na osnovi izdelanih strokovnih osnov za
potencialne lokacije izdela ponudba planskih elementov. Ta
ponudba se upošteva v procesu izdelave analize razvojnih
možnosti, ter dopolnitev do osnutka družbenega plana.
Predvideni roki: Slovenija - september 1990
1.11. Smernice za Družbeni plan
Predvideni roki: Hrvaška - november 1990
Slovenija - junij 1990
1.12 Osnutek Družbeneg plana
Predvideni rok: Slovenija - oktober 1990
1.13. Predlogi planskih aktov
Predvideni roki: Hrvaška
Spremembe in dopolnitve PPH - maj 1991
Družbeni plan - marec 1991
Slovenija
Družbeni plan - december 1990
1-14.Sprejem planskih aktov
Predvideni roki: Hrvaška - marec 1990
Spremembe in dopolnitve PPH - julij 1991 Družbeni plan
~ julij 1991
Slovenija
Družbeni plan - december 1990
1-15 Dopolnitev družbenega plana za obdobje 1991 — 1995
Predvideni roki: Slovenija - december 1991 (skrajšani postopek)
1-16 Detajlne strokovne raziskave na izbranih potencialnih
lokacijah
Na osnovi zveznih predpisov je obvezno v postopku izbora
konkretne lokacije izvesti celovite strokovne raziskave za njen
izbor. Ocenjujemo je za te raziskave potrebno obdobje 2. leti.
Predvideni roki: Hrvaška - julij 1993
Slovenija - september 1993
1.17 Izbor končne lokacije
V SR Hrvaški se bo v teku sprememb in dopolnitev Prostorn
og plana SR Hrvaške odločilo o postopku verifikacije optimalne lokacije med več potencialnih lokacij odlagališč sprejetih v tem planu.
V SR Sloveniji se bo izvedlo v postopku dopolnitve planskih
aktov SR Slovenije.
Predvideni roki: Hrvaška - december 1993
Slovenija - september 1994 (redni postopek)
september 1993 (skrajšani postopek)
Poročevalec

2. Primerjava lokacij izbranih v obeh republikah
Smatramo, da pod navedenimi pogoji ni potrebna medsebojna primerjava lokacij odlagališč v obeh republikah. Ob tem
velja upoštevati, da je vsaka republika pristojna in odgovorna,
da sama v predpisanem postopku predlaga in odloča tudi na
tem področju.
Pristop in izvajanje aktivnosti za reševanje odlaganje radioaktivnih odpadkov naj poteka pod pogoji:
- da so strokovne rešitve korektne in strokovno utemeljene,
- da so utemeljene oziroma usklajene z zveznimi predpisi,
- da so pripravljene na osnovi medsebojnega vsebinskega
in postopkovnega sodelovanja,
- da je družbena utemeljenost o konkretni lokaciji.
V tem primeru je bistveno na ravni republik predhodno
pripraviti in uskladiti stališča, o pristopu in izvedbi izbora
lokacije za odlagališče na območju ene od republik.
3. Družbeni izbor možne lokacije odlagališča radioaktivnih
odpadkov med republikama se izvede po eni od predlaganih
variant:
Varianta 1.
Dogovor med republikama je tak, da ena od republik prostovoljno sprejme lokacijo odlagališča radioaktivnih odpadkov.
Varianta 2.
V primeru, da je interes za lokacijo odlagališča v obeh
republikah, se izbor izvede z »licitacijo« v skladu s predhodno
dogovorjenimi stališči in v skladu z veljavnimi predpisi.
Varianta 3.
Republiki se ne dogovorita v kateri republiki bo lokacija
odlagališča radioaktivnih odpadkov, v tem primeru veljata
podvarjanti:
3.1
Lokacija odlagališča radioaktivnih odpadkov ne bo na
območju SR Slovenije niti na obočju SR Hrvaške.
3.2
Trajno odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK Krško
zagotovi za svojo polovico SR Slovenija, SR Hrvaška pa za
svojo polovico.
Predvideni roki: Hrvaška - kontinuirano
Slovenija - kontinuirano
4. V primeru, da na osnovi odbranih in potrjenih strokovnih
kriterijev in metod ter zakonsko predpisanih pogojev ne bo
možno predložiti ustrezne lokacije na območju SR Slovenije
in SR Hrvaške se predlaga:
- da se začnejo nove aktivnosti na področju odlaganja
NSRAO na območjih izven SR Slovenije in SR Hrvaške na
območju SFR Jugoslavije in izven nje,
- da se maksimalno uporabijo rezultati dosedanjih izvedenih aktivnosti.
Predvideni roki: Hrvaška - kontinuirano
Slovenija - kontinuirano
3.4.4 Nadomestila
Predlog projektne naloge za izdelavo elaborata o nadomestilu družbenopolitičnim skupnostim in posameznikom na
lokaciji odlagališča NSRAO, ki ga je pripravila NE Krško
- Služba RAO, je bil usklajen z EGS in ZEOH in nato na 5.seji
Medrepubliške koordinacije dopolnjen in sprejet.
Projektna naloga zahteva, da se definirata oblika in višina
vseh dajatev med gradnjo, obratovanjem ter v času po zaprtju
odlagališča in sicer na temelju tuje prakse in naših izkušenj.
Prav tako je treba določiti - kolikor je v tej fazi razvoja
projekta mogoče - vrste nadomestil, načine plačil, upravičence do nadomestila in čas plačevanja nadomestil glede na
teritorialni obseg pravic in glede na kriterije, ki so osnova za
pravico do nadomestila.
NE Krško - Služba RAO je izmed ponudb, ki jih je za
izdelavo naloge dobila, izbrala za izvajalca ELEKTROPROJEKT - Zagreb. Naloga mora biti dokončana do 30. aprila
1990.
3.5 Aktivnosti v SR Hrvaški
V SR Hrvaški pripravlja Urbanistični institut prostorsko
planske podlage raziskovanja in oceno primernosti lokacij za
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termoelektrarne in jedrske obiekte v SR Hrvaški. Delo bo
zajemalo vso Hrvaško, vendar pa bo upoštevalo izsledke vseh
dozdaj izdelanih študij, ki obravnavajo odlagališče RAO.
Dana je bila zahteva za vključitev odlagališča RAO v dopolnitve prostorskega plana SR Hrvaške, vendar je Sabor SR
Hrvaške, ki je 20. in 27. decembra 1988 sprejemal prostorske
plane SR Hrvaške, odločil, da se lokacije za jedrske objekte,
termoelektrarne in odlagališča ne vključijo v prostorski plan,
temveč je treba najprej opraviti dodatna raziskovanja, ki
morajo biti dokončana do konca leta 1990.
Po celoviti izdelavi možnih lokacij za jedrske objekte, termoelektrarne in odlagališča, ki jih pripravlja Urbanistični
inštitut SR Hrvaške, bo dana pobuda za spremembo prostorskega plana SR Hrvaške. Postopek sprememb in dopolnitev
prostorskega plana SR Hrvaške bo spremljala zakonsko predpisana javna razprava.
Končana je I. faza študije, ki zajema metodologijo in eliminacijske kriterije, ter izločena območja za nadaljnjo uporabo.
Celotni kriteriji bodo izdelani v februarju 1990. Druga faza
študije, katere namen je določanje lokacij in izdelava podlag
za vključitev lokacije v prostorski plan, je dogovorjena in bo
končana do sredine leta 1990.
3.6 Aktivnosti v SR loveniji
3.6.1 Ocena odlagalne zmogljivosti za NSRAO
iz SR Slovenije
Pri oceni odlagalne zmogljivosti za NSRAO iz SR Slovenije
v skupnem odlagališču gre za ugotovitev dosedanjih in za
oceno bodočih NSRAO. Pri tem smo izhajali iz naslednjih
predpostavk. Upoštevali smo potrebe NE Krško kot glavnega
uporabnika z dobo obratovanja 40 let, prostornino RAO ob
dekomisiji NE Krško in raziskovalnega reaktorja TRIGA in
prostornino RAO drugih uporabnikov iz SR Slovenije. Ocena
je napravljena konzervativno, tako da predstavlja maksimalno
bilanco NSRAO.
1. Ocene neto prostornine NSRAO:
a) NE Krško bo v svoji življenjski dobi - 40 letih obratovanja, proizvedla 40.000 standardnih sodov radioaktivnih
odpadkov, kar je 8.000 m3 neto prostornine.
b) Po ocenah iz literature nastane pri dekomisiji lahkovodnih reaktorjev približno 15.000 m3 RAO za vsak GW(e) moči
s predpostavko3 takojšnje razstavitve reaktorja. Za NE Krško bi
to bilo 9450 m neto.
c) 15 zdravstvenih centrov, bolnic in klinik, ki uporablja
odprte in 3zaprte vire ionizirajočih sevanj, ima po 3 trenutni
oceni 4 m NSRAO z letnim prirastkom okoli 0,2 m , kar bo
v obratovalnem obdobju odlagališča doseglo okoli 12 m3 neto
prostornine.
d) Trenutno so iz gospodarstva in inštitutov uskladiščeni
približno 104 standardni sodi, 4 m3 večjih kosov in približno
70 kosov kontejnerjev
z neuporabnimi izvori in skupno prostornino 8 m3. Z upoštevanjem letnega doprinosa 10 sodov in
10 kontejnerjev ocenjujemo neto prostornino iz tega izvora na
okoli 140 nr vključno z RAO od dekomisije raziskovalnega
reaktorja TRIGA.
e) V začasnem skladišču v Zavratcu, v katerem je uskladiščen radioaktivni material ki je nastal pri dekontaminaciji
Onkološkega inštituta v Ljubljani, je 71 standardnih sodov3
odpadkov in drugih materialov v skupni prostornini 21 m
neto.
f) Skupna neto prostornina NSRAO v SR Sloveniji v 40 letih
obratovanja odlagališča znaša 17.623 m3.
2. Za oceno bruto prostornine odlagališča bomo predpostavili odlaganje v odlagalne enote z velikostjo
1,5 x 1,5 x 1,2 m.
V vsaki enoti z volumnom 2,7 m3 so vloženi 4 standardni
sodi.Če je skupna neto prostornina NSRAO 17.623 m3, kar
pomeni 88.115 standardnih sodov,
je zato potrebnih 22.029
odlagalnih enot, kar da 59.480 m3 celotne bruto prostornine.
3. Cista površina odlagališča je odvisna od načina zlaganja
odlagalnih enot. Če predpostavimo zlaganje v2 6 plasteh, je
površina čistega odlagalnega prostora 8.260 m .
4. Z upoštevanjem zmogljivosti iz prejšnjih točk in projektantske rezerve naj bi bila projektantska zmogljivost naslednja:
čisti volumen odlagališča je 118.960 m3 in
čista površina odlagalnega prostora je 16.520 m2.
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3.6.2 Pregled dosedanjega dela
3.6.2.1 Družbeni svet za RUJV
Zaradi posebnega družbenega interesa za delovanje Repu
bliške uprave za jedrsko varnost, ki je bil poudarjen in ugotovIjen že ob ustanavljanju uprave, je bil sprejet zakon o ustanovitvi Družbenega sveta za Republiško upravo za jedrsko vaf
nost (v nadaljnjem besedilu: Svet) (Ur.list SRS, št. 48/87).
Skladno z zakonom Svet z vidika uveljavljanja in pospeši
vanja ukrepov za zmanjšanje možnosti jedrskih nezgod in zt
varstvo pred ionizirajočimi sevanji obravnava vprašanja1
z delovnega področja RUJV, ki se nanašajo med drugim tud
na ustvarjanje pogojev za čimbolj učinkovito zagotavljanj®
jedrske varnosti delujočih jedrskih objektov, skrbi pa tudi z«
redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanjih na
področju jedrske varnosti.
Zavedajoč se problema radioaktivnih odpadkov je Sve'
v svoj delovni program, sprejet na konstitutivni sej1
14.11.1988, zapisal med stalne dejavnosti, da bo redno sprem'
Ijal aktivnosti za zagotovitev odlagališča NSRAO iz SR Slovenije. Skladno s programon>dela je Svet na 2. seji 27.februarja
1989 obravnaval celovito informacijo o vseh dotedanjih aktivnostih za odlaganje NSRAO in po obširni razpravi sprejel
predloge in mnenja o načinu reševanja te probiematike. 06
upoštevanju nujnosti rešitve odlaganja NSRAO zaradi vse
večjega obsega radioaktivnih odpadkov, ki ne nastajajo le
v jedrski elektrarni, temveč tudi v medicini, kmetijstvu, indu;
striji, in pritiskov javnega mnenja, ki ga je treba upoštevati pri
vseh aktivnostih v zvezi z iskanjem najugodnejše rešitve odlaganja NSRAO, je Svet med drugim predlagal:
1. RUJV v sodelovanju z RKE odgovarja za spremljanje i"
nadzor nad aktivnostmi v zvezi z gradnjo odlagališča za
NSRAO iz NE Krško in drugih virov iz Slovenije. Hkrati je treba
nadaljevati z vsemi aktivnostmi za iskanje morebitnih drugih
rešitev odlaganja NSRAO (odlaganje v druge predele SFRJ.
izvoz v tujino).
2. Zaradi usklajenega vodenja aktivnosti v SR Sloveniji in
SR Hrvaški naj Medrepubliška koordinacija obeh republik, ki
ji je naloženo spremljanje aktivnosti na področju medrepubliškega jedrskega programa:
- skrbi za usklajevanje kriterijev za izbor lokacije za
NSRAO med SR Slovenijo in SR Hrvaško, - redno obravnava
reševanje vprašanja odlaganja NSRAO.
3. Koordinacijski odbor Sveta bo v skladu s poslovnikom
o delu redno, tekoče in celovito obveščal javnost v SR Slovenji o vseh aktivnostih, povezanih z uresničitvijo programa
odlaganja NSRAO.
Svet je ponovno obravnaval vprašanja NSRAO na 3. seji dne
28. junija 1989 in na 4. seji dne 4. decembra 1989, ko je
obravnaval poročila o recenziji študije Metoda in kriteriji za
izbor lokacije odlagališča RAO, poročila o aktivnostih Medrepubliške koordinacije za področje RAO, poročilo o terminskem planu za RAO in poročilo o razširitvi začasnega skladišča v Nuklearni elektrarni Krško. Po obširni razpravi je Svet
sprejel poročila ter predlagal:
1. Elaborat Metoda in kriteriji za izbor lokacije odlagališča
NSRAO, ki ga je sprejela recenzijska komisija, naj se izdela
tudi v obliki, ki bo primerna za obveščanje strokovne in laične
javnosti.
2. Elaborat Metoda in kriteriji za izbor lokacije odlagališča
RAO naj se predloži v oceno tudi mednarodnim strokovnim
institucijam.
3. Glede na to, da je recenzijska komisija potrdila elaborat
Metoda in kriteriji za izbor lokacije odlagališča NSRAO, naj se
v SR Sloveniji vzporedno z navedenimi aktivnostmi takoj
začno vse potrebne aktivnosti za izbiro lokacije.
4. Do naslednje seje Sveta naj se pripravi informacija
o aktivnostih Izvršnega sveta Skupščine SRS glede možnega
izvoza NSRAO.
5 Svet ugotavlja, da skladišče za NSRAO v Nuklearni elektrarni Krško zadošča le še do leta 1992. Na podlagi razprave in
strokovnih ocen, da do leta 1992 ni mogoče zgraditi v SR
Sloveniji ali SR Hrvaški odlagališča za NSRAO, Svet podpira
razširitev začasnega skladišča za NSRAO v NE Krško zaradi
nadaljnjega varnega obratovanja NE Krško. Razširitev skladišča mora ustrezati vsem domačim predpisom in mednarodnim priporočilom glede varovanja življenjskega okolja.
Svet je svoja mnenja in predloge za reševanje problematike
poročevalec

odlaganja NSRAO, sprejete na svojih sejah, redno pošiljal
organom in organizacijam, pristojnim oziroma zainteresiranim za reševanje problematike, ter hkrati preverjal njihovo
izpolnjevanje.
3.6.2.2 Samoupravna interesna skupnost za
elektrogospodarstvo in premogovništvo - ISEP
ISEP se je vključila v razreševanje problematike odlaganja
RAO februarja 1987 s predhodno odobritvijo ISporazuma
o financiranju in izvajanju predhodnih del za odlagališče
radioaktivnih odpadkov nizke in srednje aktivnostil, sklenjenega med EGS, ZEOH in NE Krško, ki je bil podpisan aprila
1987.
Ob odobritvi tega sporazuma je ISEP zadolžila EGS, da
določi nosilce del, ki bodo zagotovili pravočasno izpeljavo
vseh aktivnosti za odlagališče NSRAO in s tem nemoteno
obratovanje NE Krško. Za pooblaščenega investitorja je bila
določena NE Krško.
Neposredno po podpisu sporazuma je ISEP aprila 1987
sprejela renovirani program predhodnih del in odobrila NE
Krško slovenski del potrebnih sredstev (50 % celotne predračunske vrednosti programa) v višini približno 888 mio din.
Dela so se odvijala na osnovi tega programa do marca 1989,
ko je ISEP na predlog EGS in NE Krško sprejela letni program
aktivnosti projekta odlagališča RAO za leto 1989 in zanj odobrila sredstva 2.957 mio din, kar predstavlja slovensko udeležbo v višini 50 % celotne predračunske vrednosti. Finančni
del tega programa je bil rebalansiran novembra 1989 in na tej
osnovi je ISEP dodatno odobrila NE Krško 730 mio din energetskih sredstev.
V skladu z dolgoročnim planom SR Slovenije za obdobje
1986 - 2000 je ISEP nosilec in usklajevalec naloge v zvezi
z odlaganjem NSRAO.
3.6.2.3 NE Krško - Služba RAO
Projekt odlagališča RAO se pripravlja po Sporazumu za
NSRAO iz Nuklearne elektrarne Krško, ki določa, da je NEK
tudi investitor. Sporazum pa dopušča možnost, da k Sporazumu pristopijo tudi drugi uporabniki radioaktivnih materialov.
Ko je bila ustanovljena Služba projekta odlagališča RAO, je
začela intenzivno pripravljati dokumente in podlage za
upravni postopek, iskati primerne lokacije za odlagališče ter
definirati tehnologijo odlaganja.
Dozdaj so bila po sporazumu opravljena naslednja večja
dela:
a) Izdelani sta bili idejni rešitvi za odlagališče RAO, in sicer:
- idejno rešitev za plitvo odlaganje je izdelal Inženirski biro
Elektroprojekt iz Ljubljane;
- idejno rešitev za tunelsko odlaganje je izdelal Elektroprojekt iz Zagreba.
b) Pripravljena so bila informativna gradiva o NSRAO, ki
zajemajo pojem NSRAO, njihov vpliv na okolje, primerjavo
sevanja s sevanji drugih virov, primerjavo NSRAO z drugimi
vrstami odpadkov ter splošno informacijo o sevanju.
c) Republiškemu komiteju za družbeno planiranje SR Slovenije so bila predana gradiva za uvrstitev odlagališča RAO
v spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbenega
plana SR Slovenije.
d) Geotehnično so bila poskusno obdelana tri ožja področja
makrolokacij v Hrvaški na podlagi predhodnih študij (Gradevinski inštitut - NEK RAO).
e) Geološki zavod SR Slovenije je na podlagi predhodnih
študij, ki jih je izdelal Inštitut Jožef Štefan - SEPO, geotehnično poskusno obdelal 5 lokacij v SR Sloveniji.
f) Institut Jožef Štefan - SEPO je izdelal študijo o metodi in
kriterijih za izbiro lokacij v SR Sloveniji.
g) Z biološkega vidika je bilo obdelanih pet lokacij v Sloveniji.
h) Izdelana je bila preliminarna varnostna ocena odlagališč.
Za leto 1990 so planirane aktivnosti, ki v skladu z novim
obsegom del službe, zajemajo predhodna dela za pripravo
dokumentacije za končno odlagališče NSRAO in aktivnosti za
pripravo potrebnih dokumentov za modernizacijo opreme za
predelavo in skladiščenje NSRAO v NEK.
Najpomembnejša aktivnost v okviru pripravljalnih del za
končno odlagališče NSRAO je izbira možnih lokacij po sprejeporočevalec

tih metodah in kriterijih, katere namen je uvrstite« primernih
lokacij v planske dokumente obeh republik. Poleg te aktivnosti so planirane tudi kontinuirane naloge, kakor so obveščanje javnosti, raziskava odlagalne enote, novelacija idejnih
rešitev, predinvesticijski program in študija o zaščitnih sistemih.
Na temelju končane evaluacije stanja opreme in postopkov
predelave NSRAO v NEK bo sprojektirana in izvedena madernizacija obstoječe opreme z namenom, da se sedanja letna
proizvodnja NSRAO v obsegu 1000 sodov zmanjša na 600.
Če se bo spremenil ureditveni načrt NEK, se bo začelo
projektiranje dodatnih skladiščnih zmogljivosti v NEK.
V okviru dodatnega začasnega skladišča bi bili tudi prostori
za skladiščenje velikih komponent in osnovni tehnološki prostori za pripravo že proizvedenih NSRAO za transport.
Za navedene aktivnosti so planirana in odobrena sredstva
v vrednosti 31.033.830 din (2.195.000 XBA), od tega za predhodna dela za odlagališče 8.776.020 din, za interne aktivnosti
modifikacije predelave in skladiščenja RAO v NEK ter za
program redukcije prostornine 20.137.810 din, za financiranje
dela Službe projekta RAO pa 2.120.830 din.
Začasno skladišče NSRAO v Nuklearni elektrarni Krško bo
predvidoma polno leta 1992. Glede na to, da do tega roka ne
bo trajno rešen problem odlaganja NSRAO, je NE Krško
sprožila pobudo za spremembo ureditvenega načrta NE
Krško iz decembra 1987 (Uradni list SRS, št. 48/87).
Izvšni svet SO Krško je z namenom, da omogoči NE Krško
normalno in varno obratovanje, podprl pobudo za razširitev
začasnega skladišča znotraj ograje NE Krško. Pri tem je
upošteval zagotovitev strokovnjakov NE Krško, da začasno
skladišče ne more nadomestiti trajnega odlagališča, ker so
zanj predpisani drugačni tehnološki pogoji, ter ugotovitev, da
pri širitvi začasnega skladišča NE Krško ne gre le za prehodno
rešitev do trenutka izgradnje končnega odlagališča RAO, pač
pa tudi za izpopolnitev tehnologije odlaganja odpadkov, ki
zagotavlja varnost obratovanja NE Krško in omogoča takojšen transport njenih odpadkov na končno odlagališče.
V občini Krško je trenutno v razpravi osnutek sprememb in
dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana občine Krško, s katerim naj bi toila NE Krško dana
možnost, da razširi skladišče NSRAO znotraj ograje NE Krško,
ki bi zadoščalo do trenutka, ko bi začelo obratovati končno
odlagališče. V osnutku so opredeljene tri faze širitve začasnega skladišča NSRAO znotraj ograje NE Krško. Vanj naj bi se
začasno skladiščili NSRAO, ki jih proizvede izključno NE
Krško.
I
Predvidoma bosta predloga navedenih dokumentov predložena v sprejem skupščini občine Krško do konca aprila 1990.
3.6.2.4 Institut »Jožef Štefan« - SEPO
Skupina za oceno posegov v prostor - SEPO je bila od
samega začetka vključena v izvajanje nalog na področju reševanja vprašanj odlaganja NSRAO. Izdelala je s sodelovanjem
domačih in tujih strokovnih organizacij in posameznikov
(prvotno po pogodbi z investitorjem, nato z Republiškim
komitejem za energetiko in od leta 1988 dalje z Republiško
upravo za jedrsko varnost) študijo Metodo in kriterije za izbiro
lokacije NSRAO v SR Sloveniji in predala naročniku v aprilu
1989. Po usklajevanju z recenzijsko komisijo je nato SEPO
izdelal še tri revizije študije in predal končno verzijo RUJV
v decembru 1989.
3.6.2.5 Rudnik urana Žirovski vrh
Pri rudarjenju uranove rude in pri tehnološkem procesu
predelave rude do rumene pogače nastajajo različni radioaktivni odpadki - jalovina (Pravilnik Z—3). Vsa jalovina se
odlaga na za to zgrajena jalovišča, ki so projektirana, zgrajena
in ki obratujejo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo
gradnjo rudniških jalovišč ter odlaganje radioaktivne jalovine
(Pravilnik o tehničnih normativih za raziskovanje, pridobivanje in pripravo jedrskih mineralnih surovin, Ur. list SFRJ, št.
39/85 in 40/86). Ni pa na njih dovoljeno odlagati različnih
drugih radioaktivnih odpadkov.
V letu 1989 je nastalo pri proizvodnji 101 t U308 v tehničnem uranovem koncentratu 258.000 t jamske jalovine,
125.000 t hidrometalurške jalovine, 9.500 t rdeče oborine (66
% vlage) in 1.200 t usedline čistilne naprave za jamsko vodo.
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Jamska jalovina, rdeča oborina in usedlina čistilne naprave za
jamsko vodo se je odlagala na jalovišče Jazbec, hidrometalurška jalovina na jalovišče Boršt, del jamske jalovine pa se je
vračal kot zasip nazaj v jamo.
Obe jalovišči sta obratovali po projektirani tehnologiji.
Končne brežine jalovišč so bile sproti prekrite s humusom in
zatravljene. Sproščanje radona iz najbolj aktivnega jalovišča
Boršt znaša 0,1 Bq/m2s. Vpliv gama sevanja jalovišča je
možno ugotoviti do razdalje 200 m od ograje jalovišča, jakost
absorbirane doze na ograji jalovišča pa znaša do 0,3 Gy/h.
Ocenjen vpliv jalovišča v skupni efektivni ekvivalentni dozi, ki
jo je prejela skupina prebivalcev, ki živi v okolici, zaradi
obratovanja rudnika, znaša približno 1/10 ali 0,06 mSv/leto.
3.6.3 Odgovornosti in pristojnosti
V zvezi z večkrat postavljenim vprašanjem, kdo je pristojen
in odgovoren za vodenje ter koordiniranje nadaljnjih del pri
iskanju rešitve za trajno odlaganje NSRAO, je treba opozoriti
in jasno povedati naslednje: glede na družbeni pomen trajnega odlaganja NSRAO je za njegovo reševanje pristojen in
odgovoren Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s svojimi
resorji. Ker sodi proizvodnja električne energije v področje
delovanja Republiškega komiteja za energetiko in ker je
stranski proizvod pridobivanja električne energije tudi
NSRAO (in to mnogo več kot iz industrije, zdravstva in raziskovalnih organizacij skupaj), je logično, da je Republiški
komite za energetiko odgovoren za ustrezno rešitev vprašanja
NSRAO: ali izvoz iz Jugoslavije ali odlaganje v druge republike ali izgradnja odlagališča v Sloveniji oz. Hrvaški. V primeru gradnje odlagališča, to je jedrskega objekta v Sloveniji,
so vse pristojnosti znane in zakonsko določene.
3.7 Izbor lokacije za odlagališče
Lokacija dozdaj ni bila izbrana.
3.7.1 Postopek izbora lokacije v Slvoeniji
Po večletnem delu je SEPO izdelal študijo Metoda in kriterijiza izbor lokacije NSRAO. To obsežno delo, ki je v obliki
študije, je strokovna osnova za operativne smernice za izbor
lokacije (glej prilogo 5), ki jih je pripravila RUJV.
3.7.2 Strokovna in družbena verifikacija postopka
Postopek verifikacije v SR Sloveniji:
Institut Jožef Štefan - SEPO je v začetku aprila 1989 izdelal
študijo Metoda in kriteriji za izbor lokacije NSRAO. RUJV je
12. 4. 1989 razpisala recenzijo in imenovala recenzijsko komisijo pod vodstvom prof.dr. Petra Novaka in s člani Ivo Pignar,
dr. Dušan Plut, dr. Niko Malbaša, Miroslav Villi, dr. Jakob
Pamič, Kosta Bojič, in Stane Rožman, ki je 14.11.1989 končala
delo s sklepnim poročilom recenzijske komisije. Recenzijska
komisija je načelno sprejela študijo, zahtevala pa je dopolnitev in preureditev besedila v skladu s predlogi, navedenimi
v recenzijah. Sklepi recenzijske komisije so upoštevani
v končni reviziji študije. Študija je Republiški upravi za jedrsko varnost služila kot strokovna podlaga za izdelavo smernic
za izbor lokacije odlagališča NSRAO v Sloveniji. Poleg tega je
Republiška uprava za jedrsko varnost pri izdelavi smernic
upoštevala mnenje recenzijske komisije, veljavne domače
predpise in novejše tuje predpise. O smernicah bo razpravljala Strokovna komisija za jedrsko varnost. RUJV se je že
dogovorila z Mednarodno agencijo za atomsko energije in
Ameriško regulatorno komisijo (NRC), da bodo smernice pregledali in komentirali njihovi strokovnjaki s področja RAO.
Ker bo ta ocena trajala dalj časa, bo opravljena vzporedno
z nadaljnjimi aktivnostmi, morebitne pripombe mednarodnih
ekspertov pa bodo upoštevane sproti. RUJV namerava dati
smernice v razpravo na Družbeni svet za RUJV, v potrditev na
IS SRS in v razpravo zainteresiranim političnim strankam.
Postopek verifikacije na Hrvaškem:
Rezultate I. in II. faze študije preverjajo pristojni republiški
komiteji, potrjuje pa jih Izvršni svet Skupščine SR Hrvaške,
rezultate II. faze študije pa tudi Skupščina SR Hrvaške. Izdelavo študije strokovno spremljajo predstavniki Skupnosti
elektrogospodarskih organizacij Hrvaške, Republiškega
komiteja za gradbeništvo, stavbne in komunalne zadeve in
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varstva okolja in Republiškega komiteja za energetiko, industrijo, rudarstvo in obrt. Na podlagi samoupravnih sporazumov in aktov Skupnosti elektrogospodarskih organizacij
Hrvaške je bil ustanovljen strokovni svet za revizijo študije.
Pred ocenjevanjem in sprejemanjem študije na navedenih
ravneh so bile predhodno izvedene ustrezne strokovne razprave o rezultatih vsake faze dela. Strokovne razprave v I.fazi
študije so bile izvedene pri:
- revizijski komisiji ZEOH-a,
- Republiški konferenci SSRNH, sekciji za varstvo okolja in
urejanje prostora,
- delovni skupini za obdelavo in izvajanje delovnih planov
za prednostne osnove okolja,
- strokovni komisiji za ocenjevanje študij v pliva na okolje
termoelektrarn,
- Komisiji za jedrsko energijo Izvršnega sveta Skupščine
SRH.
Aktivnosti in organizacijo strokovnih razprav v postopku
sprejemanja vodita Republiški komite za gradbeništvo,
stavbne in komunalne zadeve in varstvo okolja in Republiški
komite za energetiko, industrijo, rudarstvo in 6brt.
4. Zakonska ureditev graditve odlagališč
4.1 Pravna ureditev v SFRJ
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih
varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur.list SFRJ,
št.62/84) skupaj s pravilniki, izdanimi na podlagi 11. in 66.
člena, in sicer:
a) Pravilnik o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave,
hrambe, dokončne odložitve in izpuščanja radioaktivnih
odpadnih snovi v človekovo okolje (Ur.list SFRJ, št. 40/86,
Pravilnik Z—3);
b) Pravilnik o pogojih za lokacijo, graditev, poskusno obratovanje, zagon in uporabo jedrskih objektov (Ur.list SFRJ, št.
52/88, Pravilnik E—1);
c) Pravilnik o izdelavi in vsebini varnostnega poročila in
druge dokumentacije, potrebne za ugotavljanje varnosti jedrskih objektov (Ur.list SFRJ, št. 68/88, Pravilnik E-2);
d) Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah, preveritvi znanja in potrdilu o izpolnjenih pogojih oseb, ki opravljajo določena dela v jedrskih objektih (Ur.list SFRJ, št.86/87,
Pravilnik E-3);
e) Pravilnik o conah materialnih bilanc in o načinu vodenja
evidence o jedrskih materialih ter o pošiljanju podatkov iz te
evidence (Ur. list SFRJ, št. 9/88, Pravilnik E—4).
f) Pravilnik o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje, ki so
mu izpostavljeni prebivalstvo in tisti, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, o merjenju stopnje izpostavljenosti ionizirajočim
sevanjem oseb, ki delajo z viri teh sevanj in o preskušanju
kontaminacije delovnega okolja (Ur. list SFRJ, št.31/89, Pravilnik Z-6)
V poglavju o posebnih ukrepih za varnost jedrskih objektov
zveznega zakona so natančno razčlenjeni pogoji za lokacijo,
graditev in uporabo teh objektov.
Zvezni zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi
dajejo dovolj natančno usmeritev za razrešitev problema trajnega odlaganja radioaktivnih odpadkov.
4.2 Pravna ureditev v SR Sloveniji
4.2.1 Splošni predpisi
a) ZAKON O UREJANJU PROSTORA (Ur. list SRS, št. 18/84,
15/89)
Zakon v 21. členu določa, da je treba območja odlagališč
odpadkov razmestiti tako, da je njihov škodljivi vpliv na človekovo okolje, ravnovesje v naravi ter kulturno krajino v okviru
s predpisi dovoljenih stopenj zmanjšan na najmanjšo možno
mero.
Zasnovo območij odlagališč nevarnih in zdravju škodljivih
snovi določa dolgoročni plan SR Slovenije v prostorskih
sestavinah (29. člen).aV skladu z usmeritvami dolgoročnega
plana SR Slovenije določa srednjeročni družbeni plan SR
Slovenije v prostorskih sestavinah ukrepe za varovanje in
smotrno rabo dobrin splošnega pomena ter ukrepe za skladen razvoj dejavnosti v prostoru in skladen regionalni razvoj
poročevalec

v SR Sloveniji, predvsem z prostorsko razmestitvijo proizvodnih kapacitet, družbenega standarda ter infrastrukturnega in
energetskega omrežja in naprav.
Srednjeročni družbeni plan SR Slovenije v prostorskih
sestavinah določi tudi območja, na katerih se bodo v planskem obdobju izvajali posegi, pomembni za urejanje prostora
v SR Sloveniji. Prostorsko izvedbene načrte za ta območja
sprejema Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Srednjeročni
družbeni plan SR Slovenije določa tudi druge naloge glede
odločanja o posegih v prostor, pomembnih za razvoj v SR
Sloveniji, ki se izvajajo v obdobju, daljšem od petih let. (45.
člen istega zakona).
b) ZAKON O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV
V PROSTOR (Ur.list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89)
Pri urbanističnem načrtovanju naselij in drugih posegov
v prostor je treba posebej proučiti in upoštevati njihov vpliv na
okolje. Dejavnosti z neizbežnimi škodljivimi vplivi na okolje se
načrtujejo tako, da so ti vplivi v okviru s predpisi dovoljenih
stopenj zmanjšani na najmanjšo možno mero. Če so te dejavnosti že na območju, ki je pretežno namenjeno za bivanje in
rekreacijo, se ne smejo širiti, njihove škodljive vplive pa je
treba v okviru s predpisi dovoljenih stopenj zmanjšati na
najmanjšo možno mero (10.člen).
Za objekte in naprave ter druge posege v prostor, ki so
pomembni za urejanje prostora v Socialistični republiki Sloveniji, ter za objekte in naprave oziroma za druge posege
v prostor, ki segajo na ozemlje več občin, ali njihov vpliv na
prostor sega na ozemlje več občin, ali za objekte in naprave
oziroma za druge posege v prostor, ki lahko vplivajo na
varnost in zdravje večjega števila ljudi ali bistveno rušijo
ekološko ravnovesje v naravi, izda lokacijsko dovoljenje za
urejanje prostora pristojni republiški upravni organ. Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije s svojim predpisom določi vrste
takih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor (52.
člen).
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi tega
zakona izdal Odlok o določitvi objektov in naprav ter drugih
posegov v prostor, za katere daje lokacijsko dovoljenje za
urejanje prostora pristojni republiški upravni organ (Ur..list
SRS, št. 28/85), in v 2. členu pod točko 4 opredelil tudi objekte
in naprave za ravnanje s posebnimi odpadki, ki vsebujejo
nevarne snovi.
C) ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (Ur. list SRS, št. 34/84,
29/86)
Zakon v 4., 10. in 11. členu predpisuje način reševanja
prostorskih in ekoloških problemov:
4. člen: prikaz lokacije objekta in njegove vključitve v prostor z analizo vplivov na okolje in predvideni ukrepi varstva
okolja, upoštevaje obrambni in zaščitni vidik;
10. člen: ocena ekološke obremenitve okolja in
11. člen: tehnični opis tehnoloških in drugih ukrepov varstva okolja kot so zapiranje tehnoloških togokrogov, koriščenje stranskih proizvodov in odpadkov v. proizvodnem procesu
in nadaljnji predelavi, omejevanje, nevtralizacijo in razstrupIjanje plinastih, tekočih in trdnih enesnaževalcev; prikaz nadzorovanega odlaganja, predelave in sežiganja neuporabnih
odpadkov; ukrepe varstva okolja pred hrupom; ukrepe racionalizacije energije in koriščenja odpadne energije; prikaz
usklajenosti projektne rešitve z lokacijskimi pogoji, zasnova
končne ureditve okolja.

radioaktivnih odpadkov iz JE Krško in drugih virov, iz SR
Slovenije;
- morebitno lokacijo na območju SR Slovenije je treba
izbrati sporazumno s krajani in s skupščino občine, v kateri
naj bi bilo odlagališče, ter z neposredno prizadetimi občinami;
- samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo
in premogovništvo ISEP bo kot nosilec in usklajevalec naloge
poskrbela za pravočasno uresničitev vseh aktivnosti iz svoje
pristojnosti v zvezi z odlaganjem in hranjenjem radioaktivnih
odpadkov. Na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije bo lokacijo odlagališča določila Skupščina SR Slovenije
v družbenem planu SR Slovenije.
b) Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (Ur.
list SRS, št. 2/86 in 23/89)
Spemembe in dopolnitve družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986 do 1990 določajo v točki 7, da se v podpoglavju
4.8 Urejanje prostora in varstvo okolja (točka f) triindvajseti
odstavek nadomesti s tremi novimi odstavki, ki se glasijo:
- Do konca leta 1990 bodo v okviru reševanja trajnega
odlaganja NSRAO iz JE Krško in drugih virov iz SR Slovenije
enakovredno proučene možnosti odlaganja v druge dele
Jugoslavije, v druge države (pod nadzorstvom ustreznih mednarodnih organizacij) in v Sloveniji ali v Hrvaški. V tem okviru
bo do konca leta 1990 v sodelovanju s SR Hrvaško opredeljena lokacija trajnega odlaganja. Pri morebitnem izboru lokacije v SR Sloveniji, projektiranju in gradnji, pred obratovanjem in po zaprtju odlagališča morajo biti upoštevani kriteriji
varnosti. Izbor morebitne lokacije v SR Sloveniji je treba
opraviti sporazumno s krajani in s skupščino občine, v kateri
naj bi bilo odlagališče, ter z neposredno prizadetimi občinami.
Z izborom lokacije, projektiranjem, gradnjo in obratovanjem ter z zapiranjem odlagališča je treba doseči dolgoročno
stabilnost terena odlagališča in kolikor je to le mogoče,'
odpraviti potrebo stalnega aktivnega vzdrževanja lokacije
odlagališča po njegovem zaprtju, tako da je treba le še nadzorovati okolje, izvajati občasne preglede in manjša skrbniška
dela.
Način priprave in odlaganja odpadkov bodo urejali zakonski predpisi.I
Tako spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana kot
spremembe in dopolnitve družbenega plana določajo torej,
da se bodo v primeru, če bo zgrajeno odlagališče v SR
Sloveniji, vanj odlagali ne le NSRAO iz JE Krškov, temveč tudi
iz drugih virov v SR Sloveniji (npr.medicina, industrija, kmetijstvo itd.), kar dopušča že omenjeni Sporazum o financiranju
in izvajanju predhodnih del za odlagališče radioaktivnih
odpadkov nizke in srednje aktivnosti.
Spremembe in dopolnitve tudi določajo v točki 11, da se
v podpoglavju 5.14 Ukrepi za urejanje prostora in varstvo
okolja petnajsti odstavek nadomesti s tremi novimi odstavki,
ki se glasijo: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo do
konca leta 1989 sprejel odlok o določitvi tistih posegov,
pomembnih za urejanje prostora v SR Sloveniji, za katere bo
sprejemal prostorske izvedbene načrte. Na osnovi programa
priprave prostorskih izvedbenih načrtov za posege,
pomembne za urejanje prostora v SR Sloveniji, bo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije v sodelovanju s prizadetimi občinami
sprejel prostorske izvedbene akte.

4.2.2 Posebni predpisi in splošni akti
a) Dolgoročni plan SR Slovenije od leta 1986 do leta 2000
(Ur. list SRS, št.1/86, 41/87 ter 12/89)
V točki 3.4.21. je določeno, da bo obvladan problem ravnanja z nevarnimi odpadki. Za vso Slovenijo bo opredeljena in
realizirana zasnova zbiranja,' prevoza, "obdelave in odlaganja
navarnih odpadkov. Zagotovljeno bo tudi ustrezno odlaganje
radioaktivnih odpadkov iz JE Krško in drugih virov. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Ur.list, SRS, št. 12/89) pa
pod točko 3.1.27 določajo, da bosta SR Slovenija in SR
Hrvaška kot skupni investitorici in uporabnici JE Krško poskrbeli za trajno odlaganje nizko- in srednjeradioaktivnih ter
varno hranjenje visokoradioaktivnih odpadkov ob upoštevanju mednarodnih dogovorov in naslednjih pogojev:
- poskrbeli bomo za trajno odlaganje nizko- in srednje-

4.3. Pravna ureditev v SR Hrvaški
Na podlagi predhodnega zveznega zakona o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji (Ur. list SFRJ, št. 54/76) je bil v SR
Hrvaški sprejet Zakon o ukrepih za varstvo pred ionizirajočimi
sevanji in za varnost jedrskih objektov (Narodne novine SRH,
št. 18/81), ki določa, da se ramestitev jedrskih objektov in
postrojenj na ozemlju republike določa s prostorskim planom
republike, kar je tudi v skladu z veljavnim novim zveznim
predpisom, ki ureja to področje.
Glede na to da ob sprejemanju Prostorskega plana SR
Hrvaške (Narodne novine, št. 12/89) v javni razpravi ni bil
sprejet predlog potencialnih lokacij za jedrske objekte, je
v skladu s tem z določbo št. 46 za izvedbo prostorskega plana
SR Hrvaške določeno:
»Ob možni oceni primernosti lokacij za nadaljnjo gradnjo
elektroenergetskih objektov (termoelektarn toplarn in jedr-
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skih objektov) na ozemlju republike bodo prednostno izdelani
kriteriji za ugotavljanje primernosti prostora za lociranje takšnih objektov s stališča prostorskega planiranja in varstva
okolja. Na teh temeljih se bo v ustrezni študijski dokumentaciji z uporabo verificiranih kriterijev opravila natančna valorizacija prostora z namenom izbire potencialnih mikrolokacij.
Rok za izdelavo kriterijev iz točke 1 je konec leta 1989 «
Na podlagi te odločitve in projektne naloge, ki jo je sprejel
Izvršni svet Sabora v decembru 1988, se je pričela izdelovati
študija Prostorsko-planske osnove, raziskovanja in ocena
primernosti lokacij za termoelektrarne in jedrske objekte na
ozemlju SR Hrvaške,
V skladu s stališčem Prostorskega plana SR Hrvaške bodo
rezultati te študije strokovna podlaga za ugotavljanje družbenega interesa za postopek sprememb in dopolnitev Prostorskega plana SR Hrvaške na enak način, kot je bil ta plan tudi
sprejet. Pri tem je sprejeto stališče, da se odločitev o lokaciji
in gradnji elektroenergetskih objektov sprejema tako v skladu
z rezultati nadaljnjih raziskovanj kot tudi na temelju letnih
programov uresničevanja Družbenega plana SR Hrvaške.
Poleg obvezne uporabe številnih zveznih predpisov v zvezi
z izgradnjo jedrskih objektov velja v SR Hrvaški tudi Pravilnik
o izdelavi študije o vplivu na okolje (Narodne novine, št. 31/
84), ki je obvezen dokument v postopku ugotavljanja pogojev
ureditve prostora po Zakonu o prostorskem planiranju in
urejanju prostora (Narodne novine, št. 54/80, 16/86,18/89) ter
izdajanja gradbenega dovoljenja v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Narodne novine, št. 54/86).
5. Obveščanje javnosti
Po podpisu sporazuma o financiranju in izvajanju predhodnih del za odlagališče odpadkov nizke in srednje aktivnosti je
Nuklearna elektrarna Krško kot pooblaščeni investitor vodila
predhodna dela pri projektu odlagališča RAO in pripravljala
dokumentacijo za upravni postopek, idejne rešitve za plitvo in
tunelsko odlaganje, naročena in izdelana je bila naloga
Metoda in kriteriji. Glede na to da so se v teh dveh letih
opravljale pretežno strokovne naloge in so se sedaj končale,
je bilo mogoče začeti celovitejše in popolnejše obveščati
javnost.
Navajamo le nekaj aktivnosti glede obveščanja javnosti:
a) Skupščina SR Slovenije je po letu 1986 na svojih delovnih
telesih in zborih obravnavala problematiko odlaganja radioaktivnih odpadkov predvsem v naslednjih sklopih (informacija
Skupščine SR Slovenije z dne 13. 11. 1988)
- preko vprašanj delegacij in delegatov:
Delegati in delegacije so od leta 1986 do konca leta 1988
(glej Informacijo Skupščine SR Slovenije o obravnavi problematike odlagališč radioaktivnih odpadkov v SR Sloveniji
v obdobju po letu 1986 z dne 13.11.1988, ESA 420) v Skupščini
SR Slovenije postavljali delegatska vprašanja, ki so se nanašala na lokacijo odlagališča jedrskih odpadkov, nanje pa je
Izvršni svet Skupščine pripravljal ustrezne odgovore, ki so bili
objavljeni tudi v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije.
- ob obravnavi Poročila o uporabi jedrske energije v SR
Sloveniji (Poročevalec Skupščine SRS, št. 2/88);
- ob spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-2000;
- ob obravnavi zakona o varstvu pred ionizirajičimi sevanji
in o jedrski varnosti (Poročevalec Skupščine SRS, št.6/88 in
29/88)
b) Problemska konferenca RK SZDL je na konferenci Ekologija, energija, varčevanje v letu 1987 obravnavala tudi odlaga-
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nje radioaktivnih odpadkov in med svojimi sklepi predlagala,
da se nadaljuje pospešeno iskanje strokovnih rešitev za skladiščenje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v Sloveniji, ter da se o kakršnikoli odločitvi v zvezi s tertf
obvesti javnost in zagotovi spoštovanje ustrezne zakonodaje
c) Problematiko odlaganja radioaktivnih odpadkov je redno
obravnaval Družbeni svet za Republiško upravo za jedrsko
varnost. Svet je naložil svojemu koordinacijskemu odboru, da
redno obvešča javnost o vseh aktivnostih v zvezi s tem področjem.
d) Predsedstvo RK ZSMS je na 10. seji 21. februarja 1989
obravnavalo problem odlaganja radioaktivnih odpadkov v SP
Sloveniji in sprejelo stališča do reševanja problema odlaganja
NSRAO.
e) O problematiki odlaganja radioaktivnih odpadkov so
društva za varstvo okolja v SR Sloveniji organizirala številne
okrogle mize in razprave ter sprejela svoja stališča in se tudi
aktivno vključevala v razprave o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega in družbenega plana SR Slovenije.
f) Med prednostne naloge Medrepubliške koordinacije za
področje RAO sodi tudi redno obveščanje javnosti o vseh
aktivnostih na področju RAO. Sprejela je sklep, da vsaka
republika zase pripravi operacionalizacijo izhodišč za obveščanje. Skladno s tem stališčem je bila pri Družbenem svetu za
Republiško upravo za jedrsko varnost s sklepom z dne 8
novembra 1989 ustanovljena začasna delovna skupina za
komuniciranje z javnostjo na področju reševanja odlaganja
NSRAO. Iz delovnega programa začasne delovne skupine:
- Stiki z javnostjo bodo strokovni in bodo na strpen način
omogočili popolno obveščanje o reševanju vprašanja odlaganja radioaktivnih odpadkov srednje in nizke aktivnosti.
- Za stike z javnostjo je treba takoj izdati bilten, ki naj bo
pripomoček za javnomnenjske akcije in novinarjem, v katerem strokovnjaki razumljivo razlagajo svoja mnenja nestrokovnjakom, ki se ukvarjajo z medijsko dejavnostjo.
- V dveh mesecih je treba pripraviti tiskovno konferenco,
na kateri bodo s hrvaško stranjo orisali reševanje vprašanje
radioaktivnih odpadkov.
Stalne aktivnosti pri obveščanju javnosti:
- izdajanje biltenov oz. brošur mesečno ali po potrebi;
- obiski objektov z radioaktivnimi odpadki doma in v tujiniPomembno je, da novinarji, ki največ pišejo o teh vprašanjih,
in drugi poznajo tuje izkušnje, zato morajo biti obiski skrbno
pripravljeni in pod vodstvom strokovnjakov.
- okrogle mize, tribune, pogovori.
O aktivnostih na področju reševanja vprašanj odlaganja
NSRAO bo javnost še naprej v obeh republikah redno obveščena. V Sloveniji bosta nadzor in vpliv javnosti zagotovljena
po vseh sistemsko predvidenih poteh, zlasti preko Skupščine
SR Slovenije in njenih delovnih teles ter Družbenega sveta za
Republiško upravo za jedrsko varnost.
6. Predlog nadaljnjih aktivnosti reševanja
problema odlaganja NSRAO
6.1 Planski postopek v Sloveniji in Hrvaški
Glede na stanje izvajanja planskih in aktivnosti na področju
odlaganja radioaktivnih odpadkov ter glede na predvidene
roke navedene v odloku o pripravljanju in sprejemanju planov
za obdobje 1991 - 1995 (Ur. list SFRJ, št. 84/89) ,je možno
s pospešenim delovanjem doseči, da se izvedejo in sprejmejo
do sprejema družbenega plana SR Hrvaške in SR Slovenije za
obdobje 1991 - 1995 naslednje aktivnosti:
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planskim postopkom

tečejo naslednje aktivnosti:

Iskanje možnosti izvoza NSRAO pod okriljem mednarodnih
organizacij
Nosilec: Republiški komite za energetiko
Rok: stalno
poročevalec

2.

Iskanje možnost i odlaganja NSRAO v drugih republikah
Nosilec: Republiški komite
energetiko
Ro k : s t a 1 no

°•

Stalno obveščanje? javnosti o vseh aktivnostih na
reševanja vprašanj odlaganja NSRAO
Nosilec: Re?publi4ki komite za energetiko
F 1ektrogospodarstvi obeh republik
Družbeni svet za RUJV
Rok: stalno

4.

Izdelava elaborata o nadomestilu
Nos i 1oc: I nves t i tor
Rok: maj 1990

6.2 Druge aktivnosti
Vzporedno s planskim postopkom tečejo naslednje aktivnosti:
1. Iskanje možnosti izvoza NSRAO pod okriljem mednarodnih organizacij
Nosilec: Republiški komite za energetiko
Rok: stalno
2. Iskanje možnosti odlaganja NSRAO v drugih republikah
Nosilec: Republiški komite za energetiko

Priloga 1
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
DO POBUDE MAURICIA OLENIKA, DELEGATA
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE, ZA SKUPŠČINSKO RAZPRAVO O REŠEVANJU
PROBLEMA TRAJNEGA ODLAGANJA NIZKO- IN
SREDNJERADIOAKTIVNIH ODPADKOV
Skupščina SR Slovenije je z dopisom št.02003-2/89 z dne
28.11.1989 predlagala, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
predloži svoje stališče do pobude delegata v Družbenopolitičnem zboru Maurcia Olenika za skupščinsko razpravo o reševanju problema trajnega odlaganja NSRAO.
Delegat Mauricio Olenik v svoji pobudi predlaga izvedbo
skupščinske razprave o načinih reševanja problema trajnega
odlaganja nizko- in srednjeradiokativnih odpadkov (RAO), ki
naj bi odgovorila na naslednja vprašanja:
1. kdo je pristojen in odgovoren za vodenje ter usklajevanje
nadaljnjih del pri iskanju rešitev za trajno odlaganje RAO
v Sloveniji;
2. kako in po kakšnem časovniku bodo potekala navedena
dela;
3. kako zagotoviti vpliv in nadzor javnosti;
4. kako dati ustrezno družbeno verifikacijo metodi in kriterijem za izbor lokacije morebitnega odlagališča;
5. kako se izmed možnih lokacij odločiti za eno;
6. kako se bodo izrekli prizadeti o njeni sprejemljivosti;
7. kako bo občini in krajanom, kjer bi bilo locirano morebitno odlagališče, povrnjena škoda, ki jo bodo utrpeli.
Delegati predlagajo izvedbo skupščinske razprave v januarju oziroma do konca javne razprave o spremembah in
dopolnitvah Dolgoročnega plana občine Krško za obdobje
1986-1995 in Družbenega plana občine Krško za obdobje
1986-1990 glede razširitve začasnega skladišča RAO v okviru
ograje NE Krško za potrebe njenega varnega obratovanja.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pobudo Mauricia
Olenika proučil in zavzema do nje naslednje
STALIŠČE:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira zamisel
o skupščinski razpravi in sprejema pobudo. Prav tako Izvršni
Poročevalec

področju

(renti)

Rok: stalno
3. Stalno obveščanje javnosti o vseh aktivnostih na
področju reševanja vprašanj odlaganja NSRAO
Nosilec: Republiški komite za energetiko
Elektrogospodarstvi obeh republik
Družbeni svet za RUJV
Rok: stalno
4. Izdelava elaborata o nadomestilu (renti)
Nosilec: Investitor
Rok: maj 1990

svet meni, da je smiselno opraviti to razpravo čimprej, kar bo
prispevalo k boljši obveščenosti javnosti v SR Sloveniji o problemu radioaktivnih odpadkov in bistveno olajšalo iskanje
primernih rešitev.
Na del vprašanj, ki so postavljena v pobudi daje odgovor
zakonodaja, na drugi del vprašanj pa bodo odgovorila gradiva, ki se pripravljajo v skladu z zahtevami Medrepubliške
koordinacije Hrvaške in Slovenije za področje radioaktivnih
odpadkov.
Skupščinska razprava bo tudi prispevala k razreševanju
nastalega položaja v občini Krško glede razširitve začasnega
skladišča RAO, kar je tudi zahteva občanov Krškega.
PRILOGA 2.
ODGOVOR NA DELEGATSKO VPRAŠANJE SKUPINE
DELEGATOV IZ OBČINE BREŽICE V ZVEZI
Z ODLAGALIŠČEM RAO IN OBRATOVANJEM NE KRŠKO
Skupina delegatov iz občine Brežice za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 21.11.
1989 oblikovala delegatska vprašanja v zvezi z obratovanjem
NE Krško in predvideno možno razširitvijo odlagališča srednje- in nizkoradioaktivnih odpadkov v NE Krško, ki jih je
postavila na 46. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije. Na
postavljena vprašanja daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednje
ODGOVORE:
1. Ali je območje Posavja opredeljeno kot prostor za odlagališče nevarnih in zdravju škodljivih snovi v dolgoročnem
■planu SR Slovenije v prostorskih sestavinah kot to določa 29.
člen zakona o urejaniu prostora (Ur. list SRS, št. 18/84)?
Skupščina SR Slovenije je v dolgoročni plan SR Slovenije
za obdobje 1986 do 2000 (Ur. list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89)
glede nevarnih in zdravju škodljivih snovi zapisala naslednje:
- 3.4.21. Obvladan bo problem ravnanja z nevarnimi
odpadki. Za vso Slovenijo bo opredeljena in realizirana zasnova zbiranja, prevoza, obdelave in odlaganja nevarnih
odpadkov. Zagotovljeno bo tudi ustrezno odlaganje radioaktivnih odpadkov iz JE Krško In drugih virov.
- 3.1.27 SR Slovenija in SR Hrvaška bosta kot skupni
investitorlci in uporabnici JE Krško poskrbeli za trajno odla35
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ganje NSRAO ter varno hranjenje visokoradioaktivnih odpadkov ob upoštevanju mednarodnih dogovorov in naslednjih
pogojev:
- poskrbeli bomo za trajno odlaganje NSRAO iz JE Krško in
drugih virov iz SR Slovenije;
- izbor morebitne lokacije na območju SR Slovenije je
treba opraviti s krajani in s skupščino občine, v kateri naj bi
bilo odlagališče, ter z neposredno prizadetimi občinami;
- samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo'
in premogovništvo bo kot nosilec in usklajevalec naloge
poskrbela za pravočasno realizacijo vseh aktivnosti iz svoje
pristojnosti v zvezi z odlaganjem in hranjenjem radioaktivnih
odpadkov. Na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije bo lokacijo določila Skupščina SR Slovenije v družbenem
planu SR Slovenije.
Iz tega je razvidno, da v dolgoročnem planu še ni sprejeta
konkretna zasnova razmestitve odlagališča niti za nevarne
odpadke niti za radioaktivne odpadke. Iz tega nadalje izhaja,
da niti območje Posavja niti katero drugo območje še ni
opredeljeno kot prostor za odlagališče nevarnih in zdravju
škodljivih snovi.
2. Če ni, ali obstajajo v tem trenutku strokovne podlage za
spremembe in dopolnitve družbenega plana SR Slovenije, ki
predvidevajo, da je takšno območje lahko tudi v Posavju?
V tem trenutku ni strokovnih podlag za spremembe in
dopolnitve družbenega plana SR Slovenije 1990-1995, na
osnovi katerih bi lahko predvideli odlagališče nevarnih
odpadkov kot tudi radioaktivnih odpadkov niti v Posavju niti
na drugih področjih. S sprejemom Metode in kriterijev za
iskanje lokacije odlagališča NSRAO 4. decembra 1989 na
Družbenem svetu za RUJV so ustvarjeni pogoji, da se prične
z iskanjem lokacij za odlagališče RAO in z izdelavo strokovnih
podlag, ki so potrebne za vključitev lokacij v planske dokumente republike. Medrepubliška koordinacija Slovenije in
Hrvaške za področje RAO usklajuje tudi pripravo ostalih podlag, ki so potrebne za razpravo v Skupščini SR Slovenije ob
sprejemanju republiških planov in ki bodo odgovorile na vsa
bistvena vprašanja delegatov v zvezi z RAO.
3. Ali lahko republiški upravni organ za urejanje prostora in
varstvo okolja izda lokacijsko dovoljenje za »začasno« odlagališče RAO z zmogljivostjo do konca obratovanja NE Krško,
kot to določa Odlok o določitvi objektov in naprav ter drugih
posegov v prostor, za katero daje lokacijsko dovoljenje pristojni republiški organ?
Po zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in posebnih
varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur. list SFRJ,
št. 62/84) ločimo skladiščenje radioaktivnih odpadkov, kar
pomeni skladiščenje za določeno dobo, in odlaganje radioaktivnih odpadkov v odlagališču, kar pomeni trajno odložitev.
V primeru predlagane razširitve skladišča NSRAO znotraj
ograje NE Krško ostaja funkcija nespremenjena in začasna,
torej je uporaba izraza odlagališče v delegatskem vprašanju
neustrezna.
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list
SRS, št. 18/84) ne pozna začasnega objekta niti začasnega
lokacijskega dovoljenja. Postopek za izdajo ali spremembo
lokacijskega dovoljenja za gradnjo začasnega skladišča
NSRAO je enak kot za vse druge objekte. Kot je navedeno
v odloku o določitvi objektov in naprav ter drugih posegov
v prostor, za katero daje lokacijsko dovoljenje za urejanje
prostora pristojni republiški upravni organ (Ur. list SRS, št. 28/
85), v 3. in 4. točki 2. člena, spada začasno skladišče NSRAO
med objekte, za katere daje lokacijsko dovoljenje pristojni
republiški upravni organ. Med pogoji za izdajo ali spremembo
lokacijskega dovoljenja so ustrezne spremembe srednjeročnega plana občine in ustreznega odloka o ureditvenem načrtu
ter potrebna soglasja pristojnih republiških upravnih organov.
4. in 5. Kako se uresničujejo v tej skupščini sprejete opredelitve dolgoročnega družbenega plana in družbenega plana
Slovenije za obdobje 1986-1990 ter dogovora o temeljih
družbenega plana v zvezi z RAO? Zakaj takšna nedopustna
zamuda pri izbiri lokacije za trajno odlagališče RAO, kdo je za
to odgovoren ter kateri organ in kdaj je verificiral ta časovni
zamik?
Ko so se opravljala pripravljalna dela in ko se je začela
gradnja jedrske elektrarne v Krškem, je tedaj veljavni zvezni
zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji iz leta 1965 nalagal
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federaciji dolžnost, da zagotovi odlaganje vseh radioaktivnih
odpadkov.
V letu 1976 sprejeti zvezni zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji je izpustil prejšnje določilo, da je federacija
dolžna zagotoviti odlaganje radioaktivnih odpadkov, ni pa
določil naslednika te obveznosti.
V lokacijskem dovoljenju, ki je bilo izdano leta 1974, je bila
Nuklearna elektrarna Krško zavezana, da zagotovi varno odlaganje radioaktivnih odpadkov.
V letu 1982 so sklenili Zvezni izvršni svet, izvršni sveti
republik in avtonomnih pokrajin s ciljem, »da razvoj in uporaba jedrske energije v energetiki postaneta sestavni del dolgoročne energetske politike države« Dogovor o temeljih dolgoročnega plana Jugoslavije za razvoj in uporabo jedrske
energije v energetiki do leta 2000 (Uradni list SFRJ; št. 18/82).
Ta dogovor v svojem 30. členu določa, da bodo podpisniki
sklenili z zainteresiranimi organizacijami združenega dela in
skupnostmi družbeni dogovor o načinih in pogojih za rešitev
deponiranja izrabljenega goriva in trajno deponiranje radioaktivnih odpadkov. Na osnovi zgornjega dogovora je bil v letu
1984 sprejet Družbeni dogovor o pogojih in načinu reševanja
vprašanj skladiščenja obsevanega jedrskega goriva in trajnega odlaganja radioaktivnih odpadkov (Uradni list SFRJ,
št.68/84), ki so ga podpisali Zvezni izvršni svet, izvršni sveti
republik in pokrajin JUGEL in elektrogospodarstva republik in
pokrajin in raziskovalne organizacije v NUKLIN-u »da
s ciljem varstva človeka in človekovega okolja od ionizirajočih
sevanj« določijo pogoje in način urejanja vprašanj skladiščenja in odlaganja tako obsevanega jedrskega goriva, kakor tudi
radioaktivnih odpadkov.
Vse te akcije na zvezni ravni niso dale načrtovanih razultatov in le zavlačujejo rešitev problema odlaganja radioaktivnih
odpadkov. Ocena stanja je še leta 1985 jasno pokazala, da sta
zaradi skupnih interesov edina resna partnerja za zagotovitev
odlagališča radioaktivnih odpadkov le elektrogospodarstvi
Slovenije in Hrvaške in da zaradi potreb NEK ne smemo čakati
na elektrogospodarstva drugih republik in pokrajin. Zato je bil
v letu 1986 sprejet sporazum med elektrogospodarstvi obeh
republik in NE Krško, po katerem je NE Krško nosilec vseh
dejavnosti do priprave investicijskega elaborata za odlagališče nizko- in srednjeradiaktivnih odpadkov. V skladu s sporazumom je bila konec leta 1986 v NEK ustanovljena strokovna služba za radioaktivne odpadke, ki je prevzela v svoje
delovno področje vsa pripravljalna dela v obeh republikah.
Vendar tudi s prenosom dejavnosti in odgovornosti za
zagotovitev odlagališča na NE Krško dela niso gladko stekla.
Eden glavnih vzrokov je bil, da je bil izveden samo prenos
dejavnosti in odgovornosti na NE Krško, ni pa bilo poskrbljeno za nemoteno izvajanje teh dejavnosti tako pri zagotavljanju finančnih sredstev kakor tudi v organizacijskem smislu,
odločanju, idr.
Rezultat naštetih dejstev je velika časovna zamuda, ki je
sprožila vrsto tehničnih in tudi družbeno političnih problemov
v zvezi z obratovanjem NE Krško. Glavni problem je bil, kako
premostiti to zamudo in omogočiti NE Krško ravno skladiščenje nizko in srednjeradiaaktivnih odpadkov v elektrarni. Skladiščenje do leta 1992 tehnično ni problematično, ker zmogljivost obstoječega začasnega skladišča v NEK zadostuje. Na
vlogo NE Krško za spremembo lokacijske odločbe v točki, ki
omejuje zmogljivost začasnega skladišča s številom skladiščenih sodov, je Republiški komite za varstvo okolja in urejanje
prostora dne 2. 8. 1988 izdal odločbo št. 350/F-6/88-DF/JV
o spremembi lokacijske odločbe iz leta 1978, v kateri je omejil
zmogljivost začasnega skladišča z ekvivalentno dozo na
ograji elektrarne.
Skupščina SR Slovenije je sprejela v spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta
1986 do 2000 (Ur. list SRS, št. 12/89) v točki 3.1.27 usmeritve
glede zagotovitve odlaganje radioaktivnih odpadkov, V spremembah in dopolnitvah družbenega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 23/89) pa so
v točki 7.f dane zahteve za zgraditev odlagališča in njegovo
varnost.
6. Ali NE Krško v tem trenutku izpolnjuje vse pogoje za
obratovanje v smislu predpisov, ki urejajo to področje?
Jedrska elektrarna Krško je bila zgrajena v skladu z zvezno
in republiško zakonodajo ob upoštevanju ameriških predpisov in standardov in priporočil Mednarodne agencije za atomporočevalec

sko energijo (MAAE). Pri graditvi je bil izvajan program zagotovitve in kontrole kakovosti tako pri dobaviteljih opreme kot
tudi pri izvajalcih gradbenih in montažnih del. Elektrarna je
pridobila od pristojnih upravnih organov SR Slovenije vsa
potrebna dovoljenja in tedaj potrebna soglasja SR Hrvaške.
Na podlagi zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji (Ur.
list SFRJ, št. 54/76) in zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varstvo jedrskih objektov in
naprav (Ur. list SR Slovenije, št. 28/80) je Republiški komite za
energetiko SR Slovenije v soglasju z Republičkim komitetom
za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo SR Hrvaške
izdal
- posebno soglasje št. 312/A— 190/81 z dne 6. 5. 1981 za
pričetek poskusnega obratovanja - polnjenje sredice reaktorja z gorivom,
- odločbo za doseganje prve kritičnosti reaktorja št. 312/
A-227/81 dne 10. 9. 1981,
- odločbo za sinhronizacijo NEK na elektroenergetsko
omrežje in za preizkušanje opreme in naprav št. 31. 10-11/
81-8 pa 16. 12. 1981.
Na podlagi pravilnika o pogojih za lokacijo, graditev,
poskusno obratovanje in začetek obratovanja jedrskih objektov in naprav (Ur.list SFRJ, št.25/79) je Republiški komite za
energetiko SR Slovenije izdal
- odločbo za začetek obratovanja jedrskega objekta št.
31 -04/83-5 z dne 6. 2. 1984, s katero je NEK dobila posebno
soglasje za začetek obratovanja kot jedrski objekt.
Na podlagi 71. člena zakona o graditvi objektov (Ur. list
SRS, št. 34/84) je izdal Republiški komite za industrijo in
gradbeništvo uporabno dovoljenje št. 351-02/89-15 dne 17.
7. 1989, kot je to potrebno za vse druge klasične (nejedrske)
objekte.
Pristojne republiške in zvezne inšpekcije redno nadzirajo
obratovanje NEK tudi v smislu spoštovanja zakonov, predpisov in odločb upravnih organov in ne ugotavljajo nepravilnosti.
7. Kako sprejeti moratorij za izgradnjo NE v SFRJ vpliva na
proces trajne rešitve odlagališča RAO?
Zakon o prepovedi graditve jedrskih elektrarn v Socialistični tederativni republiki Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 35/
89) v 2, členu točki (2) dovoljuje vse aktivnosti v zvezi z reševanjem odlaganja radioaktivnih odpadkov, nastalih v obstoječih
objektih v SFRJ.
Formalno torej ni ovir, da se v SFRJ reši odlaganje radioaktivnih odpadkov iz obstoječih objektov. Po uveljavitvi zakona
o prepovedi graditve jedrskih elektrarn v SFRJ pa lahko ugotovimo naslednje posledice:
1. Ker je prepovedana gradnja jedrskih elektrarn, je ustavljen jugoslovanski jedrski program. Jedrska elektrarna
v Krškem, ki je edini večji proizvajalec radioaktivnih odpadkov, je postala zato problem SR Slovenije in SR Hrvaške,
druge republike, ki so načrtovale graditev jedrskih elektrarn,
pa niso več zainteresirane za sodelovanje pri graditvi odlagališča. Zato se je tudi prostor za iskanje lokacije za odlagališče
dejansko zožil samo na področje obeh republik, ki sta lastnici
NE Krško, in ga morata tudi sami financirati.
2. Kljub temu da zakon dovoljuje graditev odlagališča, pa je
ustvaril protijedrsko vzdušje med prebivalstvom, ki se je razširilo tudi na odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov, ki so objekti, ki prispevajo k varstvu okolja.
3. Postedica prepovedi graditve jedrskih elektrarn je tudi
zmanjšanje zanimanja mladih za to področje, organizacije, ki
so sodelovale na jedrski energetiki, pa so se preusmerile na
druga področja, kar tudi otežuje delo pri zagotovitvi odlagališča.
PRILOGA 3.
STALIŠČA DO POBUDE KOMISIJE ZA VARSTVO
ČLOVEKOVEGA OKOLJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
GLEDE NAČINA REŠEVANJA PROBLEMATIKE
ODLAGANJA NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH
ODPADKOV
Skupščina SR Slovenije je z dopisom št. 801-10/89-1,
002-02/89-4 z dne 25. 7. 1989 predlagala, da Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije poda svoje predloge in stališča do
pobude Komisije za varstvo človekovega okolja glede možporočevalec

nega načina reševanja problematike odlaganja NSRAO.
Pobuda je bila oblikovana na podlagi razprave iz posveta , ki
sta ga v Skupščini SR Slovenije dne 24. aprila 1989 organizirali Komisija za varstvo človekovega okolja in Skupina delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za spremljanje uresničevanja planskih aktov. Za omenjeni posvet je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije pripravil celovito informacijo o vseh
dosedanjih aktivnostih na področju reševanja problematike
odlaganja NSRAO. Razprava na posvetu je pokazala, da je bila
informacija celovita in obširna, da pa kljub temu glede na težo
obravnavane problematike ni odgovorila na vsa pereča vprašanja.
Pobuda Komisije za varstvo človekovega okolja naj bi
pomenila enega izmed možnih načinov delovanja družbenopolitičnih skupnosti, organov in drugih institucij pri nadaljnjem delu oziroma zaključevalni fazi izbora lokacije za odlaganje radioaktivnih odpadkov. V prvem delu pobuda povzema
mnenja in predloge, dane na posvetu v Skupščini, v drugem
delu pa oblikuje predloge glede načina reševanja odlaganja
radioaktivnih odpadkov, v katerem Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije konkretno predlaga, naj dopolni akcijski
program od maja 1989 naprej glede priprav in izbora lokacij
odlagališča RAO, ki bo vseboval:
1. način izvedbe strokovne verifikacije meril in kriterijev za
izbor lokacije RAO;
2. informacijski sistem za sprotno obveščanje javnosti, da
bosta zagotovljena njen vpliv in nadzor;
3. program usklajenega delovanja glede iskanja lokacij
odlagališča RAO v SR Sloveniji in SR Hrvaški z vključitvijo
v informacijski sistem;
4. zasnovo oziroma pregled financiranja celotnega projekta
RAO - v sodelovanju z Republiško energetsko skupnostjo;
5. predlog uzakonitve energetske rente kot nadomestitev
oziroma odškodnino za »razvrednotenje« zemljišča oziroma
bližje okolice zaradi odlagališča radioaktivnih odpadkov in
podobnih posegov v prostor;
6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj skupaj z Raziskovalno skupnostjo Slovenije ustanovi posebno strokovno skupino za pripravo strategije Slovenije za morebitno opustitev
jedrske energije.
Do navedene pobude Komisije za varstvo človekovega okolja Skupščine SR Slovenije zavzema Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije naslednje
STALIŠČE:
Hkrati s predložitvijo informacije o reševanju problematike
NSRAO je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil in
predložil Skupščini SR Slovenije tudi program aktivnosti za
gradnjo odlagališča radioaktivnih odpadkov. Program aktivnosti je bil izdelan v skladu s pozitivno zakonodajo, ki predvideva sodelovanje javnosti ves čas sprejemanja odločitev
v zvezi z lokacijo. Navedeni program aktivnosti je v postopku
sprememb in dopolnitev, saj naj bi do 15. decembra 1989
izdelali novo verzijo Skupnega mrežnega plana med SR Slovenijo in SR Hrvatsko.
Skupščina SR Slovenije bi naj v skladu s pozitivno zakonodajo in po programu aktivnosti v letu 1990 obravnavala predlog izbranih lokacij za odlagališče NSRAO ob morebitni vključitvi lokacij odlagališča odpadkov v družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1991-1995. Lokacija za odlagališče NSRAO
bo izbrana na podlagi strokovnih navodil, ki bodo izhajala iz
študije o metodi in kriterijih za izbor lokacije, ki jo je izdelal
Institut »Jožef Štefan«. Komisija za oceno naloge Metoda in
kriteriji za izbor lokacije odlagališča radioaktivnih odpadkov
je podala zaključno poročilo dne 15. 7. 1989. Poročilo je bilo
posredovano tudi Komisiji za varstvo človekovega okolja
Skupščine SR Slovenije. V njem komisija ugotavlja, da elaborat v obliki, v kakršni je predstavljen, ni primeren za nadaljnjo
javno obravnavo, in predlaga, da je treba elaborat dopolniti
oziroma popraviti. Tako dopolnjeni elaborat pa lahko naročnik sprejme in ga da v nadaljnjo uporabo. Izdelovalec elaborata je dne 19. oktobra 1989 oddal končno verzijo (rev. 2)
elaborata, katerega bo ponovno obravnavala recenzijska
komisija 3. novembra 1989.
Glede verifikacije strokovnih navodil za izbor lokacije radioaktivnih odpadkov, menimo, da je treba ločiti med strokovno
in družbeno verifikacijo. Prvo fazo strokovne verifikacije
opravlja komisija za recenzijo elaborata. Skladno s sklepom
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nje oziroma komuniciranje z javnostjo ter druge naloge. Na 4.
seji medrepubliške koordinacije, ki je bila v sredi oktobra, so
obravnavali terminski plan, način organiziranja, povračila oziroma rento, način obveščanja javnosti in primerjava in način
verifikacije dosedaj izdelanih metod in kriterijev za izbiro
lokacije.
Na seji so bila sprejeta izhodišča glede obveščanja javnosti,
v katerih je zapisano, da mora biti informativna dejavnost
navtralna in neodvisna. Sklenjeno je bilo, da bo obveščanje
javnosti organizirano pri Družbenem svetu za RUJV, aktivnosti pa je treba začeti izvajati takoj. Takojšnja naloga komuniciranja z javnostjo je priprava biltena, ki naj bo pripomoček za
organizatorje javnomnenjskih akcij in novinarje, s katerim
strokovnjaki v razumljivi obliki prenašajo mnenje nestrokovnjakom, ki se ukvarjajo z medijsko aktivnostjo. V roku dveh
mesecev naj bi se pripravila tudi tiskovna konferenca, kjer bo
skupaj s hrvatsko stranjo podano stanje aktivnosti pri reševanju problematike RAO.
Vsa predhodna dela do vključno izdelave investicijskega
programa se financirajo na podlagi Sporazuma o financiranju
in izvajanju predhodnih del za odlagališče radioaktivnih
odpadkov nizke in srednje aktivnosti, po katerem ZEOH in
EGS priznavajo NE Krško sredstva za financiranje del in nalog
posebne službe za izvajanje tega sporazuma do planirane
višine izdatkov, definiranih v letnem programu del in nalog
službe, ki ga sprejme projektni svet.
V skladu s sporazumom pripravi Nuklearna elektrarna
Krško Letni program, za katerega zagotavljata sredstva EGS
in ZEOH. Na 4. seji Medrepubliške koordinacije je bilo v zvezi
s vprašanjem financiranja sklenjeno, da je potrebno poskrbeti
za olajšano in poenostavljeno financiranje in se v ta namen
takoj ukine projektni svet in poskrbi za spremembo Sporazuma o financiranju in izvajanju predhodnih del za odlagališče RAO nizke in srednje aktivnosti.
Izvršni svet je ob obravnavi pobude RK ZSMS o strategiji
Slovenije brez jedrske energije na svoji seji 1. 6. 1989 že
obravnaval to problematiko in sprejel sklep, s katerim se je
zavezal, da bo pri pripravi srednjeročnega plana SR Slovenije
za obdobje 1991 - 1995 za področje energetike prikazal tudi
varianto, ki bo upoštevala opustitev jedrske energije.Naloga
se že izvaja, saj je 12. 6.1989 Republiška energetska skupnost
z Elektroinštitutom Milan Vidmar sklenila tovrstno pogodbo (s
podizvajalci: Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Rudarski
inštitut, Ljubljana, Urbanistični inštitut, Ljubljana, Metalurški
inštitut, Ljubljana, Prometni inštitut, Ljubljana, Institut »Jožef
Štefan«, Ljubljana, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo,
Ljubljana, Inštitut za elektroprivredu. Zagreb).
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema in podpira
pobudo Komisije za varstvo človekovega okolja glede načina
reševanja problematike RAO, hkrati pa ugotavlja, da se številne izmed predlaganih aktivnosti, kot je razvidno iz besedila,
že odvijajo.

medrepubliške koordinacije opravi strokovno recenzijo študije komisija, v kateri so zastopani predstavniki druge republike. Prav tako vsaka republika zase opravi družbeno verifikacijo svoje študije o metodi in kriterijih za izbor morebitne
lokacije odlagališča v okviru vseh pristojnih organov in organizacij. V SR Sloveniji si bo Izvršni svet pridobil mnenje
Mednarodne agencije za atomsko energijo in ameriške Komisije za jedrsko regulativo. Poleg tega bodo strokovna navodila
obravnavali Strokovna komisija za jedrsko varnost in Družbeni svet za RUJV.
Izvršni svet ne nasprotuje pobudi Komisije za varstvo človekovega okolja Skupščine SR Slovenije, da se ob sprejemanju
odločitev o lokaciji odlagališča sprejme odločitev o razpisu
referenduma, če bo to potrebno. Če bo Skupščina sprejela
odločitev, da razpiše referendum, pa je treba oceniti, na
kakšnem območju bi bilo smotrno izvesti referendum in
v kateri fazi. Izvšni svet ocenjuje, da refendum ni potreben,
ker je Skupščina SR Slovenije že v spremembah in dopolnitvah Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990
(Ur. list SRS, št. 23/89) določila v 36. točki, da je izbor morebitne lokacije v SR Sloveniji treba opraviti sporazumno s krajani in s skupščino občine, v kateri naj bi bilo odlagališče, ter
z neposredno prizadetimi občinami.
Izhodišče za določitev nadomestila za dolgoročno rabo
prostora za odlaganje RAO nizko in srednje aktivnosti sta
pripravila ZEOH in EGS, vendar na 4. seji Medrepubliške
koordinacije niso bila sprejeta. Medrepubliška koordinacija je
naložila SOZD EGS, ZEOH in Službi RAO v NE Krško, da do
15. decembra 1989 razdelajo gradivo o možnih oblikah in
višini nadomestila za odlagališče, ki naj vsebuje zlasti analizo
glede ureditve nadomestil v tujini, vrste nadomestil, pravne
podlage in pravne oblike nadomestil po zakonodajah obeh
republik, višine nadomestila s kriteriji za njeno določanje,
način izplačila nadomestila ter prejemnike nadomestil.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda, da je
sprotno obveščanje javnosti o vseh aktivnostih v zvezi z odlagališčem NSRAO izrednega pomena, prav tako pa tudi usklaleno delovanje glede iskanja lokacij odlagališča RAO v SR
Sloveniji in SR Hrvaški. Zaradi usklajenega in uspešnejšega
delovanja na področju RAO je bila v začetku letošnjega leta
ustanovljena Medrepubliška koordinacija Izvršnega sveta SR
Slovenije in SR Hrvaške za vprašanja RAO.
Medrepubliška koordinacija usklajuje in išče rešitve za
trajno odlaganje vseh radioaktivnih odpadkov nizke in srednje aktivnosti iz NE Krško- ter po morebitnem posebnem
dogovoru trajno odlaganje vseh RAO nizke in srednje aktivnosti drugih proizvajalcev iz zdravstva in industrije iz republike,
kjer bo odlagališče, oziroma iz Slovenije in Hrvaške. Med
prednostnimi nalogami te koordinacije pa so medsebojno
obveščanje, redno spremljanje aktivnosti, usklajevanje paralelnega poteka strokovnih, planskih, upravnih in drugih aktivnosti, iskanje možnosti za odlaganje v drugih delih Jugoslavije ali v tujini, usklajevanje kriterijev za odlagališče, obveščaPRILOGA 4:
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1. Uvod
Pričujoče smernice so izdelane na osnovi študije: »Metoda
in kriteriji za izbor lokacije odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v SR Sloveniji«, ki jo je po naročilu
Republiškega komiteja za energetiko in kasneje Republiške
uprave za jedrsko varnost, izdelal Inštitut Jožef Štefan
- SEPO in ob upoštevanju mnenj recenzijske komisije, veljavnih jugoslovanskih predpisov in novejših tujih predpisov.
Pri izdelavi študije so sodelovali strokovnjaki za različna
strokovna področja.
Študijo je ocenila revizijska komisija, ki jo je imenovala
Republiška uprava za jedrsko varnost. Revizijska komisija je
elaborat sprejela na svoji 4. seji 3. 11. 1989.
Smernice za izbor lokacij odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NS RAO) v SR Sloveniji pomenijo pravila,
pp katerih naj bi izbirali v danih prostorskih in družbenih
pogojih najprimernejše lokacije plitvega odlagališča NS RAO
v SR Sloveniji.
Postopek iskanja lokacij tunelskega tipa odlagališča NS
RAO ni bil posebej razdelan. Iskanje takih lokacij lahko sledi
tem smernicam, ob manjšem upoštevanju lastnosti, ki imajo
izrazit površinski vpliv. V takih primerih mora biti vsako odstoporočevalec

nizko

panje od smernic strokovno utemeljeno.
Postopek izbora lokacije poteka v štirih stopnjah. V prvi
stopnji se izločijo neprimerna področja z upoštevanjem grobih izločilnih kriterijev, kot so: narodni parki, zazidalna
območja naselij, rezervati pitne vode, prisotnost in bližina
aktivnega preloma ter geotermalnega območja, poplavna
področja, prisotnost rudnin, mineralov, nafte, plina, vrsta
kamenine, vodonepropustnost, debelina in razprostranjenost
litološke plasti.
V drugi stopnji so preostala primerna področja ovrednotena glede na prostorske kriterije, kot so poselitev, površinske
vode, rekreacija, kmetijstvo, gozdarstvo ipd. in identificirajo
potencialne lokacije.
V tretji stopnji se ob upoštevanju vseh kriterijev in uporabi
ustreznih metod išče tri ali več najprimernejše lokacije.
V zadnji, četrti stopnji sledijo detajlne terenske raziskave in
strokovna potrditev ene ali dveh najprimernejših lokacij.
Ne glede na izbiro lokacij odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov s temi smernicami bo moral investitor
pred izdajo gradbenega dovoljenja z varnostnim poročilom
dokazati, da jedrski objekt - odlagališče NS RAO na izbrani
lokaciji in z izbrano tehnologijo ne bo vplivalo na človekovo
okolje za dobo 300 let nad predpisanimi mejami.
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2. Izhodišča za določanje lokacij odlagališča
2.1 Zakonske osnove
2.1.1 Zvezna zakonodaja
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih
varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur.list SFRJ
št.62/84) uvršča radioaktivne odpadne snovi med vire ionizirajočih sevanj (3. člen), objekte s postroji in opremo, ki so
namenjeni za odlaganje radioaktivnih odpadnih snovi, pa
med jedrske objekte (4. člen).
Pri varstvu človekovega okolja pred ionizirajočimi sevanji
se med drugimi splošnimi ukrepi izvajajo tudi naslednji:
- določanje pogojev za lokacijo, graditev in uporabo jedrskih objektov:
- hramba, obdelava in dokončna odložitev radioaktivnih
odpadnih snovi (2. in 12. točka 7. člena).
Jedrski objekt se sme graditi in uporabljati samo na takšnem mestu in pod takšnimi tehničnimi in drugimi pogoji, ki
zagotavljajo varstvo človekovega življenja in zdravja ter varstvo človekovega okolja pred ionizirajočimi sevanji nad predpisanimi mejami. Predpisane meje obsevanosti so tiste, ki so
določene tako, da del obsevanja, ki ga povzroča jedrski
objekt, skupaj z obsevanjem, ki izvira iz drugih virov ionizirajočih sevanj, katerim je izpostavljeno prebivalstvo na istem
območju, ne presega meje, predpisane na podlagi tega
zakona (10. člen).
Radioaktivne odpadne snovi se smejo zbirati, evidentirati,
obdelovati, hraniti, dokončno odlagati in izpuščati v človekovo okolje samo na način in pod pogoji, ki jih določajo
predpisi, izdani na podlagi tega zakona (11. člen)
V poglavju o posebnih ukrepih za varnost jedrskih objektov
in jedrskih materialov (od 28. do 59. člena) zakon natančno
razčlenjuje pogoje za lokacijo, graditev in uporabo teh objektov.
Med drugim zakon določa, da se sme jedrski objekt graditi
samo na lokaciji, za katero je pristojni organ v republiki
oziroma avtonomni pokrajini sprejel prostorski in urbanistični
načrt oziroma odlok, ki tak načrt nadomešča (28. člen). Tehnični in drugi pogoji za lokacijo in graditev jedrskega objekta
se ocenijo na podlagi analize vseh podatkov, pomembnih za
oceno možnih vplivov načrtovanega jedrskega objekta na
človekovo okolje in možnih vplivov dogodkov v človekovem
okolju na ta objekt, ter dokazov, da so izpolnjeni pogoji glede
zahtev varnosti države in splošne ljudske obrambe (29. člen).
Določijo se zlasti nevarni naravni in umetni pojavi, ki obstajajo ali utegnejo nastati na območju predvidene lokacije
(potres, poplava, drsenje terena, eksplozija, požar idr.), kritične poti obsevanosti prebivalstva z radioaktivnimi snovmi,
nevarnost pred posledicami določenih pojavov in projektne
osnove za preprečevanje teh nevarnosti in posledic (30. člen).
Zvezni zakon skupaj s pravilniki, izdanimi na podlagi 11. in
66. člena dajejo dovolj precizno usmeritev za razrešitev problema trajnega odlaganja radioaktivnih odpadkov. Ti pravilniki so:
a. Pravilnik o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave,
hrambe, dokončne odložitve in izpuščanja radioaktivnih
odpadnih snovi v človekovo okolje (Ur. list SFRJ, št. 40/86
- Pravilnik Z3);
b. Pravilnik o pogojih za lokacijo, graditev, poskusno obratovanje, zagon in uporabo jedrskih objektov (Ur. list SFRJ, št.
52/88 - Pravilnik E1);
c. Pravilnik o izdelavi in vsebini varnostnega poročila in
druge dokumentacije, potrebne za ugotavljanje varnosti jedrskih objektov (Ur. list SFRJ, št. 68/88 - Pravilnik E2);
d. Pravilnik o največjih mejah radioaktivne kontaminacije
človekovega okolja in o dekontaminaciji (Ur. list SFRJ, št. 8/87
- Pravilnik Z9).
e. Pravilnik o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje, kateremu so izpostavljeni prebivalstvo in tisti, ki delajo z viri
inonizirajočih sevanj, o merjenju stopnje izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem oseb, ki delajo z viri teh sevanj in o preskušanju kontaminacije delovnega okolja (Ur. list SFRJ, 31/89
- Pravilnik Z6).
Pravilnik o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave,
hrambe, dokončne odložitve in izpuščanja radioaktivnih
odpadnih snovi v človekovo okolje poleg kategorizacije
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odpadkov in splošnih usmeritev za njihovo obdelavo definira
v 29. členu pogoje, pod katerimi se RAO smejo dokončno
odložiti. Ti pogoji so:
- da so NS RAO v trdnem stanju in z nizko stopnjo izluževanja
- da so visoke trdote
- da so odporni proti degradaciji s toploto
- da so radioaktivne odpadne snovi in kontejnerji dovolj
mehansko trdni
- da aktivnost na površini pakiranja ne presega predpisanih mej
- da so kemično stabilne.
Pravilnik o pogojih za lokacijo, graditev, poskusno obratovanje, zagon in uporabo jedrskih objektov definira v 15. členu
posebne pogoje za lokacijo odlagališča.
Za lokacijo plitvega odlagališča radioaktivnih odpadnih
snovi morajo biti izpolnjeni še naslednji posebni pogoji:
1. za vodo neprepustna sestava tal;
2. odmik odlagalnega sloja od nivoja podtalnic;
3. varnost pred poplavami;
4. na osnovnem hidrogeološkem območju, na katerem je
locirano odlagališče, ne sme biti površinskih izvirov.
Pogoji iz prvega odstavka tega člena morajo biti izpolnjeni
300 let od začetka uporabe teh odlagališč.
Za lokacije tunelskega odlagališča NS RAO v Pravilniku
pogoji niso posebej navedeni.
V projektu plitvega odlagališča radioaktivnih odpadnih
snovi morajo biti predvideni naslednji procesni in zadrževalni
sistemi:
1. sistem obdelave in dodelave radioaktivnih odpadnih
snovi za končno odlaganje;
2. odlagališče radioaktivnih odpadnih snovi, koncipirano
kot skupek modularnih odlagalnih enot;
3. varovalni pasovi okoli odlagalnih enot.
Odlagalne enote so:
1. monoliti ali jaškovne enote za odpadke II. kategorije z alfa
sevalci ali nižje kategorije;
2. gomile za radioaktivne odpadne snovi III. in II. kategorije
z beta in gama sevalci.
Pri monolitih so odpadne snovi pakirane, zalite z betonom
in prekrite z armirano betonsko ploščo.
Pri gomilah so pakirane odpadne snovi zasute z zemljo
oziroma glino (41. člen).
Projekt odlagalnih enot mora zagotoviti:
1. obstojnost in neprepustnost kritine odlagalnih enot,
2. stabilnost odloženih odpadnih snovi, zasipa preko njih in
kritine odlagalnih enot;
3. drenažo okrog odlagalnih enot, razen za jaškovne enote;
4. varovalne prepreke
(Zadostna globina zakopavanja, betonske plošče in druge
vrste pasivnih preprek, ki zagotavljajo predpisano varnost
pred ionizirajočimi sevanji in preprečujejo naključen dostop
do radioaktivnih odpadnih snovi med obratovanjem in po
trajnem zaprtju odlagališča).
Projekt plitvega odlagališča radioaktivnih odpadnih snovi
mora biti izdelan tako, da je po preteku prehodnega obdobja
petih let od prekritja zadnje odlagalne enote zagotovljena
predpisana varnost, ne da bi se odlagališče še naprej aktivno
vzdrževalo (23. in 24. člen).
Projekt tunelskega odlagališča v pravilniku ni detajlno razdelan, vendar se smiselno uporabljajo zahteve za projekt
plitvega odlagališča iz 23. in 24. člena pravilnika.
Pri določanju načina polnjenja enot plitvega odlagališča
z radioaktivnimi odpadnimi snovmi se morajo upoštevati
naslednje lastnosti radioaktivnih odpadnih snovi:
1) kategorije radioaktivnih snovi po predpisani klasifikaciji;
2) meVianska stabilnost;
3) oblika in predhodno pakiranje.
V odlagališčih iz prvega odstavka tega člena ni dovoljeno
trajno odlagati radioaktivnih odpadnih snovi, ki vsebujejo:
1) eksplozivne, strupene, patogene in piroforne snovi ter
snovi, ki ustvarjajo pline in hlape;
2) radioaktivne odpadne snovi, ki v mešanici vsebujejo več
kot 109 Bq/m3 alfa sevalcev z razpolovno dobo nad 30 let. (40.
člen)
Varovalni pasovi okoli vsake odlagalne enote morajo biti
takšni, da omogočajo nadzor nad radioaktivnostjo v okolici
vsake odlagalne enote med odlaganjem in po prekritju.
poročevalec

Vsaka odlagalna enota se po napolnitvi sanira po projektu
in zahtevah, določenih v gradbenem dovoljenju.
Vsaka odlagalna enota mora biti po sanaciji opremljena
z geodetskimi oznakami. (42. člen)
Če namerava uporabnik plitvega odlagališča radioaktivnih
odpadnih snovi trajno zapreti odlagališče, mora poprej izdelati program zapiranja, ki obsega naslednje naloge:
1) odložitev radioaktivnih odpadnih snovi iz začasnih skladišč na odlagališču v odlagalne enote;
2) dekontaminacijo postroja za obdelavo radioaktivnih odpadkov;
3) demontažo opreme, rušenje stavb ali njihovo drugačno
sanacijo;
4) sprejetje programa vzdrževanja in nadzora odlagalnih
enot in drenažnega sistema odlagališča za pet let po zaprtju
odlagališča;
5) varstvo pred ionizirajočimi sevanji oseb na odlagališču in
varstvo človekovega okolja;
6) izročitev projekta izvedenih del in evidence odloženih
radioaktivnih odpadnih snovi ter geodetske slike pristojnim
organom v republiki oziroma avtonomni pokrajini.
Uporabnik plitvega odlagališča radioaktivnih odpadnih
snovi mora zagotoviti njegovo aktivno vzdrževanje v prehodnem obdobju petih let po prekritju odlagalne enote. (49. člen)
Pravilnik o izdelavi in vsebini varnostnega poročila in druge
dokumentacije, potrebne za ugotavljanje varnosti jedrskih
objektov predpisuje tudi za končno odlagališče NS RAO izdelavo varnostnega poročila.
Investitor odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov mora priložiti k prošnji za gradbeno dovoljenje varnostno
poročilo, izdelano v skladu z gornjim pravilnikom. To poročilo
vsebuje informacije o odlagališču NS RAO in njegovem vplivu
na človekovo okolje, opis projekta, analizo možnih nezgod in
ukrepe, ki so nujni za odpravo oziroma zmanjšanje nevarnosti
za prebivalstvo in osebje jedrskega objekta, rešitev glede
odlaganja in varovanja radioaktivnih odpadnih snovi ter
druge podatka, predpisane s tem pravilnikom.
Varnostno poročilo mora vsebovati informacije in analize
lokacije odlagališča NS RAO. (10. člen)
Oblika in vsebina potrebnih informacij o končnem odlagališču radioaktivnih odpadnih snovi je podana v prilogi 4 Pravilnika.
2.1.2 Planski dokumenti
V spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 (Ur. list SRS št. 12/89) je opredeljena globalna zasnova odlagališč, saj pod točko 3.1.27
določa, da bosta SR Slovenija in SR Hrvatska kot skupni
•nvestitorici in uporabnici JE Krško poskrbeli za trajno odlaganje nizko in srednje radioaktivnih ter varno hranjenje
visoko radioaktivnih odpadkov ob upoštevanju mednarodnih
dogovorov in naslednjih pogojev:
- poskrbeli bomo za trajno odlaganje nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov iz JE Krško in drugih virov iz SR
Slovenije;
- izbor morebitne lokacije na območju SR Slovenije je
Potrebno opraviti sporazumno s krajani in s skupščino
občine, v kateri naj bi se odlagališče nahajalo ter z neposredno prizadetimi občinami;
- samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo
in premogovništvo (ISEP) bo kot nosilec in usklajevalec
naloge poskrbela za pravočasno realizacijo vseh aktivnosti iz
svoje pristojnosti v zvezi z odlaganjem in hranjenjem radioaktivnih odpadkov Na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije bo lokacijo odlagališča določila Skupščina SR Slovenije v družbenem planu SR Slovenije.
V spremembah in dopolnitvah družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 do leta 1990 (Ur. list SRS, št. 21/86 in 23/
89) je navedeno:
»Do konca leta 1990 bodo v okviru reševanja trajnega
odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov iz JE
Krško in drugih virov iz SR Slovenije enakovredno proučene
možnosti odlaganja v druge dele Jugoslavije, v druge države
(Pod nadzorstvom ustreznih mednarodnih organizacij) in
v Sloveniji ali v Hrvatski. V tem okviru bo do konca leta 1990
v sodelovanju s SR Hrvatsko opredeljena lokacija trajnega
odlaganja. Pri morebitnem izboru lokacije v SR Sloveniji,
Projektiranju in izgradnji, v času obratovanja in po zaprtju
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odlagališča morajo biti upoštevani kriteriji varnosti. Izbor
morebitne lokacije v SR Sloveniji je potrebno opraviti sporazumno s krajani in s skupščino občine, v kateri naj bi se
odlagališče nahajalo ter z neposredno prizadetimi občinami.
Z izborom lokacije, projektiranjem, izgradnjo in obratovanjem ter z zapiranjem odlagališča je potrebno doseči dolgoročno stabilnost terena odlagališča in kolikor je to le mogoče
odpraviti potrebo stalnega aktivnega vzdrževanja lokacije
odlagališča po njegovem zaprtju, tako da je potrebno le še
nadzorovati okolje, izvajati občasne preglede in manjša skrbniška dela.
Način priprave in odlaganja odpadkov bodo urejali zakonski predpisi.«
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana kakor tudi
spremembe in dopolnitve družbenega plana določajo torej,
da se bodo v primeru, če bo zgrajeno odlagališče v SR
Sloveniji, vanj odlagali nizko- in srednjeradioaktivni odpadki
iz JE Krško, in iz drugih virov v SR Sloveniji (npr. medicina,
industrija, kmetijstvo, itd ), kar dopušča Sporazum o financiranju in izvajanju predhodnih del za odlagališče radioaktivnih
odpadkov nizke in srednje aktivnosti.
Za izgradnjo odlagališča NS RAO so sprejeti so vsi potrebni
zvezni in republiški predpisi.
3. Smernice za izbor lokacij odlagališča NS RAO
3.1 Postopek in stopnje izbora lokacije
Smernice določajo postopek za izbor lokacij odlagališča
nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v SR Sloveniji. Pri
zasnovi je upoštevana obstoječa svetovna praksa ob naslednjih izhodiščih:
V odlagališču bodo odloženi nizko- in srednjeradioaktivni
odpadki (kategorizirani v skladu z domačo veljavno zakonodajo - Pravilnik o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave,
hrambe, dokončne odložitve in izpuščanja radioaktivnih
odpadnih snovi v človekovo okolje, Ur. I. SFRJ, št. 40/1986) iz
Nuklearne elektrarne Krško in drugih virov (industrija, medicina, raziskave) iz Slovenije (in Hrvaške).
NS RAO bodo ustrezno obdelani in pakirani v trdnem stanju
v 200 litrske sode iz jeklene pločevine, ti pa naprej v odlagalne
enote, kot je določeno in opisano v priporočilih IAEA (Safety
Series No. 71 - Acceptance Criteria for Disposal of Radioactive VVastes in Shallovv Ground and Ročk Cavities) in omenjenem pravilniku.
Postopek za izbor lokacije sestavljajo tri predhodne stopnje
vrednotenja in izbora lokacij s 43 kriteriji in končna strokovna
potrditev. Vsaka stopnja se zaključi z javno predstavitvijo
rezultatov.
1. stopnja - izločitev neprimernih področij.
V prvi stopnji izbora na osnovi izločilnih kriterijev identificiramo in izločimo področja na celotnem ozemlju SR Slovenije,
kjer niso izpolnjeni pogoji za lokacijo odlagališča NS RAO,
kot to določajo naslednji izločilni kriteriji:
1. Narodni parki
2. Zazidalna območja naselij z več kot 1000 prebivalci
3. Rezervati pitne vode
4. Znani aktivni prelomi in geotermalna področja
5. Poplavna področja
6. Prisotnost rudnin, mineralov, nafte, plina
7. Geološka in litološka struktura tal
S prekrivanjem tematskih kart, ki vsebujejo področja, ki jih
opredeljujejo kriteriji od 1 do 7 dobimo površine, ki predstavljajo neprimerna in primerna področja za odlagališča NS
RAO.
Rezultat 1. stopnje so primerna področja, ki niso rangirana.
2. stopnja - identifikacija potencialnih lokacij.
Z drugo stopnjo se primerna področja zožijo na potencialne
lokacije.
Nadaljne vrednotenje in medsebojna primerjava primernih
področij se izvaja na površinah - enotah, ki praviloma niso
večje, kot je predvidena potrebna površina odlagališča.
V drugi stopnji izbora se upoštevajo naslednji primerjalni
kriteriji:
8. Naravna dediščina
IZ
9. Talna voda - Raba
IZ
10. Talna voda - Prisotnost
IZ
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11. Seizmičnost lokacije, prisotnost in bližina
aktivnega preloma ter geotermalnega območja
IZ
12. Izkoriščanje rudnin/mineralov, nafte, plina
IZ
13. Vrsta kamenine in vodopropustnost
IZ
14. Razprostranjenost kamenine
IZ
15. Debelina litološko ustrezne plasti
IZ
16. Poselitev - Posamezne hiše
17. Poselitev - naselja, vasi in zaselki do 1000 prebivalcev IZ
18. Poselitev - naselja nad 1000 prebivalci
IZ
19. Površinske vode - Rušilnost
IZ
20. Industrijska območja
IZ
21. Zdravilišča, bolnišnice, izobraževalne ustanove,
turizem, rekreacija
IZ
22. Prometnice
23. Daljnovodi
24. Drugi infrastrukturni vodi in rezervati
25. Kmetijstvo
IZ
26. Gozdarstvo
IZ
27. Energetika (hidroelektrarne)
IZ
28. Kulturna dediščina
IZ
29. Rekreacija in turizem
IZ
(Kriteriji označeni z »IZ« so lahko tudi izločilni).
Z različnimi metodami (predlagana je računalniška obdelava) je možno opisati večjo ali manjšo ustreznost posamezne
enote za postavitev odlagališča NS RAO. Tako identificirane
ustrezne enote so potencialne lokacije, ki gredo v 3. stopnjo
vrednotenja. Podatki se vnašajo iz tematskih kart.
Na potencialnih lokacijah, se dodatno preveri ali ne leže na
področjih, ki bi morala biti izločena po kriterijih iz 1. stopnje
izbora.
Potencialne lokacije so lahko rangirane.
3. stopnja - izbira najprimernejših lokacij:
V tretji stopnji se med potencialnimi lokacijami poišče
nekaj najprimernejših lokacij.

V tretji stopnji tako sledi vrednotenje in medsebojna primer
java potencialnih lokacij glede na naslednje primerjalne kriterije:
30. Ekonomska izvedljivost - direktni in indirektni stroški
31. Tehnična izvedljivost - transport
32. Transport NS RAO - dolžina poti do odlagališča
33. Transport NS RAO - kakovost cest
34. Transport NS RAO - višinska razlika
35. Transport NS RAO - alternativne poti
36. Korozija vsebnikov NS RAO - biološki procesi
37. Korozija vsebnikov NS RAO - kemična agresivnost tal
38. Korozija vsebnikov NS RAO - kemične lastnosti
talne vode
39. Nestabilnost terena
lZ
40. Erodibilnost
IZ
41. Padavine
IZ
42. Ekološka vloga prostora - ekološka izjemnost in pestrost
43. Družbena sprejemljivost lokacije
Kot orodje in sistemsko pomoč pri vrednotenju se lahko
uporabi ekspertni sistem. Pričakovani rezultat vrednotenja
v 3. stopnji je 3 do 5 najprimernejših lokacij, vrednotenih na
osnovi kvalitativne ocene potencialnih lokacij.
Na najprimernejših lokacijah se dodatno preveri ali ne leže
na področjih, ki bi morala biti izločena po kriterijih 1. in 2
stopnje.
Te ocene so podlaga za vrednotenje in izbor v četrti stopnji
4. stopnja - strokovna potrditev najprimernejših lokacij:
Na najprimernejših lokacijah izbranih po 3. stopnji se pristopi k detajlnim terenskim raziskavam s katerimi se preveri
ustreznost izbora.
Rezultat 4. stopnje sta 1 do 2 strokovno potrjeni najprimernejši lokaciji.
Shematsko je metoda prikazana na shemi postopka izbora
lokacije (Slika 1).
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Slika 1:

SHEMA POSTOPKA IZBORA LOKACIJE

izločilni kriteriji:

Primerna oodročja

KRITERIJI 2.

STOPNJE

KRITERIJI J.

STOPNJE

Potencialne lokacije

3 do 5 najprimernejših
lokacij

STROKOVNA
PO TRDI TE V NAJPRIMERNEJSIH
LOKACIJ

Ena ali dve najprimernejši
lokaciji

VSAKA STOPNJA SE ZAKLJUČI Z JAVNO PREDSTAVITVIJO.
r
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4. Kriteriji
4.1 Parametri za opis lokacije odlagališča NS
RAO in kriteriji za oceno ustreznosti
Posameznim lastnostim (parametrom) raziskovanega
področja, potencialne lokacije ali najprimernejše lokacije se
na osnovi dejansko ugotovljenega stanja pripiše ustrezne
vrednosti: N - neprimerno, M - manj primerno, P - primerno. S tem postanejo ti parametri kriteriji za oceno ustreznosti lokacije.
Kriteriji so izločilni in primerjalni. Izločilni so tisti, ki ne
dopuščajo postavitve odlagališča NS RAO (npr. geološki kriteriji) in tisti, ki imajo izločilni varovalni pomen (npr. črpališče
ali vir pitne vode). Primerjalni so vsi drugi kriteriji.
Vsi kriteriji imajo kratko razlago in vrednosti.
4.2. Seznam, razlaga in vrednosti kriterijev
4.2.1 Izločilni kriteriji prve stopnje izbora
1. KRITERIJ: Narodni parki
RAZLAGA : Na področjih, ki so zavarovana z zakonom kot
narodni park je namenska raba prostora točno določena.
VREDNOSTI: Izločijo se področja opredeljena kot narodni
park.
2. KRITERIJ: Zazidalna območja naselij
RAZLAGA: Kriterij obsega površino zazidalnih območij
naselij z več kot 1000 prebivalci. Manjša naselja bodo upoštevana v kasnejših stopnjah izbora.
VREDNOST: Izločijo se področja opredeljena kot zazidalna
območja naselij z več kot 1000 prebivalci.
3. KRITERIJ: Rezervati pitne vode
RAZLAGA: Virom pitne vode se je potrebno izogniti zaradi
varnostnih, ekonomskih in družbenih razlogov.
VREDNOST: Izločijo se vse področja opredeljena kot rezervati pitne vode.
4. KRITERIJ: Znani aktivni prelomi in geotermalna področja
RAZLAGA: Prisotnost in bližina aktivnega preloma, razpoke
ali prelomne cone in geotermalnega območja pomeni potencialno seizmotektonsko nestabilnost lokacije.
VREDNOST: Izločijo se področja na znanem aktivnem prelomu in v oddaljenosti do 3 km in področja, kjer so pričakovani pospeški tal amax večji od 0,3 g in znane lokacije termalnih vrelcev.
5. KRITERIJ: Poplavna področja
RAZLAGA: Površinsko odlagališče ne more biti v območju
500 letnih voda.
VREDNOSTI: Izločijo se področja, ki leže v območju poplavljanja 500 letnih voda.
6. KRITERIJ: Prisotnost rudnin, mineralov, nafte in plina
RAZLAGA: To so področja z dokazanimi rezervami rudnin,
mineralov, nafte in plina.
VREDNOST: Izoločijo se področja pod katermimi se nahajajo bilančne rezerve rudnin, mineralov, nafte in plina.
7. KRITERIJ: Geološka in litološka struktura tal
RAZLAGA: Odlagališče ne more biti locirano v geološki
sestavi, ki ima litologijo in debelino, ki ne ustreza kategoriji in
količini odloženih odpadkov.
VREDNOST: Izločijo se področja, kjer je površinska homogenost slojev manjša od 300 x 300 m; ki imajo kvocient med
debelino in koeficientom vodopropustnosti plasti manjši od 5.
109 s, pri tem pa se izločijo litološke plasti, ki imajo koeficient
vodopropustnosti K večji od 1.10"® ms'1, in debelino plasti
manjšo od 20 m.
4.2.2 Primerjalni kriteriji 2. stopnje izbora
8. KRITERIJ: Naravna dediščina
RAZLAGA: Pri izboru lokacije je potrebno upoštevati zakonsko definiran varstveni režim naravne dediščine.
VREDNOSTI: N: Cela lokacija je v območju strogega varstvenega režima.
M: Lokacija je delno v območju strogega varstvenega režima
P: Ostalo.
9. KRITERIJ: Talna voda - Raba
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RAZLAGA: Virom vode se je potrebno izogniti zaradi ekonomskih, družbenih in varnostnih razlogov. Voda je potencialni transportni medij onesnaženja iz odlagališča.
VREDNOSTI: N: Zajetja, črpališča, rezervati, vodozbirna
območja ipd. so na lokaciji
M: Lokacija je do 3 km od zajetja, črpališča, rezervatov,
vodozbirnega območja in območja vodnogospodarskih ureditev.
P: Lokacija je oddaljena več kot 3 km.
10. KRITERIJ: Talna voda - Prisotnost
RAZLAGA: Voda je praktično edini medij prenosa možnega
onesnaženja iz odlagališča. Zato in zaradi možnih hidroloških
sprememb v geološki podlogi ob izrednih dogodkih (npr. večji
potresi) je treba pri izboru lokacije iskati območja izven vodonosnikov.
VREDNOSTI: N: Podtalnica na ali nad nivojem odlagališča.
M: Podtalnica pod nivojem odlagališča, nihanje gladine
podtalnice močno
P: Ostalo.
11. KRITERIJ: Seizmičnost lokacije, prisotnost in bližina
aktivnega preloma ter geotermalnega območja.
RAZLAGA: Pri izboru lokacije odlagališčš NS RAO je treba
upoštevati potresne sile, ki se pri tem pojavljajo. Poleg neposredne poškodbe objekta lahko potresi povzročijo nastanek
razpok in prelomov v obdajajočih hribinah, kar lahko poveča
njihovo prepustnost, spremeni nivo talne vode in vodne
tokove v njih.
Prisotnost in bližina aktivnega preloma, razpoke ali prelomne cone in geotermalnega območja pomeni potencialno
seizmotektonsko nestabilnost lokacije.
VREDNOSTI: N: Lokacija na prelomu in v oddaljenosti do
3 km ali v območju, kjer so pričakovani pospeški tal amax
večji od 0,3 g
M: Odmik od preloma 3 do 8 km ali amax = 0,15 do 0,3 g
P: Odmik večji od 8 km ali amax pod 0,15 g.
12. KRITERIJ: Izkoriščanje rudnin/mineralov, nafte, plina
RAZLAGA: Odlagališče NS RAO ne sme zavreti ali onemogočiti izrabo pomembnih in/ali redkih naravnih virov (ekonomika, družbeni vidik). Lokacija odlagališča naj bo čim dlje od
eksploatacijskega območja naravnega vira (varnostni vidik).
VREDNOSTI: N: Lokacija odlagališča in naravnega vira se
prekrivata (redki, pomembni viri).
M: Naravni vir je oddaljen od lokacije do 3 km
P: Z večjim odmikom se primernost veča.
13. KRITERIJ: Vrsta kamenine in vodopropustnost
RAZLAGA: Kamenina mora imeti primerno litološko sestavo
in nizko vodopropustnost z malo razpokami, votlinami in
drugimi disjiontinuitetami; plasti morajo imeti dobre mehanske lastnosti. Ker je voda praktično edini transportni medij
prenosa možnega onesnaženja iz odlagališča, je potrebno
z izborom kamenine te možnosti čim bolj omejiti.
VREDNOSTI: N: Koeficient vodopropustnosti K večji od
1.10"® ms"' (litologija ni ustrezna)
9
M: Koeficient vodopropustnosti K med 1.10"® in 1.10"
ms'1
9
1
P: Koeficient vodopropustnosti K manjši od 1.10' ms'
14. KRITERIJ: Razprostranjenost kamenine
RAZLAGA: Kamenina predstavlja bistven element varnosti
odlagališča. S tega vidika so ugodnejši večji, homogeni sloji.
Bolj razprostranjene kamenine so tudi prostorsko ugodnejše,
ker dajejo večje možnosti izbora.
VREDNOSTI: N: Manjše od 300 x 300 m (9 ha)
M: Med 9 in 16 ha
P: Nad 16 ha; z večjo površino se primernost veča.
15. KRITERIJ: Debelina litološko ustrezne plasti
RAZLAGA: Debelina plasti je pomembna z vidika izvedbe
odlagališča, predvsem pa kot naravna zapora eventuelnega
širjenja onesnaženja iz odlagališča.
VREDNOSTI: N: Manjša od 20 m
M: Med 20 in 50 m
P: Nad 50 m; z večjo debelino litološko ustrezne plasti se
veča primernost.
16. KRITERIJ: Poselitev - Posamezne hiše
RAZLAGA: Oddaljenejša območja od naseljenih krajev so
primernejša za postavitev odlagališča NS RAO.
VREDNOSTI: N: M: Do 500 m od odlagališča
P: Nad 500 m, z odmikom se primernost veča.
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17. KRITERIJ: Poselitev - naselja, vasi in zaselki do 1000
prebivalcev
RAZLAGA: Oddaljenejša območja od naseljenih krajev so
primernejša za postavitev odlagališča NS RAO.
VREDNOSTI: N: Do 500 m.
M: Od 500 m do 2 km.
P: Z odmikom se primernost veča.
18. KRITERIJ: Poselitev - naselja nad 1000 prebivalci
RAZLAGA: Poseljena območja in planirane zazidalne cone
v bližini obstoječih naselij niso primerna za postavitev odlagališča NS RAO.
VREDNOSTI: N: Manj kot 2 km od ureditvenega območja
naselja.
M: Od 2 do 5 km.
P: Z odmikom nad 5 km se primernost veča.
19. KRITERIJ: Površinske vode - Rušilnost
RAZLAGA: Rušilne vode lahko neposredno ali posredno
(erozija) poškodujejo objekte odlagališča, zato je potrebno pri
izboru lokacije izbirati območja, kjer ni rušilnega delovanja
površinskih vod (hudourniki, poplave, ipd.).
VREDNOSTI: N: Na lokaciji ne sme biti rušilnega delovanja
površinskih vod.
M: Ostalo, odvisno od razdalje; večja oddaljenost je primernejša.
P:
20. KRITERIJ: Industrijska območja
RAZLAGA: Področja namenjena za industrijo je potrebno
pri izboru lokacije upoštevati.
VREDNOSTI: N: Obstoječe industrijske cone vezane na
redek naravni potencial oz. vir na lokaciji.
M: Načrtovane industrijske cone vezane na redek naravni
potencial oz. vir na lokaciji ali obstoječe industrijske cone
v razdalji do 500 m.
P: Obstoječe in načrtovane industrijske cone v razdalji nad
500 m.
21. KRITERIJ: Zdravilišča, bolnišnice, izobraževalne ustanove, turizem, rekreacija
RAZLAGA: Področja namenjena za zdravilišča, bolnišnice,
izobraževalne ustanove, turizem, rekreacijo je potrebno pri
izboru lokacije upoštevati.
VREDNOSTI: N: Obstoječa zdravilišča, bolnišnice, izobraževalne ustanove, turizem, rekreacija zaradi izjemnih naravnih potencialov v razdalji do 500 m
M: Obstoječa ali načrtovana v razdalji od 500 do 2000 m.
P: Nad 2000 m; z odmikom se primernost veča.
22. KRITERIJ: Prometnice
RAZLAGA: Površine namenjene prometnicam je potrebno
pri izboru lokacije upoštevati.
VREDNOSTI: N: M: Koridorji prometnic potekajo preko lokacije.
P: Ostalo.
23. KRITERIJ: Daljnovodi
RAZLAGA: Obstoječe in načrtovane trase daljnovodov je
potrebno pri izboru lokacije upoštevati.
VREDNOSTI: N: M: Koridorji daljnovodov potekajo preko lokacije.
P: Ostalo.
24. KRITERIJ: Drugi intrastrukturni vodi in rezervati
RAZLAGA: Obstoječe in načrtovane druge infrastrukturne
vode in rezervate je potrebno pri izboru lokacije upoštevati.
VREDNOSTI: N: M: Koridorji in rezervati za infrastrukturo so na lokaciji.
P: Ostalo.
25. KRITERIJ: Kmetijstvo
RAZLAGA: Kmetijska zemljišča na katerih je definiran varstveni režim je potrebno pri izboru lokacije upoštevati.
VREDNOSTI: N: Na celi lokaciji je kmetijsko zemljišče pod
strogim varstvenim režimom.
M: Na lokaciji je kmetijsko zemljišče II. kategorije.
P: Ostalo.
26. KRITERIJ: Gozdarstvo
RAZLAGA: Gozdne površine na katerih je zakonsko definiran varstveni režim gozdov je potrebno pri izboru lokacije
upoštevati.
VREDNOSTI: N: Na celi lokaciji je gozd, ki je pod strogim
varstvenim režimom.
M: Gozd pod strogim varstvenim režimom je le delno na
'okaciji.
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P: Ostalo
27. KRITERIJ: Energetika (hidroelektrarne)
RAZLAGA: Obstoječe in planirane hidroelektrarne je
potrebno pri izboru lokacije upoštevati.
VREDNOSTI: N: Lokacija je na vplivnem območju hidroelektrarne (do 500 m od akumulacijskega jezera).
M: Od 500 do 1000 m.
P: Ostalo.
28. KRITERIJ: Kulturna dediščina
RAZLAGA: Pri izboru lokacije je potrebno upoštevati zakonsko definiran varstveni režim kulturne dediščine.
VREDNOSTI: N: Kulturni spomenik pod varstvenim režimom je na lokaciji
M: Oddaljen do 500 m
P: Ostalo.
29. KRITERIJ: Rekreacija in turizem
RAZLAGA: Površine namenjene za rekreativno in turistično
dejavnost je potrebno pri izboru lokacije upoštevati.
VREDNOSTI: N: Na celi lokaciji so možnosti za izjemno
rekreativno in turistično dejavnost.
M: Možnosti za rekreativno in turistično dejavnost so na
razdalji od 500 m do 2 km
P: Z odmikom se primernost veča.
4.2.3 Primerjalni kriteriji 3. stopnje izbora
30. KRITERIJ: Ekonomska izvedljivost - direktni in indirektni stroški
RAZLAGA: Glede na stopnjo izbora lokacije je potrebno
oceniti stroške izgradnje, obratovanja in druge potrebne stroške (vzdrževanje odlagališča po zaprtju).
Poleg direktnih stroškov je potrebno oceniti tudi indirektne
stroške zaradi zgraditve odlagališča NS RAO.
VREDNOSTI: N: M: Primernost pada z višino stroškov.
P:
31. KRITERIJ: Tehnična izvedljivost - Transport NS RAO
RAZLAGA: Transport NS RAO do odlagališča je potrebno
izvajati s čim manj tveganja za ljudi in okolje.
VREDNOSTI: N: M: Transport poteka skozi gosto naseljena področja.
P: Ostalo.
32. KRITERIJ: Transport NS RAO - Dolžina poti do odlagališča.
RAZLAGA: Izbrati je treba krajše poti od virov nastanka
odpadkov do odlagališča.
VREDNOSTI: N: M: Primerjalno, na osnovi analize transporta
P:
33. KRITERIJ: Transport NS RAO - kakovost cest
RAZLAGA: Izbrati je treba varne, dobro urejene prometnice
(komunikativnost, gostota prometa, naselja). Ocena primernosti je predmet analiz transporta NS RAO.
VREDNOSTI. N: M: Primerjalno, na osnovi analize transporta
P:
34. KRITERIJ: Transport NS RAO - Višinska razlika
RAZLAGA: Ceste skozi hribovite predele, z velikimi višinskimi razlikami, so manj primerne.
VREDNOSTI: N: M: Primerjalno, na osnovi analize transporta
P:
35. KRITERIJ: Transport NS RAO - Alternativne poti
RAZLAGA: Alternativne poti in alternativni načini prevoza
(ceste/železnica) so zaželeni.
VREDNOSTI: N: M: Alternativ ni.
P: Alternative so.
36. KRITERIJ: Korozija vsebnikov NS RAO-Biološki procesi
RAZLAGA: Korozijske posledice zaradi bioloških procesov
so možne v opuščenih rudnikih in bi v takih primerih bile
potrebne natančne raziskave.
VREDNOSTI: N: M: Intenzivni biološki procesi se lahko pojavijo.
P: Glede bioloških procesov ni posebnosti.
37. KRITERIJ: Korozija vsebnikov NS RAO - Kemična agresivnost tal.
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RAZLAGA: Kemično agresivnost tal, ki lahko pospešuje
korozijo gradbenih materialov povzročajo topne soli kot so
sulfati in kloridi, ter kislost tal. Lokacijam s tako sestavo tal se
je potrebno izogibati.
V kolikor pa so možni manjši vplivi, jih je potrebno raziskati
in rezultate upoštevati pri izbiri materialov in gradnje.
VREDNOSTI: N: M: Povečana kemična agresivnost tal.
P: Ostalo.
38. KRITERIJ: Korozija vsebnikov NS RAO - Kemične lastnosti talne vode.
RAZLAGA: Običajna normalno trda talna voda bi imela na
solidno izgrajeno deponijo zelo mali vpliv.
Agresivna pa je lahko voda, ki je mehka in vsebuje raztopljen prosti C02, oziroma voda, ki vsebuje topne soli predvsem
amonijeve ter magnezijeve soli in sultate.
T udi v tem primeru je potrebna natančna raziskava stanja in
v kolikor koncentracije topnih soli niso kritične, je možna
gradnja z uporabo posebne kvalitete cementa (sulfatno
odporni cement, kontrolirana količina prostega CaO MgO).
N: M: Kemična agresivna talna voda.
P: Ostalo.
39. KRITERIJ: Nestabilnost terena
RAZLAGA: Nestabilna območja, kjer prihaja do intenzivnega posedanja ali drsenja terena so neprimerna za lociranje
odlagališča NS RAO.
VREDNOSTI: N: Večje posedanje terena.
M: Manjše posedanje terena.
P: Ostalo.
40. KRITERIJ: Erodibilnost
RAZLAGA: Erodibilna področja (površinska in globinska
erozija) so neprimerna za namestitev odlagališča NS RAO, ker
lahko ti procesi porušijo integriteto odlagališča.
VREDNOSTI: N: Območja aktivnih in možnih pobočnih in
globinskih procesov: plazovi, erozija, odroni ipd.
M: Večja verjetnost erodibilnost.
P: Ostalo.
41. KRITERIJ: Padavine
RAZLAGA: Padavine vplivajo na podtalnico, površinski
pokrov, sestavo tal, lastnosti gradbenih materialov in skupaj
z drugimi vremenskimi količinami na erozijo tal. Izbrati je
potrebno območja, kjer je v povprečju malo padavin, kjer ni
dosti močnih deževij in nalivov.
VREDNOSTI: N: -

Vrsta
število
odpadkov sodov

DODATEK A
1. Količine, vrste, oblika radioaktivnih odpadkov

Aktivnost
(Ci)

SR
CN
EB
F
O
SC

766
311
5210
65
108
617

491,0
3,5
173,0
24,9
0,5
14,3

SKUPAJ

7077

707,0

Vrsta odpadkov: SR-izrabljeni ionski izmenjevalci
CW - stisljivi odpadki
EB - koncentrat izparilnika
F - filtri
O - drugi odpadki
SC - stisnjeni odpadki
46

M: Področja z večjo količino padavin
P: Primernost narašča z manjšo količino padavin.
42. KRITERIJ: Ekološka vloga prostora (zemljišča) Ekološka izjemnost in pestrost.
RAZLAGA: Če je možna lokacija na področju, ki ni pod
varstvenim režimom, predstavlja pa ekološko izjemno vrednost in pestrost, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine SR Slovenije oceni njeno primernost
VREDNOSTI: N: M: Lokacija je na področju, ki je potencialno v strogem
varstvenem režirmi naravne dediščine.
P: Ostalo.
43. KRITERIJ: Družbena sprejemljivost lokacije
RAZLAGA: Družbeno sprejemljivost lokacije je potrebno
oceniti na osnovi ustreznih socioloških in socio-psiholoških
študij.
Pomen in dojemanje prostora za ljudi je pomemben parameter za oceno sprejemljivosti odlagališča.
VREDNOSTI: V skladu s sociološkimi, socio- psihološkimi
in prostorskimi študijami

1.1 Radioaktivni odpadki v SR Sloveniji
a. NE Krško
Pri obratovanju NE Krško nastajajo nizko in srednje radioaktivni odpadki, ki se pakirajo v 200 litrske sode, nizkoaktivnen stisljiv odpadek brez dodatne zaščite, ostali bolj aktiven
odpadek pa z dodatno betonsko zaščito, s katero so znotraj
obloženi sodi že pred polnjenjem z odpadki.
V dosedanjem obratovanju Nuklearne elektrarne Krško (do
31.12.1989) se je nabralo 1415,4 m3 nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov v 7077 sodih. Povprečna specifična3aktivnost
v 3sodih, preračunano na dan polnitve, je 18 GBq/m (0,50 Ci/
m ), kar jih razvršča v skupino srednjeradioaktivnih odpadkov
z beta in gama sevalci. (Ur.l. SFRJ, št. 40/86).
Naslednja tabela podaja vrsto, množino in aktivnost različnih vrst odpadkov v Nuklearni elektrarni Krško na dan 31. 12.
1989.

Aktivnost
(GBg)

18150,0
130,2
6406,0
922,5
20,2
530,5
\
26160,0

Volumen
(m9)

153
62 '
1042
13
22
123
1415

Del radioaktivnih odpadkov v sodih zavzema velik volumen
ob nizki specifični aktivnosti. Zato je smiselno odpadke te
vrste dodatno stisniti - kompaktirati. Kompaktiranje je
izvedla firma VVestinghouse s svojo mobilno stiskalno enoto
s tisoč tonsko stiskalnico.
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Naslednja tabela prikazuje število kompaktiranih sodov
letih 1988 in 1989.

CV
EB
0
Skupaj

1988
St.sodov (Ci) aktivnost
(Bq)

it.sodov (Ci)

1557 2,698E1 9,9B3E11
O 0,09EO 0,000E0
113 6.603E-1 2,443E10

219
10
25

3,311E0 1.225EU
6,795E-2 2.514E9
4.656E-3 1.723E8

1776
10
138

3.029E1 1,121E12
6.795E-2 2f514E9
6.649E-1 2.460E10

1670 2.754E1

254

3.3B4E0

1924

3.102E1

1.018E12

1989
aktivnost
(Bq)

1.252E11

V naslednji
tabeli
je
prikazana
kontaktne ekspozicije (19.4.1989).
mSV/h

it.sodov

(Ci)

v

SKUPAJ
aktivnost
(Bq)

razdelitev

1.14BE12

hitrosti

število sodov

< 0,005
> 0,005 >0,1
> 2

<0,1
< 2

141
3177'
2388
678

»

6384

b.

vrsta

Pregled radioaktivnih odpadkov v prehodnem skladišču v
reaktorskem centru v
Podgorici (kumulativno)
Stanje na dan 31.12.1989

1987

1988

1989

sodi

84

95

105

posebni

40

42

zaprti

31

36

OPOMBA:

c.

Poročevalec

izotopi *

aktivnost

3-20 GBg

42

Co-60,Cs-137,
Ra-226, Eu-152
Co-60/Ra-226

46

Co-60,Sr-90

1000 GBg

* naveden i
so
samo
glavnino aktivnosti

izotopi,

ki

11 GBg

prispevajo

V
začasnem
skladišču
v
Zavratcu,
ki
vsebuje
radioaktivni material pri dekontaminaciji
Onkološkega
inštituta v Ljubljani je 71 standardnih
sodov nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov.
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SKLADIŠČENJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV
V SR HRVATSKI
V SR Hrvatski se nizko- in srednjeradioaktivni odpadki
skladiščijo v Institutu »Rudjer Boškovič« ca. 54 m3, v Institutu
za medicinska istraživanja i medicinu3 rada ca. 5 m3 in pri
zdravstvenih organizacijah ca. 10 m . Prostih kapacitet je
v Institutu »Rudjer Boškovič« za naslednjih 15 let, v Institutu
za medicinska istraživanja pa za nadaljnih 20 let.
1.2. Ocena bodočih količin NS RAO
Pri oceni bodočih količin NS RAO so upoštevane potrebe
NE Krško, kot glavnega proizvajalca NS RAO in uporabnika
odlagališča za dobo obratovanja 40 let. Upoštevana je dekomisija NE Krško in raziskovalnega reaktorja TRIGA ter prostornina NS RAO drugih uporabnikov iz SR Slovenije in SR
Hrvatske.
Ocena je izdelana konzervativno tako, da predvidene količine NS RAO predstavljajo maksimalno bilanco NS RAO.
Ocene neto prostornine nizko- in srednjeradioaktivnih
odpadkov iz NE Krško in SR Slovenije so naslednje:
a. NE Krško bo v svoji življenski dobi - 40 letih obratovanja,
predvidoma proizvedla 40.000 standardnih
sodov radioaktivnih odpadkov, kar predstavlja 8000 m3 netto prostornine.
b. Po ocenah iz literature nastane pri dekomisiji lahkovodnih reaktorjev približno 15.000 m3 NS RAO za vsak GW(e)
moči, s predpostavko takojšnje
razstavitve reaktorja. Za NE
Krško bi to bilo 9450 m3 netto.
c. 15 zdravstvenih centrov, bolnic in klinik, ki uporablja
odprte
in zaprte vire ionizirajočih sevanj ima po trenutni oceni
4 m3 nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov z letnim
prirastkom okoli 0,2 m3, kar3 bo v obratovalnem obdobju
odlagališča zneslo okoli 12 m netto prostornine.
d. Trenutno je od gospodarstva in inštitutov skladiščenih
približno 104 standardnih sodov, 4 m3 večjih kosov in približno 70 kosov kontejnerjev
z neuporabnimi izvori in skupno
prostornino 8 m3. Z upoštevanjem letnega doprinosa 10
sodov in 10 kontejnerjev3 ocenjujemo netto prostornino iz tega
izvora na okoli 140 m vključno z NS RAO od dekomisije
raziskovalnega reaktorja TRIGA.
e. V začasnem skladišču v Zavratcu, ki vsebuje radioaktivni
material pri dekontaminaciji Onkološkega inštituta v Ljubljani, je 71 standardnih sodov odpadkov in drugih materialov
v skupni prostornini 21 m3 netto.
f. Celotna netto prostornina nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v 3SR Sloveniji v 40 letih obratovanja odlagališča
znaša 17.623 m .
Ocena neto prostornine nizko- in srednjeradioaktivnih
odpadkov
v SR Hrvatske v obratovalnem obdobju odlagališča
je 300 m3.
Za oceno bruto prostornine odlagališča bomo predpostavili
odlaganje v odlagalne enote z3 dimenzijami 1,5x1,5x1,2 m.
V vsaki enoti z volumnom 2.7 m so vloženi 4 standardni
sodi.
Če je skupna prostornina NS RAO 17.923 m3 kar pomeni
89.615 standardnih sodov,3 je zato potrebnih 22.403 odlagalnih enot, kar da 60.490 m celotne bruto prostornine.
Čista površina odlagališča je odvisna od načina zlaganja
odlagalnih enot. Če predpostavimo zlaganje v 6 vrstah to je
7.2 m višine, je površina čistega odlagalnega prostora 8.400
m
Z upoštevanjem kapacitete iz prejšnjih točk in projektantske rezerve, naj bi bila projektantska kapaciteta
naslednja:
Čisti volumen odlagališča je 120.000 m3 in čiste površine
odlagalnega prostora je 16.800 m (1,68 ha).
2. Koncept odlagališča
Za reševanje problema nizko- in srednjeradioaktivnih
odpadkov sta se v svetu razvila in povsem uveljavila dva
osnovna koncepta končnega odlaganja radioaktivnih odpadkov nizke in srednje aktivnosti.
a) Tunesko odlaganje
b) Plitvo zakopavanje
Izbira načina končnega odlaganja te vrste radioaktivnih
odpadkov je predvsem odvisna od danih geoloških značilnosti (konfiguracija terena, sestava tal, podtalnica, morebitni
obstoječi zapuščeni rudniki, itd.) v posameznih deželah.
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Potencialna področja v Sloveniji vključujejo različne lokacije, med katerimi so take, ki so primernejše za izvedbo
odlagališča s plitvim vkopavanjem, kakor tudi lokacije, ki
omogočajo tunelsko izvedbo končnega odlagališča.
Osnovna zahteva pri načrtovanju končnega odlagališča je
zagotovitev varnega odlaganja nizko- in srednje- radioaktivnih odpadkov za daljše časovno obdobje.
/
To pomeni, da se je potrebno posluževati tehničnih rešitev,
ki tako pri prvem kot drugem načinu končnega odlaganja
zagotavljajo, da bo vpliv tako shranjenih radioaktivnih odpadkov na neposredno okolico povsem zanemarljiv.
Zaradi izpolnjevanja zahtev po varnem odlaganju so lastnosti in forma radioaktivnih odpadkov natančno določene. Predpisi dovoljujejo končno odlaganje samo tistih radioaktivnih
odpadkov, ki se nahajajo v trdem agregatnem stanju. Radioaktivne snovi, ki tega pogoja ne izpolnjujejo, je potrebno
predhodno solidificirati.
Varnostni koncept večslojnih pregrad za odlaganje NS RAO
preprečuje možnost migracije radionuklidov v človekovo okolje. Z zadostnim številom naravnih in umetnih pregrad preprečimo izpuste radioaktivnih materialov v okolje oziroma zadržimo migracijo v okolje tako, da je vpliv v sprejemljivih mejah.
Naravne pregrade dosežemo s pravilno izbiro lokacije odlagališča. Lokacija mora imeti naravne lastnosti, ki preprečujejo
širjenje radionuklidov v okolje.
Že naša zakonodaja, pa tudi smernice IAEA zahtevajo, da
morajo biti vsaj 300 let izpolnjeni posebni pogoji lokacije
plitvega odlagališča:
- za vodo nepropustna sestava tal,
- odmik odlagalnega sloja od nivoja podtalnic,
- varnost pred poplavami,
- na osnovnem hidrološkem območju, na katerem je locirano odlagališče, ne sme biti površinskih izvirov.
S pravilno zasnovo odlagališča z dodatnimi inženirskimi
(telfiološko - tehničnimi) pregradami zagotovimo dodatno
varnost in preprečimo širjenje radionuklidov v okolje. Koncepta tunelskega in plitvega odlagališča bazirata na pri nas
izdelanih idejnih rešitvah in svetovni praksi.
2.1 Tunelsko odlagališče
Tunelsko odlagališče tipično obsega podzemne prostore
v katere se odlagajo z NS RAO napolnjeni zaščitni betonski
bloki (enote za končno odlaganje). Tuneli so projektirani
v obliki glavnega tunela in nizom prečnih tunelov.
Kot inženirska pregrada je po celotni dolžini tunelov predvidena dvojna armirano betonska obloga z vmesno hidroizolacijo.
V tunelih je predvidena mreža drenažnih kanalov, ki omogočajo redni odvzem in kontrolo vzorcev drenažne vode.
Predvideni zunanji drenažni sistem služi odvodnjavanju
podzemne vode in zmanjšanju pritiska na stene tunelov.
Bočni tuneli se polnijo postopoma. Ko so v celoti napolnjeni z betonskimi bloki, se praznine med bloki in steno
tunela napolnijo z betonom, ki zagotavlja integriteto odlagališča in predstavlja dodatno pregrado pri eventuelni migraciji
radionuklidov v okolje.
Poleg tunelov za končno odlaganje so v obsegu odlagališča
objekti za sprejem in pretovor NS RAO, začasno skladiščenje,
pripravo NS RAO za končno odlaganje ter pomožni objekti.
Način odlaganja v tunel je prikazan na sliki 2.
2.2 Plitvo odlagališče
Izkušnje kažejo, da so investicijski stroški pri izvedbi plitvega odlagališča znatno nižji od izvedbe tunelskega odlagališča. \
Način plitvega zakopavanja nizko in srednje aktivnih
odpadkov je povsem uveljavljen v ZDA, Franciji in še nekaterih evropskih državah.
Francija, ki je med evropskimi državami na prvem mestu, po
deležu električne energije pridobljene v jedrskih elektrarnah,
odlaga nizko in srednje aktivne odpadke izključno s plitvim
zakopavanjem.
Primer končnega plitvega odlaganja, prikazan na sliki 3 je
naslednji:
Z NS RAO napolnjeni zaščitni betonski bloki (enote za
končno odlaganje) se odlagajo na predhodno pripravljeno
temeljno vodonepropustno ploščo.
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Temeljna vodonepropustna piosca )e opremljena s sistemom zbiranja drenažne vode, ki bi utegnila prodreti skozi
zgornji vodonepropustni sloj in naprej med zaščitnimi betonskimi bloki do temeljne vodonepropustne plošče.
Sistem zbiranja drenažne vode je razdeljen na več podsistemov zaradi lažjega odkrivanja in lociranja morebitne netesnosti ali poškodbe gomile.
Kontrolni jaški, ki so sestavni del zbiralnega sistema drenažne vode, omogočajo redni odvzem in kontrolo vzorcev
drenažne vode. Zbiralni sistem omogoča popoln nadzor
v času formiranje gomil, kakor tudi v kasnejšem obdobju in po
zaprtju odlagališča.
Zgornji vodonepropustni sloj, s katerim sproti prekrivamo
gomilo zaščitnih betonskih blokov, ščiti radioaktivne odpadke
pred škodljivimi vplivi. Večje količine vode, ki bi se zadrževale
ob betonskih blokih, bi lahko v daljšem časovnem obdobju
izlužile beton.

Vodonepropustni sloj tvorijo ustrezno debela plast gline ter
plasti peska ustrezne granulacije.
Preko zaščitnih betonskih blokov so položene betonske
plošče, ki ščitijo gomilo pred posegi človeka ali živali v kasnejših obdobjih (po zaprtju odlagališča).
Globina gradbene jame oziroma kota, kjer se nahaja
temeljna plošča, je odvisna od nivoja talne vode. Kota
temeljne plošče odlagališča mora biti nad nivojem nihanja
talne vode.
*
Ko je odlagališče NS RAO popolnjeno, se zapre. Vsi objekti
priprave in predelave NS RAO se odstranijo. Po dokončni
ureditvi gomil, se na nepropustne plasti gline nanese humus
in pokrije z vegetacijo, ki povrne prostoru prvotni videz.
Za odlagališče navedenih zmogljivosti bo potrebno predvideti zemljišče velikosti okoli 8-10 ha.
PRIKAZ ENOT ZA ODLAGANJE V TUNELU

. KARAKTERISTIČNI PREČNI PRESEK TUNELA ZA ODLAGANJE RAO

NAČIN KONČNEGA ODLAGANJA V GOMILE

Slika J: Primer koncepta plitvega odlagališča
Poročevalec
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POBUDA
Zelenih Slovenije za moratorij za melioracije
Pobuda Zelenih Slovenije, ki so jo naslovili na Skupščino SR Slovenije, in se nanaša na uvedbo moratorija na
vse regulacije vodotokov in melioracije močvirnih in
gozdnih površin ob vodotokih, je bila podrobno proučena, zlasti v Komisiji Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja, pa tudi v Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije; ta je na predlog omenjene
komisije in sklepa Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije Se dodatno proučil širše vidike melioracij.
Na zadnji obravnavi te pobude 30. januarja 1990 je

komisija, ki je pred tem dobila še mnenja raznih institucij
in strokovnjakov do pobude Zelenih Slovenije in stališča
Izvršnega sveta, oblikovala svoje dokončno mnenje
o pobudi ter sprejela stališča in sklepe. Zaradi pomembnosti navedenih vprašanj - tako za politiko varstva okolja kot za kmetijsko politiko - se je komisija zavzela, da
pobudo Zelenih Slovenije in stališča ter sklepe komisije
obravnavajo vsi zbori Skupščine SR Slovenije ob obravnavi Poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
o stanju in perspektivah varstva okolja v SR Sloveniji.

MNENJE
o pobudi Zelenih Slovenije za moratorij za izvajanje melioracij
Komisija Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega
okolja je na sejah dne 19. 10. 1989, 13. 12. 1989 in 30. 1.1990
obravnavala navedeno pobudo, stališča Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije do pobude in še dopolnilna stališča
izvršnega sveta. Prav tako je bila komisija v tem času seznanjena z mnenji raznih institucij in strokovnjakov do pobude
Zelenih in o stališčih izvršnega sveta (od 27 zaprošenih prispelo 14).
Glede na predlog komisije, ki je bil sprejet na njeni seji dne
19. 10. 1989 in oblikovan v vmesnem poročilu z dne 23. 10.
1989, namenjen pa za sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za dne 25. 10. 1989, je ta zbor na tej svoji
seji sprejel sklep, da naj izvršni svet v roku treh tednov
pripravi celovito poročilo, ki bo upoštevalo vse možne učinke
melioracij, na katere je opozorila komisija.
Komisija je že v začetku opozorila, da je potreben vpogled
na učinke melioracij s širših vidikov, kot je bilo predstavljeno
v stališčih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Ločevati
moramo agromelioracije in hidrotehnične posege v reke in
potoke; slednje spreminja reke v kanale in potoke, v jarke
brez tistih naravnih funkcij, ki odlikujejo vsak ekosistem.
S tem se spreminjajo vodni režimi pokrajin in mikroklima, kar
terja nadaljnje posege v vodovje (gradnjo akumulacij) in
namakanje osušenih površin. Z melioracijami, ki pomenijo
v veliki meri aktiviranje slabših tal, pa se tako hitro ne spreminja pedološka struktura tal (fizikalne in kemijske lastnosti
prsti), zato se izvaja z mehanizacijo plitvo gnojenje z mineralnimi gnojili, prav to pa vpliva tudi na vodovje in ne le na
pridelek. Kmetijstvo ima nesporno primarni interes in pravico
urejati kmetijska zemljišča, toda ob upoštevanju dejstva, da
so vode ožilje pokrajine in ne nazadnje sistem ohranjanja
funkcij, klime in ekoloških lastnosti pokrajine. Pri tem pa je
potrebno usklajevati interese kmetijstva, gozdarstva, industrije, energetike, komunalnega gospodarstva, naselij itd.
S tem se odpira vprašanje, kako enostransko programiranje
in projektiranje melioracij ločiti na agromelioracije in na
posege v naravo, ko terjajo višjo in kompleksno raven obravnavanja in zaščite. Poudarjeno je tudi bilo, da je potrebno
takoj prenehati z enostranskim delom komisije za oceno
melioracijskih projektov pri Zvezi vodnih skupnosti, oziroma
sedanji Republiški vodni upravi.
Dopolnilna stališča izvršnega sveta, ki vsebujejo nekatere
nove ugotovitve in ki bolj jasno osvetljujejo izvajanje hidromelioracij, so bila okvirno ocenjena kot dobra. Pomanjkljiva pa
so v oceni naravovarstvenih posledic takih posegov, kjer se
razlikujejo ocene proizvodnih vidikov kmetijstva od ocen
kompleksne funkcije pokrajine, kar je najbolje razvidno iz
poročil odbora Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za kmetijstvo, mnenja Zavoda SR Slovenije za naravno in
kulturno dediščino in drugih.
Izvršni svet v dopolnilnih stališčih priznava, »da je prišlo pri
načrtovanju in izvajanju hidromelioracij in še zlasti regulacij
vodotokov do vrste negativnih pojavov, ki se ponekod odražajo v preveč drastični spremembi prvobitne krajinske
podobe, njeni degradaciji in v posameznih primerih do uniče50

nja naravnega biotopa.« Tako ugotovitev je komisija ocenila
kot korektno pojasnilo. Ključni problem je vsekakor v planskem procesu, kjer se naj bi usklajevali interesi v prostoru.
Postopek usklajevanja očitno ni ustrezen, ker ta nasprotja ne
razrešuje. Pri tem se ne upoštevajo dosedaj sprejete usmeritve Skupščine SR Slovenije, zlasti tiste iz leta 1987 ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o stanju
na področju reševanja problematike onesnaževanja okolja
skupaj s temeljnimi cilji in programskimi usmeritvami političnega in družbenega programa SZDL Slovenije na področju
ekologije, energije in varčevanja, niti zakonske opredelitve
glede omejitvenih pogojev za poseganje v prostor oziroma da
se dejavnosti - posegi v prostor, ki bistveno rušijo ekološko
ravnovesje v naravi, razmestijo in organizirajo tako, da se
njihov škodljivi vpliv na okolje zmanjša v okviru s predpisi
dovoljenih stopenj na najmanjšo možno mero.
V razpravi je bila izražena tudi misel, da je potrebno pri
hidromelioracijskih posegih v prostor jasno ločiti nadzornika
od nosilca in izvajalca izvedbe. Financiranje oziroma delovanje nove revizijske komisije naj bi bilo vključeno v stroške, ki
se krijejo iz sredstev sklada za urejanje kmetijskih zemljišč.
Prav tako bi bilo potrebno zaradi konfliktnosti, ki jih je rojeval
obstoječi planski postopek, na novo urediti zakonodajo glede
tega dela posegov v prostor, o čemer bo potrebna tudi temeljita javna razprava. Nova revizijska komisija naj čimpreje
oceni, ovrednoti in pregleda škodljive posledice že izvedenih
hidromelioracij na okolje, predvsem pa pregleda vse načrtovane in dogovorjene hidromelioracije. Za tiste, ki so v teku ali
pred začetkom izvedbe, naj se z deli nadaljuje, hkrati pa
sproži proces revizije. Iz sredstev sklada za urejanje kmetijskih zemljišč naj se financirajo zgoraj navedene naloge in
saniranje posledic že izvedenih hidromelioracij, kajti to mora
biti cena za slabo projektiranje in izpeljavo v preteklosti.
Člani so poudarili, da gre pri vprašanju hidromelioracij
v osnovi za drugačno kmetijsko politiko. Komisija je že večkrat opredelila v svojih sklepih, predlogih in stališčih, da mora
vsaka investicija, tudi hidromelioracije, nositi vse stroške
posegov v okolje. Ob tem je prisotna dilema o popolni prekinitvi hidromelioracij ali pa o začasni prepovedi z določenimi
pogoji oziroma zahtevami. Tudi predlagatelj pobude se zavzema za prekinitev za določen čas, dokler se ne sprejme
ustrezna zakonodaja, ki bo čvrsteje kot doslej varovala okolje
pred škodljivimi posledicami tovrstnih posegov. Opozorjeno
je bilo, da gre v primeru sedanjega načina izvajanja hidromelioracij zgolj za odvodnjo, torej za odvajanje previsokega vodostaja oziroma dodatka vode Posledica hidromelioracij pa je
znižanje ravni podtalnice. Pridelki na tako pridobljenih površinah, kar potrjujejo primeri v Vipavski dolini, na ljubljanskem
barju, pa se sploh niso zvišali. Na melioriranih površinah so
organizirana kmetijska posestva za čisto rastlinsko proizvodnjo. Vse te kulture so zelo ekstenzivne, zahtevajo težko mehanizacijo, kar pa meliorirana tla težko prenesejo.
V razpravi je bilo podprto mnenje Zavoda SR Slovenije za
varstvo naravne in kulturne dediščine, ki zagovarja takojšnjo
revizijo postopkov priprave predlogov in kriterijev za melioraporočevalec

cije, ocenjevanje projektov in nadzorovanj izvajanja, ker je
dosedanja praksa v nasprotju s celovitostjo obravnavanja
vseh družbenih interesov v prizadetem prostoru. Izkušnje
kažejo, da bodo potrebna velika finančna sredstva za renaturiranje z dosedanjimi posegi prizadetih površin in biotopov.
Predstavnik izvršnega sveta je poudaril, da se ne strinja
z uvedbo moratorija za nove hidromelioracijske posege kar
povprek, na splošno. Strinja pa se, da se nove hidromelioracije na novo ocenijo in v primeru, da so z vseh vidikov
opravičljive, ni zadržkov, da se tudi izvedejo. Prav tako podpira odpravo vseh slabosti pri planiranju, projektiranju, izvajanju do vzdrževanja, nadzora, zaostritev odgovornosti in drugačno sestavo revizijske komisije. Podpira tudi čimprejšnje
sprejetje nove zakonodaje na področju urejanja prostora,
planiranja, kmetijstva, kjer priprave že potekajo, da bo ukrepanje lahko bolj učinkovito. Zavzema se za pripravo posebnega zakona za zaščito značilnih biotopov, za interdisciplinarno oceno (na terenu) v primerih, ko so bile s hidromelioracijami storjene škode in z dodatnimi vlaganji pri izvedbi sanacije, da se zagotovi vse tisto, kar dolgoročno zagotavlja kvaliteto biotopov.
Komisija je sprejela naslednja stališča in sklepe:
1. Močvirna in poplavna območja predstavljajo kot življenjski prostor, naravno dediščino, ki jo je treba ohranjati preko
ustrezne oblike rabe tako, da se ohranjajo njene naravne
značilnosti. Posebej vredna mokrišča (močvirja, barja, stanišča, prodišča ob rekah, rečne bregove itd.), ki predstavljajo
najvrednejše življenjske prostore za ogrožene rastlinske in
živalske vrste, je treba zavarovati kot naravne rezervate.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v roku šestih mesecev predloži Skupščini zakon o zaščiti navedenih biotopov
pred spremembami namembnosti. Predhodno je potrebno
opraviti inventarizacijo, na podlagi katere bodo določeni vsi
Potencialni naravovarstveni rezervati v SR Sloveniji, za kar so
*e na razpolago ustrezna aerosnemanja.
2. Izvršni svet naj takoj pristopi k prilagoditvi zakonskih in
Podzakonskih predpisov, ki urejajo planiranje, projektiranje
in izvedbo hidromelioracij novejšim naravovarstvenim spoznanjem. Pregled vseh predpisov, ki jih je potrebno prilagoditi,

skupno z rekovnikom njinove spremembe, naj posreduje
v informacijo Skupščini SR Slovenije v roku 2 mesecev.
3. Izvršni svet naj takoj imenuje novo revizijsko komisijo, ki
naj bo sestavljena interdisciplinarno. Ta naj čimpreje, neodvisno od sklepa in 2. točke, izda nova navodila za projektiranje in izvedbo hidromelioracij, ki morajo upoštevati metodologijo ekosistemske presoje posegov v prostor. O imenovanju
in o osnutku navodil naj obvesti Skupščino SR Slovenije. Do
imenovanja nove komisije, izdelave novih navodil in revizije
načrtovanih in že dogovorjenih projektov naj se uvede
začasni moratorij za nove hidromelioracije (po dikciji 101.
člena zakona o kmetijskih zemljiščih, Ur. I. SRS, št. 17/86).
4. Delo na hidromelioracijskih posegih, ki se že izvajajo, naj
se nadaljujejo. Še pred zaključkom del pa morajo biti ti posegi
izpostavljeni postopku revizije na osnovi novo oblikovanih
navodil, vse ugotovljene pomanjkljivosti pa odpravljene.
5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj sproži izdelavo
projektov za saniranje in odpravljanje za okolje negativnih
posledic že izvedenih hidromelioracij. Priprava teh projektov
in njihova realizacija naj se financira iz sredstev, namenjenih
za urejanje kmetijskih zemljišč.
O pripravi in izvedbi omenjenih projektov naj Izvršni svet
obvesti Skupščino SRS do konca leta 1990.
6. Republiški upravni organ, pristojen za urejanje kmetijskih zemljišč, nosi polno odgovornost za to, da vsak nov
hidromelioracijski projekt upošteva vse določbe obstoječe
zakonodaje, saj že ta ne dopušča tolikšnih deformacij, ki so se
in se še dogajajo v praksi.
7. Komisija je bila enotna v ugotovitvah, da je potrebno
dosedanjo prakso planiranja, projektiranja in izvajanja hidromelioracij spremeniti in dopolniti z novejšimi spoznanji, zakonodajo, planskim procesom, organizacijo, izvedbo in nadzorom.
Zaradi pomembnosti vprašanja, tako za politiko varstva
okolja, kot za kmetijsko politiko, predlaga komisija vsem
zborom Skupščine SR Slovenije, da razpravljajo o njenem
mnenju in pobudi Zelenih Slovenije za moratorij na izvajanje
hidromelioracij ter o predloženih sklepih in stališčih komisije.

VMESNO POROČILO
Komisije za varstvo človekovega okolja Skupščine SR Slovenije
k pobudam Zelenih Slovenijee
Komisija Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega
okolja je na seji dne 19. 10. 1989 obravnavala v naslovu
navedeno
gradivo. O stališčih Izvršnega sveta do pobud Zeleni
h, ki se nanašajo na uvedbo moratorija na vse regulacije
v
odotokov in melioracije močvirnih in gozdnih površin ob
^dotokih, bo komisija ponovno razpravljala na eni od nasled®) Melioracije
. V razpravi o uvedbi moratorija na vse regulacije vodotokov
ln
s o melioracijah močvirnih in gozdnih površin ob vodotokih
o bili v predhodni razpravi oblikovani predvsem naslednji
9lavni poudarki:
~ problem melioracij je širše vprašanje, kot je predstavljeno
•stališčih Izvršnega sveta. V Sloveniji nimamo bilanc o izko'Sčanju voda, niti zemlje glede na pridobivanje hrane, niti
OHance o energiji. Obstojajo neke bilance oskrbe, vendar to
niso prave, ki naj bi v osnovi urejale našo perspektivo. Tudi
Pf| obravnavi melioracij bi morali ločiti tako regulacijo voda
°t spreminjanje naravnih vodotokov, ožilja pokrajine; nedo08 e ,a na
oh«*^ dolgoročna
usmeritev,
ki dovoljuje
bširne ' regulacije
in ureditveplanska
v pokrajini,
kar ima
lahko za
Posledico, da bomo imeli samo še kanale, ne pa rek in
Potokov. Melioracije pri nas niso samo melioracije, pomenijo
-p 0di uvajanje mehanizacije in kemizacije z vsemi posledicami.
poraja tudi precejšnje neskladje v zemljiški politiki, zato je
Potrebno nesorazmerja razčistiti. Začeti moramo z novo poli*° ln spremeniti dolgoročne usmeritve v odvisnosti od novih
Poznanj v vodenju osnovne kmetijske politike. Zato je promelioracij in regulacij širši problem, ki ne vključuje
Poročevalec

samo varovanje naravne kulturne dediščine ampak zadeva
kompleksen vidik varstva narave v celoti.
Opozorjeno je bilo, da smo od leta 1960 pa do danes
izgubili več kot 46 tisoč ha njiv, ki so se spremenili v travnike,
sadovnjake: zgubili smo prav tako 60 tisoč ha pašnikov, širili
so se gozdovi. Teh naravnih biotokov, ki so zelo pomembni,
imamo 0,1% v republiki. V vodni sistem posegjao vodne
gospodarske skupnosti, komunalne skupnosti, vodo rabi
kmetijstvo, gozdarstvo, jemlje jo industrija, naselja itd. Že
danes pa vidimo, kako težke so lahko posledice, npr. suše,
kjer je treba skoraj v 4/5 slovenskih občin v celo vrsto naselij
s cisternami dovažati vodo. 44% Krasa pije slabo vodo - torej
pomeni, ljudem nismo zagotovili čiste vode. Navedeni in drugi
problemi so kompleksno povezani in zato moramo imeti
temeljne bilance za vodo, za zemljo, za proizvodnjo hrane, za
energijo, če hočemo umno gospodariti v slovenskem prostoru. Naloge je potrebno opraviti pred novim srednjeročnim
programom;
- dana je bila ocena, da so stališča Izvršnega sveta do
navedene pobude enostranska in upoštevajo pretežno kmetijski vidik z uveljavljanjem dosedanje politike regulacij in melioracij. Namreč stališče opredeljuje le koristnost teh posegov.
V primerjavi s stališčem Zavoda SR Slovenije za varstvo
naravne kulturne dediščine, ki opozarja na precejšnjo škodljivost takih posegov v okolje, je predloženo stališče
v nasprotju. V razpravi je prevladovalo zato mnenj naj komisija v najkrajšem času pridobi mnenje do pobude Zelenih tudi
iz drugih inštitucij in posameznih strokovnjakov izven republiške uprave, kajti šele potem bi komisija lahko celostno ocenila to problematiko;
51

- neprimerna je tudi vloga oz. delovanje komisije pri Zvezi
vodnih skupnosti, ki se ukvarja z investicijami na teh področjih, zlasti njihovimi kriteriji in angažiranje investitorjev, projektantov in izvajalcev. Zato je prevladovalo mnenje, da je
potrebno z enostranskim delom take komisije čimprej prenehati, zagotoviti pa večji vpliv neposrednih prebivalcev, katerim naj bi bili predhodno predstavljeni posamezni načrti.
Razmisliti je potrebno o uvedbi demokratičnega načina odločanja o življenju in o pogojih za bivanje v okolju, zemlji pa
določiti pravilno ceno plodne zemlje;
- v razpravi je bilo prisotno tudi razmišljanje o problematiki
prenosa proizvodnje v hribovita in gričevnata območja, kar
pomeni ponovno aktiviranje proizvodnje na teh predelih, kar
pa je seveda pogojeno z velikimi finančnimi sredstvi. Prav
tako je potrebno proučiti izvedbo potrebnih hidro melioracij
v zasebni izvedbi. Zelo resen je tudi problem kmetov starostnih upokojencev, ki še živijo na hribovitih in gričevnatih

območjih in ki zaradi disparitete cen kmetijskih proizvodov in
različnih davčnih predpisov v odnosu do družbenega sektorja
težko opravljajo svojo osnovno funkcijo. Zato je ponovno
potrebna temeljita razprava o socialnem položaju zasebnega
kmetijstva. Težave pa še stopnjuje monopol pri izvajanju
melioracij. Zato je bilo že v predhodni razpravi prisotno mnenje, da bi bilo primerno uvesti začasni moratorij na vse te
posege, hkrati pa pospešiti vsa dela za odpravo trenutnega
stanja.
Zato je komisija predlagala zboru, da le-ta zahteva od Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v roku treh tednov celovito poročilo z upoštevanjem vseh možnih vidikov (na nekatere je že opozorila komisija v svoji predhodni razpravi). V tem
času bo poskusila tudi komisija pridobiti mnenja od raznih
inštitucij in strokovnjakov o pobudi Zelenih in o stališčih
Izvršnega sveta do pobude.

POROČILO
k obravnavi stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pobude
Zelenih Slovenije
Odbor Zbora združenega dela za kmetijstvo je na svoji 28.
redni seji dne 13/11-1989 obravnavale stališča Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije do pobude Zelenih Slovenije, ki se
nanašajo na zahtevo za prekinitev melioracij. Pobudo za
obravnavo stališč je odboru posredovala Komisija za varstvo
človekovega okolja pri Skupščini SR Slovenije.
V razpravi so delegati odbora menili, da je bilo področje
melioracij dobro urejeno, saj so se del lotevali načrtno, da bi
zadostili zakonskim predpisom, kjer pa so se srečevali s problematiko, ki ni bila na strani kmetijstva. Za melioracije so
sredstva v glavnem zagotovljena, za ekologijo pa teh sredstev
ni zagotovljenih, zato so v odboru podprli ekološki dinar.
Kmetijstvo nikoli ni dobilo rešitev za melioracijo ampak samo
kritiko. Na zemljiščih se gospodari z zahtevami kmetijstva,
zaradi tega so morali vse študije plačevati iz kmetijskega
dinarja. Zahteve Zelenih Slovenije so nemogoče; vse mora
ostati takšno kakršno je, kmetijstvo pa ne dobi nobenih tipskih rešitev. Urejena kulturna krajina je tista, ki jo je urejeval
kmet. Z melioracijami je dosežen stik zaradi katerega jim
kmetje zaupajo. V tem segmentu je doseženo, da se je skozi
melioracije, komasacije in urejanja kmetijskih zemljišč pomagalo kmetu.
V odboru za melioracije je zastopana ekološka stroka, zato
vedno obstaja ekološka preverba. Obstaja bojazen, da je
v ozadju želja po storniranju sredstev namenjenih za melioracije ter po usmeritvi le teh drugam.

Pri obravnavi posegov v prostor je potrebno ločiti hidro in
agromelioracije, predvsem v hribovitih predelih z najtežjimi
pogoji bi morali upoštevati normative.
Ni potrebno po prekinitvi melioracij po začasnem moratoriju, saj je čas, da se predvidijo takšne strokovne rešitve, ki
bodo sprejemljive. V praksi, se hidro in agromelioracije izvajajo v stroki, za katero pa kmetijstvo ne more biti odgovorno.
Melioracij ni mogoče opustiti, potreben je le strokovnejši
pristop za uporabo normativne podlage. Sodelovanje je
potrebno, vendar izključno na strokovni podlagi pri čemer je
potrebno delovati na argumentiranih podatkih, saj izkušnje
kažejo, da so pri dobrem tehničnem nadzoru melioracije bile
dobro izvršene. Velja poudariti, da je namen melioracij
izključno povečanje pridelovanja proizvodnje hrane za republiko, kmetijstvo pa je najbolj zainteresirano za varovanje
kmetijske zemlje. Po razpravi je bilo sprejeto naslednje stališče:
Delegati odbora za kmetijstvo v celoti podpirajo stališča
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pobude Zelenih
Slovenije, ki se nanašajo na zahtevo za prekinitev melioracij,
podpirajo sodelovanje na strokovnih izhodiščih zavedajoč se,
da je bil namen urejanja kmetijskih zemljišč izključno pridelovanje hrane, ki ni imel namena povzročati škode. Obstajajo
strokovni elementi in normativi, da se urejanje kmetijskih
zemljišč izvede brez povzročanja škode.

STALIŠČA
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pobude Zelenih Slovenije
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 180. seji dne
21.9.1989 obravnaval pobude Zelenih, ki se nanašajo na
zahtevo za prekinitev melloracll,
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi omenjenih pobud zavzel naslednja načelna stališča:
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je proučil pobude
Zelenih v zvezi z nekaterimi odprtimi vprašanji, ki se nanašajo
na problematiko varstva in izboljšanja zahtev za čim hitrejšo
odpravo vzrokov in posledic nakopičenih problemov, ki jih je
povzročil s tedanjimi zahtevami varstva okolja nezadostno
uravnotežen dosedanji razvoj. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda, da je samo nenehno prizadevanje za izboljšanje razmere v našem skupnem življenjskem okolju zagotovilo, da se začeti koraki za izboljšanje ekoloških razmer ne
bodo zaustavili ob navidez bolj perečih trenutkih ekonomskih
in socialnih problemov. Samo takšna, na dolgoročnih ciljih
zasnovana praksa je lahko zagotovilo za izpolnitev ciljev
nedavno dopolnjenih in spremenjenih planskih aktov republike, ki temeljijo na sklepih problemske konference Ekologija, energija, varčevanje.
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2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pri presoji pobud
Zelenih izhajal iz dejstva, da so bile na podlagi sklepov Skupščine SR Slovenije ter v skladu s Temeljnimi cilji in programskimi usmeritvami političnega in družbenega programa SZDL
Slovenije na področju ekologije, energije in varčevanja spremenjene in dopolnjene razvojne usmeritve na vseh ekološko
pomembnih delih družbenega razvoja. Hkrati je bil pričet
proces .spreminjanja ustavnih temeljiev ter iskanja učinkovitejše zakonodaje na področju varstva okolja. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije zato meni, da je produktivno predvsem vztrajanje pri teh z velikimi napori in na občutljivem
konsenzu zgrajenih osnovah. Vsekakor je treba spremljati in
se odzivati na nova spoznanja, ni pa smotrno vedno znova
odpirati dilem, ki so bile morda že razrešene. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije pobude Zelenih načelno sprejema
predvsem v tistem delu, ko gre za skrb za izpolnjevanje že
dogovorjenih nalog.
Stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pobud
Zelenih Slovenije, predlagajo:
— uvedbo moratorija na vse regulacije vodotokov in melioraporočevalec

cije močvirnih in gozdnih površin ob vodotokih;
— takojšnjo ukinitev vseh »nepovratnih investicij« v kmetijstvu, ker povzročajo ogromno škodo naravni dediščini Slovenije;
— preusmeritev finančnih sredstev, ki se preko melioracij
stekajo v kmetijstvo, v subvencioniranje drobne kmetijske
proizvodnje v gričevnatih in hribovskih področjih Slovenije;
—- zakonsko zaščito vseh slovenskih močvirnih in poplavnih
področij ter obvodnih gozdov;
— renaturacijo uničenih biotopov in vzpostavitev prejšnjega
naravnega bogastva močvirij, potokov in rek ter življenskega
prostora večine rastlinskih in živalskih vrst ob njih.
Stališče z obrazložitvijo:
»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da ni možno
takoj ustaviti del na regulacijah vodotokov in melioracij močvirnih ter gozdnih površin ob vodotokih ter renaturirati spremenjenih biotopov, vzpostaviti prejšnje naravno bogastvo
Močvirij, potokov in rek ter življenjskih prostorov večine rastlinskih in živalskih vrst ob njih, prav tako ni moč ukiniti vseh
nepovratnih investicij v kmetijstvu. Obenem pa Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije meni, da je treba na podlagi dosedanjih izkušenj in poznavanja posledic, ki jih melioracije povzročijo v prostoru, že pri pripravi programa urejanja kmetijskih
zemljišč za leto 1990, še zlasti pa za srednjeročno obdobje od
leta 1991 do leta 1995 temelito proučiti in spremeniti sprejeti
dolgoročni plan urejanja kmetijskih zemljišč in pri tem že
v letu 1989 zmanjšati predvideni obseg osuševanja kmetijskih
zemljišč in dati prednost namakanju, komasacijam in agromelioracijam v hribovitih predelih.
Tudi pobude, da naj se zakonsko zaščitijo vsa močvirna in
Poplavna območja ter obvodni gozdovi, ni mogoče sprejeti,
temveč je potrebno v skladu s predpisi o varstvu naravne in
kulturne dediščine dosledneje voditi postopke za sprejem
odločb oziroma odlokov za zaščito posebno ogroženih rastlinskih in živalskih vrst na posameznih ožjih območjih. Ob
Planiranju melioracij in drugih podobnih posegov v prostor
Pa je treba predvideti takšne rešitve, s katerimi bo zagotovljeno potrebno varstvo vsem ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam ter posameznim naravnim znamenitostim.«
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije utemeljuje svoje stališče z naslednjim:
kljub nekaterim slabostim, ki se pojavljajo pri načrtovanju
in zlasti izvajanju melioracij, tudi zaradi premalo aktivnega
sodelovanja vseh zainteresiranih za prostor, predvsem pa
zaradi pomanjkanja strokovnega znanja in v nekaterih primerih tudi pomanjkljivega, nepravočasnega usklajevanja interesov za pravilno načrtovane in izvedene melioracije kljub spremembam, ki jih povzročajo v krajini nimajo takšnih negativnih
Posledic na obstoj rastlinskih in živalskih vrst, da bi jih morali
v
celoti opustiti.
Na vseh melioriranih površinah so doseženi ugodni proizvodni rezultati. Melioracije so pripomogle tudi k razvoju podeželja, k večji socialni varnosti kmetov, koncentraciji in poceni-

tvi kmetijske proizvodnje, ki je pretežno v zasebnem kmetijstvu.
Poleg teh pa imajo melioracije še veliko drugih, težko
merljivih učinkov, kot so: koncentracija kmetijske proizvodnje
v zasebnem kmetijstvu, ohranjanje poseljenosti prostora zlasti v hribovitih predelih, ponovna uporaba opuščenih ali zanemarjenih kmetijskih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo (zemljišča v zaraščanju, gramoznice, divja odlagališča smeti, zemljišča s slabšo sposobnostjo zadrževanja vode), izboljšanje
kmetijske infrastrukture, varovanje pred poplavami, zlasti
zaradi regulacije vodotokov, olajšano kmetovanje. Vse to pa
prispeva k večji in ekonomičnejši predelavi hrane, večjemu
dohodku in večji socialni varnosti kmetov, večjemu zanimanju
za kmetijske poklice in k zmanjševanju odliva delovne sile iz
kmetijstva.
Odločitev za melioracije v SR Slovenije je temeljila na
potrebi po nadomeščanju pozidanih kmetijskih zemljišč,
povečevanju kmetijske proizvodnje ter na strokovnih podlagah in izkušnjah v drugih državah (Avstrija, Nemčija, Švica,
Francija), v katerih se melioracije kljub nekaterim preteklim
negativnim izkušnjam še vedno izvajajo.
V SR Sloveniji imamo po podatkih iz srednjeročnih planov
za obdobje 1981-1985 722.811 ha kmetjskih zemljišč, od tega
je obdelovalnih zemljišč (I. do IV. kategorije) 511.649 ha oziroma 25,5 ara na prebivalca, njiv v ravnini in v blagem nagibu
pa je le 207.000 ha ali 10,3 ara na prebivalca. Ti podatki
kažejo, da imamo v SR Sloveniji izrazito skromne kmetijske
zmogljivosti, saj smo v Evropi na predzadnjem mestu po
površini kmetijskih zemljišč na prebivalca. Zaradi tega imamo
v SR Sloveniji zelo omejene možnosti z predelavo hrane in
postajamo vse bolj življenjsko odvisni od tistih, ki hrano lahko
prodajajo.
Ko smo v Sloveniji sprejemali družbene plane in posledično
odločitve o urejanju kmetijskih zemljišč, smo načrtovali, da
bo razvoj temeljili predvsem na boljšem izkoriščanju vseh
proizvodnih zmogljivosti in s tem tudi naravnih danosti ter
njihovem usposabljanju za proizvodnjo v obsegu, ki zagotavlja ohranjanje poseljenosti, pridobivanje dohodka, izboljšanje
življenjskih in delovnih razmer seveda ob hkratnem zagotavljanju naravnega ravnovesja.
V letu 1986 je bil sprejet dolgoročni plan usposabljanja
kmetijskih zemljišč do leta 2000, ki predvideva osuševanja na
71.302 ha, namakanje na 31.715 ha, agromelioracije v hribovitih območjih na 56.162 ha in v nižinskih območjih na 50.546
ha, zemeljska dela pri obnovi trajnih nasadov na 16.065 ha,
komsacije na 125.383 ha in nakup 10.000 ha.
Do leta 1988 smo v SR Sloveniji meliorirali 67.600 ha, od
tega osušili 63.964 ha, usposobili za namakanje na 3636 ha,
agromeliorirali 47.804 ha, od tega smo na hribovitih območjih
uredili 17.061 ha, komasirali 40.085 ha ter odkupili 3467 ha.
Na melioriranih zemljiščih v Sloveniji pridelujemo predvsem najpomembnejše poljščine proizvode, kot so pšenica
koruza, oljna repica, sladkorna pesa, in vrtnine.
Pomen pridelave na melioriranih zemljiščih za koruzo, pšenico in sladkorno peso je prikazan v naslednji tabeli:

Poljicina Vsa povrlina Pridelek Skupaj Helioracijske
v ha
dt/ha
t
povriine

dt/ha

Pridelek
skupaj t

koruza
61.693
Plenica
45.747
sladkorna
Pesa
4.712

46,0
37,5

284.220
171.551

20.220
11.707

63,8
45,8

129.003
53.618

32,7
25,6

45,3
31,2

428,8

202.050

2.128

374,6

79.715

45,2

39,4

'z navedenih podatkov je razvidno, da pridelava na meliorianih površinah zavzema pomemben delež pri pridelavi najpomembnejših
poljščin: pri koruzi s skoraj polovico (45,3%),
Pri
Pšenici s slabo tretjino (31,2%), pri sladkorni pesi še nekaj
Ve
« (39,4%).
Povprečni pridelki na melioriranih zemljiščih so pri koruzi
za 38%, pri pšenici pa za 22% večji od pridelkov na nemelioriPoročevalec

Deleli
v povrtinah v pridelkih

ranih zemljiščih. Z urejanjem kmetijskih zemljišč se uredijo
talne razmere, optimirajo velikosti parcel za sodobno obdelavo, intenzivira pridelava in organizira racionalnejša obdelava, kar vse vpliva na večjo in cenejšo pridelavo na enoto
površine.
Načini, pogoji, postopki ter odnosi pri izkoriščanju zemljišč
v kmetijske namene so določene v zakonu o kmetijskih zem53

Ijiščih (Uradni list SRS, št. 1/79,11/86). V njem so opredeljene
kmetijsko prostorsko ureditvene operacije, pogoji in način
njihove uvedbe, postopek izvajanja, pravice, dolžnosti in
obveznosti lastnikov in uporabnikov teh zemljišč. Med kmetijsko prostorsko ureditvenimi operacijami so opredeljene tudi
melioracije. Na načrtovanje in izvajanje melioracij pa se nanašajo tudi predpisi o planiranju, o urejanju prostora ter o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
S predpisi sta opredeljeni pravica in obveznost, da
v postopkih priprave strokovnih podlag, sprejemanja planskih
odločitev ter izvajanja melioracij sodelujejo vsi zainteresirani,
torej tudi institucije, ki skrbijo za naravno dediščino. Te pa se
ob začetku izvajanja melioracij v 70. letih niso ustrezno vključevale in niso bile aktivne pri načrtovanju ter izvajanju melioracij, pa tudi zavest o potrebnem varovanju naravne in kulturne dediščine v družbi ni bila tako razvita.
Po podatkih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so
naravovarstven i ki vložili prvo zahtevo za zaščito naravnega
okolja v zvezi z melioracijami leta 1983 ob melioracijah
v dolini Pesnice, ki pa so se začele izvajati že v sedemdesetih
letih. V zvezi s to zahtevo je bilo z melioracijskega območja
kasneje izvzeto ožje območje - razstišče močvirskega tulipana. Takšnih primerov je bilo v zadnjih letih več. Že ta prvi
primer dokazuje, da je ob sodelovanju in strokovnem delovanju vseh zainteresiranih za prostor in njegove posamezne
dele možno uskladiti interese, če zahteve temeljijo na strokovno pretehtanih in argumentiranih predlogih.
Predvidene melioracije do leta 2000 zajemajo le slabih 10%
vseh kmetijskih zemljišč. Velik del melioracij je predviden na
že obstoječih obdelovalnih površinah, zato se z njimi bistveno
ne posega v prostor in ne spreminja krajina.
Po letu 1977, ko so bili sprejeti predpisi in zagotovljeni viri
sredstev za melioracije, sta Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Skupščine SR Slovenije večkrat obračunavala problematiko melioracij. Ob tem sta tudi vedno znova preverila
ustreznost odločitve ter opozarjala na pomanjkljivosti pri izvajanju melioracij ter sprejemala ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za poostritev nadzora. Tudi problemska konferenca
SZDL Slovenije Ekologija, energija, varčevanje je opozorila na
problematiko melioracij, ni pa se izrekla proti njim.
Na tej podlagi so bile sprejete spremembe in dopolnitve
predpisov, poostren je bil nadzor in izboljšana izvedba melioracij. Načrtovalci, investitorji in izvajalci vse bolj upoštevajo
strokovne izkušnje iz drugih držav. Oblikujejo se skupine
strokovnjakov z različnih področij, ki sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju melioracij in drugih posegov v prostor. Poostrena sta strokovni in inšpekcijski nadzor nad sprejemanjem

planskih aktov, pripravo prostorskih izvedbenih aktov, izdajo
lokacijskih, gradbenih in uporabnih dovoljenj, opravljanjem
del ter vzdrževanjem melioracijskih objektov in naprav.
Organizirano je dopolnilno strokovno izobraževanje delavcev, ki delajo pri načrtovanju, nadzoru in izvajanju melioracij.
Organiziranih je bilo več posvetovanj o ohranjanju kulturne
krajine ob urejanju kmetijskih zemljišč, na katerih so sodelovale znanstveno-raziskovalne in izobraževalne organizacije
ter strokovnjaki s področja kmetijstva in varstva okolja iz SR
Slovenije in drugih delov Jugoslavije. Svoje znanje pa so
načrtovalci in izvajalci melioracij izpopolnjevali tudi v tujini.
Za izboljšanje načrtovanja in izvajanja urejanja zemljišč je
Odbor za urejanje kmetijskih zemljišč pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije v sodelovanju v VTOZD za agronomijo BF
Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani in Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdal dva strokovna
priročnika, v katerih so predstavljene tudi zahteve po varovanju okolja.
Odbor za urejanje kmetijskih zemljišč pri Zvezi vodnih
skupnosti Slovenije ne odobrava sredstev za melioracije
tistim investitorjem, ki niso izvajali ali vzdrževali melioracij
v skladu s predpisi in pravili stroke. Odbor in njegova revizijska komisija bosta vključila v svoje delo strokovnjake
s področja varstva naravne in kulturne dediščine, ki so doslej
že sodelovali pri pripravi strokovnih podlag za planiranje in
prostorskih izvedbenih aktov za melioracije.
Na podlagi vseh teh ukrepov sta se načrtovanje in izvajanje
melioracij v zadnjih letih precej izboljšali.
Zaradi manjšega priliva sredstev za te namene ter zaradi
delno spremenjene namembnosti teh sredstev v odpravljanje
posledic neurij ter v gradnjo vodovoda na Dravskem polju
plan urejanja kmetijskih zemljišč ne bo v celoti uresničen. Ob
tem pa bodo sredstva prednostno usmerjena v dokončanje
začetih projektov, namakanje, komasacije in agromelioracije
v hribovitih predelih.
V analizi razvojnih možnosti za naslednje srednjeročno
obdobje bodo ponovno in celovito ocenjeni učinki melioracij,
potrebe po varstvu avtohtone krajine ter rastlinskih in živalskih vrst ter potrebe po nadaljevanju melioracij, kar bo podlaga za sprejemanje planskih odločitev SR Slovenije za
obdobje 1991-1995.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravlja tudi spremembe predpisov, v katerih bodo spremenjeni in dopolnjeni:
- pogoji in postopki za načrtovanje in izvajanje melioracij;
- merila za družbeno vsestransko pretehtano odločanje
o upravičenosti melioracij.

DOPOLNILNA STALIŠČA
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k stališčem do pobude Zelenih
Slovenije
Na podlagi sklepa Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije z dne 25. 10. 1989 in razprave na seji Komisije
Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja z dne
19.11.1989 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na 190. seji
dne 16.11. 1989 k stališčem do pobude Zelenih za moratorij
za izvajanje melioracij sprejel naslednja dopolnilna stališča.
Glede na to, da v razpravah vedno znova prihaja do izraza
premalo natančno razumevanje pojma melioracij in premajhno poznavanje normativne ureditve za izvajanje hidromelioracij se zdi potrebno, da uvodoma pojasnimo te zadeve.
Kaj je melioracija, je določeno v 101. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (uradni list SRS, št. 17/86). Po določilu citiranega člena razvrščamo melioracije v:
a) hidromelioracije, kar predstavlja:
- ureditev režima površinskih voda z regulacijami vodotokov, izgradnjo zadrževalnikov in drugih protipoplavnih ter
protierozijskih objektov;
- in ureditev talnega vodnega režima z izgradnjo osuševalnih in namakalnih sistemov.
V izvedbi sta faza regulacije in faza osuševanja ločeni tako
časovno kot v pogledu nosilca investicije. Prvo izvajajo vodne
skupnosti drugo kmetijske organizacije v sodelovanju s KZS.
b) agromelioracije, ki služijo izboljšanju fizikalnih kemičnih
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in bioloških lastnosti tal in se izvajajo z apnenjem, planiranjem, krčenjem drevesne rasti in grmičevja na zemljišču urejanja teras, ureditve gorskih in kraških pašnikov.
Medtem, ko hidromelioracije pomenijo trajno spremembo
prostora zunaj ureditvenih območij naselij v odprtem prostoru in so takega značaja, da jih urejamo v skladu z zakonom
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84) pa za agromelioracije praviloma ne veljajo
določbe citiranega zakona, saj ne gre v načelu za trajno
spremembo videza krajine odnosno zemljišč.
Nedvomno je prišlo pri načrtovanju in izvajanju hidromelioracij in še zlasti regulacij vodotokov do vrste negativnih
pojavov, ki se ponekod odražajo v preveč drastični spremembi prvobitne krajinske podobe, njeni degradaciji in
v posameznih primerih do uničenja naravnega biotopa.
Te napake izvirajo gotovo tudi iz subjektivnih vzrokov, kot
so nestrokovni pristopi k pripravi in izvedbi hidromelioracij pa
tudi zaradi ozkih ekonomskih interesov investitorja in izvajalca ter pomanjkljivega nadzora nad kvaliteto in obsegom
izvedbe, predvsem pa tudi iz dejstva, da so se številne melioracije izvajale že dosti prej kot se je pojavila ekološka zavest
in je razumljivo, da so se takrat upoštevala pri načrtovanju le
tehnična in ekonomska načela.
poročevalec

Na negativne napake pri izvajanju melioracij sta že v letu
1986 reagirala RK za varstvo okolja in urejanja prostora in RK
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s pripravo skupnega
navodila o izvajanju melioracij s poudarkom na varovanju
dobrin splošnega pomena, ki je bilo v začetku leta 1987
posredovano vsem izvršnim svetom občin. RK za varstvo
okolja in urejanje prostora je v sodelovanju s katedro za
krajinsko arhitekturo biotehnične fakultete v letu 1988 pripravil strokovno posvetovanje v zvezi s pripravo prostorske
izvedbene dokumentacije za izvajanje melioracij, s poudarkom na hidromelioracijah.
Večina konfliktnih situacij v zvezi z melioracijami kmetijskih
zemljišč je posledica neizvajanja osnovnih določil sistema
družbenega planiranja in zakona o urejanju prostora (zakon
o urejanju prostora, Uradni list SRS, št. 18/84,13. člen) zadolženih nosilcev planiranja občinskih planskih aktov. Odsotnost
pripravljenosti ali neznanje sta bila vzrok za opustitev vseh
možnih aktivnosti, ki bi že v fazi usmeritev za razvoj in ukrepe
lahko zavarovali kulturno krajino, naravovarstvene značilnosti
v prostoru ter druge naravne in z delom pridobljene vrednote
človekovega okolja. Naloga občinskih kulturnih skupnosti je
bila, da zagotovijo usmeritve za varstvo naravne in kulturne
dediščine, pri čemer bi morale upoštevati strokovne osnove,
ki jih je bila dolžna pripraviti strokovna organizacija s tega
področja.
Območja, za katera se predlaga melioracija, morajo preveriti tudi drugi zainteresirani uporabniki tega prostora,
odnosno interesenti za drugačno rabo prostora pri pripravi
planskih aktov občine. Seveda so tudi ti zavezani za pripravo
svojih strokovnih podlag, s katerimi lahko usklajujejo svoje
interese pri namenski rabi območja, čeravno gre za območja
trajne kmetijske rabe, prvega ali drugega območja kmetijskih
zemljišč, s to opredelitvijo ni odvzeta pravica odnosno dolžnost, da se na njih usklajujejo tudi drugi interesi.
Spoznanja iz strokovnih podlag, ki služijo za pripravo planskih aktov občine, morajo biti dovoljne ob predpostavki, da
vsi nosilci planiranja dejansko opravijo svojo nalogo, za opredelitev načina priprave prostorskega izvedbenega akta ter
priprave programa izdelave prostorsko izvedbenih aktov
z opredlitvijo vseh sodelujočih, kot je to sicer določeno za vse
vrste PIA.
RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano uvaja poostrene
kriterije za oceno upravičenosti financiranja hidromelioracij.
Ob prenosu strokovne službe in dejavnosti odbora za melioracije in občinskih kmetijskih inšpektorjev v sestavo Sekretariata za kmetijstvo pa bomo vzpostavili tudi učinkovitejši nadzor nad izvajanjem in vzdrževanjem melioracij.
Torej je možno v obstoječem planskem procesu in v pripravi prostorsko izvedbenih aktov ob korektnem sodelovanju
vseh nosilcev planiranja doseči usklajenost interesov v prostoru in razmejiti naravovarstvene interese in interese kmetijstva, odnosno vodnega gospodarstva. V nadaljevanju podajamo stališča do posameznih vprašanj, izpostavljenih v vmesnem poročilu Komisije za varstvo človekovega okolja.
1- Melioracije in pozida vanje zemljišč
V zemljiški politiki v SR Sloveniji ni bilo nikoli prisotno
stališče, da bi z melioracijami slabših zemljišč opravičevali
Pozidavanje dobre kmetijske zemlje. Z melioracijami v prvi
vrsti izboljšujemo proizvodno sposobnost že obstoječih kmetijskih zemljišč, vzpostavljamo pogoje za ekonomičnejšo pridelovanje in doseganje večjega dohodka kmetijskim proizvajalcem ter povečujemo nacionalni proizvodni potencial kmetijstva. Tega pa po drugi strani žal izgubljamo v procesu
urbanizacije, ki je pogosto pri poseganju v prostor neraci°nalna.
2. Regulacija voda
Regulacije vodotokov se izvajajo z namenom zavarovanja
zemljišč in objektov pred škodljivim delovanjem visokih voda.
Dolgoročna planska usmeritev za izvajanje hidromelioracij je
zgolj odločitev o tem, da se na osnovi strokovnih podlag
£ načrtovanju hidromelioracije pristopi. Sam način izvedbe
hidromelioracij in regulacij ter krajinske ureditve pa je zadeva
ureditvenega
načrta, za katerega morajo biti predhodno izdelane
posebne strokovne podlage po programu priprave prostorsko izvedbenih načrtov, ki jih sprejema izvršni svet družPoročevalec

benopolitične skupnosti. Posebne strokovne podlage morajo
biti izdelane v ustreznih strokovnih organizacijah, koodinacijo posameznih del in strok pa opravlja nosilec priprave
ureditvenega načrta. Vsak ureditveni načrt za hidromelioracije pa je obvezno v javni razpravi in razgrnitvi. Ob tej priliki in
tudi ob sprejemanju ureditvenega načrta je možno podati
pripombe in ugovore na eventuelne neustrezne ali neusklajene strokovne rešitve tudi vodnogospodarske rešitve.
Usklajenost interesov vseh uporabnikov v prostoru se
v obstoječi zakonski ureditvi zagotavlja v planskem procesu
in pri pripravi prostorsko izvedbenih aktov, kjer se morajo
soočiti tako naravovarstveni interesi, kot interesi kmetijstva in
vodnega gospodarstva. Namen usklajevanja interesov vseh
uporabnikov prostora je doseči optimalno rešitev pri izvajanju
vseh posegov v prostor. V preteklem obdobju so se regulacije
vodotokov utemeljevale predvsem zaradi obrambe vseh zemljišč in objektov pred poplavami. Glede na omejena finančna
sredstva so se zaradi ozkih ekonomskih interesov ter prenizke
ekološke zavesti regulacije vodotokov večkrat izvajale tako,
da niso bili v zadostni meri upoštevani naravovarstveni pogoji.
Strokovne organizacije, zadolžene za izvajanje strokovnih
nalog, svoji/i obveznosti vedno niso opravljale na najustreznejši način. Republiški upravni organi so zato pogosto opozarjali na dosledno izvajanje zakonskih določb in pogojev
glede zakonsko predpisanih podlag za izdajo dovoljenj za
posege v prostor. Napake so se odražale predvsem v pretirano tehnično usmerjenih rešitvah regulacij, pri čemer so bile
na račun tehničnih rešitev večkrat zanemarjene naravovarstvene zahteve in pogoji. Zato bo v bodoče potrebno ponovno
preverjati tudi že sprejete ali dogovorjene programe in jih po
potrebi popraviti oziroma dopolniti.
3. Mehanizacija In kemizacija
Proces mehanizacije in kemizacije kmetijske proizvodnje je
tako v svetu kot pri nas odraz prizadevanj za večjo pridelavo
hrane, nedomeščanje živega dela zaradi deagrarizacije prebivalstva in povečanja delovne storilnosti. Ti sodobni tehnološko-tehnični postopki se izvajajo na vseh zemljiščih, in ne
samo na melioriranih in niso posledica melioracij. Pri strokovni uporabi teh postopkov ne prihaja do negativnih ekoloških posledic.
4. Zatravljanje njiv
Zatravljanje njiv, prehod travnikov v pašnike in marginalnih
pašnikov v gozd je posledica po eni strani našega povojnega
razvoja, ki je povzročil prevelik odliv delovne sile iz odmaknjenih in hribovitih območij in po drugi strani nujnega uvajanja
mehanizacije in ekonomsko pogojenih sprememb v proizvodni strukturi in usmeritvi. Ta proces je bil na nekaterih
območjih sicer preveč obsežen, vendar je v načelu povraten,
če obstaja za to družbeni interes in če so za to zagotovljeni
potrebni materialni pogoji. Vendar reaktiviranje mejhnih kmetijskih zemljišč ne more nadomestiti učinkov melioracij zemljišč v ravninskem svetu, ki omogočajo pestrejšo proizvodno
strukturo in cenejšo pridelavo hrane.
5. Bilanca izkoriščanja voda
Q
V SR Sloveniji imamo raziskane in ugotovljene vse količine
virov pitne in tehnološke vode.
Vodni viri za oskrbo s pitno vodo in kakovostno tehnološko
vodo so izkoriščeni v SR Sloveniji cca 30%. Stanje po posameznih regijah je zelo različno. Ocenjujemo, da imamo v SR
Sloveniji do 47 m3/sek razpoložljivih količin kakovostne podzemne vode, 69,5% teh količin je na območju reke Save.
Najbogatejše je območje Gorenjske, ki razpolaga s skupno
23,6% teh vodnih virov, najsiromašnejše pa je območje Primorske, ki premore le 3,5% teh voda.
Hidromelioracije so pogojene tudi iz potreb obrambe pred
poplavami, v mnogih primerih služijo tudi zboljšanju stanja
površinskih in podtalnih voda in s tem posredno zagotavljanje
večjih količin pitne in tehnološke vode. Prednost imajo hidromelioracije, ki imajo večnamenske učinke.
6. Oskrbljenost s pitno vodo
V SR Sloveniji je 80% prebivalcev oskrbljeno s pitno vodo iz
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javnih vodovodov in sicer 96% na mestnih območjih in 65% na
ruralnih. Praviloma je na javni vodovod priključena tudi industrija. Z vidika zaščite vodnega bogastva bi bilo smotrno, da
čim več industrije uporablja le industrijsko vodo ter postopke
»zaprtih sistemov« uporabe le-teh (večkratna uporaba iste
vode).
Na Kraškem območju danes ni preskrbljeno z vodo še cca
20% prebivalstva.
Ob zadnji suši (februar 1989) so s cisternami dovažali vodo
v 50 občinah in sicer za cca 170.000 prebivalcev.
Preskrbljenost Krasa s pitno vodo ni povezana s hidromelioracijami, saj tam ni zamočvirjenih zemljišč.
7. Bilanca kmetijskih in živilskih proizvodov
Bilance glavnih kmetijskih in živilskih proizvodov, ki jih
pripravljamo na ravni republike letno za naslednje koledarsko
leto oz. ekonomsko leto, predstavljajo analitično - dokumentacijsko osnovo za sprejem potrebnih ukrepov za zagotovitev
zadovoljive preskrbe domačega trga z osnovnimi kmetijskimi
in prehrambenimi proizvodi.
Bilance kmetijskih in živilskih proizvodov kažejo, da lahko
v SR Sloveniji iz lastne proizvodnje krijemo manjši delež
potreb po kmetijskih pridelkih.
V Sloveniji smo v preteklem srednjeročnem obdobju iz
lastnih virov, to je iz proizvodnje v republiki pokrivali tako pri
pšenici kot pri koruzi manj kot polovico skupnih potreb (pri
pšenici in rži 48%, pri koruzi okoli 46%). V tekočem srednjeročnem obdobju pa se je pokritje celotnih potreb za oba
pridelka povzpelo na nekaj čez 50% (pšenica in rž 55%,
koruza 52%). Spremembe v pokritju potreb so, predvsem pri
koruzi, rezultat večje proizvodnje v republiki, v manjši meri pa
je k temu prispevalo tudi zmanjševanje potrošnje v zadnjih
treh letih tega srednjeročnega obdobja. Pri tem se je tržna
proizvodnja in s tem pokritost komercialnih potreb v tekočem
srednjeročnem obdobju v primerjavi s predhodnim povečala
bolj kot celotna proizvodnja. Pri pšenici in rži se je pokritost
tržnih potreb povečala od 20% na okoli 35%, pri koruzi pa od
okoli 12% na okoli 20%.
V preteklem srednjeročnem obdobju je znašal delež v republiki proizvedenega surovega olja v njegovi celotni potrošnji
oz. porabi okoli 4%, v tem srednjeročnem obdobju pa bo le ta
podvojen. Surovina "(oljna repica), ki se sedaj zagotavlja iz
pridelave v republiki, zadošča za proizvodnjo okoli 5% potrebnih količin surovega olja.
S proizvodnjo sladkorja v SR Sloveniji pokrivamo okoli
tretjino vseh potreb v široki potrošnji in v industriji (v tem
srednjeročnem obdobju smo proizvedli letno 36.000 ton sladkorja, potrošnja pa je znašala letno 108.000 ton). V preteklem
srednjeročnem obdobju smo z lastno proizvodnjo sladkorja
zagotavljali četrtino vseh potrebnih količin.
Skupna proizvodnja govejega mesa v naši republiki znaša
v tekočem srednjeročnem obdobju v povprečju letno okoli
50.000 ton (v preteklem srednjeročnem obdobju okoli 45.000
ton). Proizvodnja v globaiu zadošča potrebam celotne potrošnje. Skupna proizvodnja za trg znaša v tem srednjeročnem
obdobju povprečno letno okoli 45.000 ton (v preteklem
obdobju 42.000 ton). Od tega predstavlja proizvodnja iz lastne
prireje v obeh obdobjih okoli 38.000 ton povprečno letno oz.
9 85-90%. Povprečna letna potrošnja v republiki znaša okoli
43.000 ton.
Skupna proizvodnja svinjskega mesa v republiki bo v tekočem srednjeročnem obdobju znašala povprečno letno okoli
60.000 ton (v preteklem srednjeročnem obdobju v povprečju
55.000 ton). Skupna potrotšnja (prodaja na trgu in naturalna
poraba) znaša v povprečju okoli 70.000 ton letno. Tržna proizvodnja mesa znaša v tekočem srednjeročnem obdobju povprečno letno okoli 47.000 ton (v preteklem 37.000 ton). Od
tega predstavlja proizvodnja iz lastne prireje v tekočem srednjeročnem obdobju 78% (37.000 ton), v preteklem pa 75%
(28.000 ton) Tržna potrošnja v mesu in mesnih izdelkih znaša
letno okoli 45.000 ton.
Tržna proizvodnja perutninskega mesa znaša v tekočem
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srednjeročnem obdobju okoli 74.000 ton letno (v preteklef
61.000 ton). Povprečna letna potrošnja na trgu je konstantni
in znaša okoli 22.000 ton.
Povprečna letna proizvodnja mleka v obdobju 1981-190je zanšala okoli 547 mio litrov, v tekočem pa bo znašal'
v povprečju okoli 585 mio litrov. Skupna potrošnja (mleko f
mlečni izdelki vključno s porabo na kmečkih gospodinjstvih
poraba za krmo in za reprodukcijo živine) pa dosega približne
520 mio litrov letno. Odkup mleka (in njegova poraba v prede'
lavi) bo znašal v tekočem srednjeročnem obdobju v povprečju1
letno okoli 365 mio litrov (v prejšnjem 320). Potrošnja mleka H1
mlečnih izdelkov znaša v republiki okoli 295 mio litrov, ka
pomeni, da zanša neto presežek tržne proizvodnje mlek®
okoli 70 mio litrov.
8. Cena kmetijske zemlje
Kadar gre za odkup zemljišč za javne potrebe, se cen*
kmetijske zemlje in gozda določa po enotni metodlogiji, ki j"
je predpisal RKKGP (UL SRS 10/87.in UL SRS 30/89), sicer p*
se oblikuje na podlagi ponudbe in povpraševanja. V predlogi
za spremembo zakona o razlastitvi pa je predvideno, da 0
v bodoče v vseh primerih uporabljali tržno ceno zemlje.
9. Pospeševanje razvoja hribovitih območij
Za pospeševanje razvoja hribovitih in drugih območij!
z omejenimi možnostmi pridelovanja bo IS Skupščine SF
Slovenije pripravil predlog za dopolnitev zakona o skladne!
šem razvoju SR Slovenije in na tej podlagi poseben prograf
ukrepov za pospeševanje razvoja v teh območjih. Poleg ohranjanja poseljenosti in kmetijstva v tem prostoru bodo ome;
njeni ukrepi zasledovali zlasti cilj omogočiti kmetom kot tud'
ostalemu prebivalstvu izboljševanje dohodka in drugih ži"'
Ijenjskih pogojev. Sedaj uveljavljeni ukrepi (davčne olajšav«
in defirencirani ukrepi intervencijske politike v kmetijstvu)
ne dajejo zadostnih učinkov v tej smeri.
10. Zasebni izvajalci hidromelioracij
Novi predpisi s področja gospodarskega sistema več ne
ovirajo zasebnikov, da bi enakopravno z družbenimi podjetji
kandidirali v natečajih za izvedbo melioracijskih del. S tem j®
že dana možnost za preseganje monopola sedanjih izvajaj'
skih organizacij na tem področju, v kolikor se je ta res izoblikoval. IS Skupščine SR Slovenije podpira zasebne pobud®
tudi na tem področju.
11. Revizijska komisija
Rep. komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je, zavedajoč se vse večje zahtevnosti in odgovornosti dela ter strokovnih odločitev Revizijske komisije Odbora za urejanje kmetijskih zemljišč pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije v tekočem letu uvedel sporazumno z Rep. komitejem za varstvo
okolja in urejanje prostora ukrepe, ki naj kakovost dela omenjene komisije izboljšajo. Med temi ukrepi so:
- Razširitev strokovnega sestava Revizijske komisije s strokovnjakom Ribiškega zavoda Slovenije, Lovske zveze Slovenije, Rep. zavoda SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne
dediščina in strokovnjaka krajinarsko - urejevalske stroke.
- Uvaja se obvezna uporaba metodologije narodno
- gospodarskega vrednotenja investicij za vsak predviden
projekt oz. prostorski poseg posebej.
- Pripravlja se metodologija ekosistemske presoje posegov
v prostor, kakršne predstavljajo kmetijsko - ureditveni
ukrepi, za vsak konkretni planiran poseg posebej. Metodologija bo upoštevala v celoti smernice ES o preizkusu sprejemljivosti za okolje.
- Izdelan je, ter v fazi preizkušanja, informacijski sistem
z vsemi potrebnimi nastavljenimi poslovnimi in strokovnimi
datotekami. Njegova uporaba optimira celotni potek posameznih vrst kmetijsko - ureditvenih operacij, tako strokovno
kot stroškovno.
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE

Radioaktivnost v življenjskem okolju Rudnika urana
Žirovski vrh in izpostavljenost prebivalstva
Uvod

1.3. Sedimenti
Četrtletno oziroma letno smo merili vsebnost dolgoživih
radionuklidov v zbirnih vzorcih sedimentov na istih lokacijah
kot površinske vode (tč. 1.2.7

Nadzor nad radioaktivnostjo v življenjskem okolju RUŽV je
v letih 198&—1988 potekal po programu meritev, ki ga je na
svojih sejah vsako leto potrjevala Strokovna komisija za jedrsko varnost RKE SRS. Izvajalca meritev sta bili obe pooblaščeni organizaciji, Institut Jožef Štefan in Zavod SRS za varstvo pri delu. Na osnovi rezultatov radioaktivnostii smo za vse
prenosne poti izračunali celotno efektivno ekvivalentno dozo
sevanja na posameznika, ki živi na področju neposrednega
vpliva emisijskih virov RUŽV.

1.4. Vodna biota
Merite koncentracij Ra-226 in Pb-210 v polletnih enkratnih
vzorcih rib iz Brebovščice in Sore, na istih mestih kot pod tč.
1.2.
1.5. Hrana, kmetijski pridelki, krma
Vsebnost Ra-226 in Pb-210 smo določali v travi in v tipičnih
sezonskih kmetijskih pridelkih in hrani, to je v krompirju,
zelju, mleku, jajcih in mesu, vse s področja neposrednega
vpliva RUŽV, ter iz oddaljenih referenčnih lokacij.

I. Program meritev
Program meritev radioaktivnosti obsega merjenje specifičnih aktivnosti radionuklidov v zraku, površinskih vodah, sedimentih, vodni bioti, hrani, krmi in zemlji in merjenje zunanjega gama sevanja.
Merska mreža je postavljena glede na lokacijo virov onesnaževanja in zajame tudi mesta, do koder se vpliv rudnika ne
zazna več. Nadzorovano področje obsega predvsem nižje
ležeče naseljene predele do razdalje 3 km od centralnih
obratov rudnika.

1.6. Zemlja
Meritve koncentracij urana, Ra-226 in Pb-210 v vzorcih
zemlje na tistih mestih, kot meritve pridelkov pod tč. 1.5.
1.7. Zunanje gama sevanje

1.1. Zrak
Merili smo tromesečne koncentracije dolgoživih radionuklidov uranradijeve razpadne vrste (U-238, Ra-226 in Pb-210)
v trdnih zračnih delcih in velikost suhega useda; kontinuirane
in občasne meritve koncentracij radona -222 in njegovih kratkoživih potomcev v zunanjem in bivalnem okolju. Nadaljevali
smo z indikatorskimi meritvami dolgoživih naravnih radionuklidov v lišajih (bioindikatorjih). V zadnjih letih je bil znaten
del meritev namenjen ugotavljanju vplivnega območja rudnika.

Četrtletne meritve povprečne jakosti absorbirane doze
gama sevanja v zunanjem in bivalnem okolju RUŽV — na isti
mestnih kot radon — in enkratne letne meritve v neposredni
okolici emisijskih virov.
2.Rezultati meritev
Rezultate merjenja radioaktivnosti v okolju RUŽV prikazuje
v zgoščeni obliki zbirna tabela. Pri vseh vrstah vzorcev je
povišana specifična aktivnost v okolju RUŽV očitna, le pri
ribah in hrani so variacije razultatov zaradi izredno nizkih
koncentracij tako velike, da ponekod celo presegajo razliko
koncentracij med rudniškimi in referenčnimi vzorci.
V tabeli so podane povprečne specifične aktivnosti posameznih radionuklidov v preiskovanih vzorcih ter območje
izmerjenih vrednosti v letu 1988; prikazane so tudi vrednosti,
ki so bile izmerjene na referenčnih lokacijah.
Razliko med vrednostima na obeh lokacijah smo pripisali
posledicam obratovanja rudnika.

1.2. Površinske vode
Nadzor voda je obsegal meritve koncentracij razstopljenega in suspendiranega urana in radija -226, Pb-210 in Po-210
v vodotoku Brebovščica na lokaciji po sotočju z onesnaženimi pritoki ter v Todraščici. Meritve radioaktivnosti vode iz
reke Sore smo opustili, nadaljevali pa smo z meritvami sedimentov in rib. Vzorčevanje potoka Brebovščice je potekalo
kontinuirano skozi vse leto (24 ur dnevno).

Vzorec

Radionuklid

povprečje

1. Zrak
- aerosoli

" radon
- Rn-potomci
••

U-238
Ra-226
Pb-210
Rn-222
(na prostem)

Površinske vode
(BrebovSčica)

Poročevalec

Radioaktivnost v
okolju rudnika
urana

0.044 mBq/m3
0.014 mBq/m3
0.83 mBq/m3
25 Bq/m3
5.9 mWL

območje
(0.029-0.122)
(0.008-0.043)
(0.38-1.3)
(10-66)
(0.8-15)

pod sotočjem
uran
Ra-226

19.5 mg/m3
23.5 Bq/m3

Radioaktivnost
na primerjalnih
lokacijah

(10.7-33.8)
(12.3 - 37)

<0.017 mBq/m3
<0.009 mBq/m3
0.67 mBq/m3
14 Bq/m3
3.3
mWL
nad sotočjem
0.6 mg/m3

57

6.0 Bq/m3
Pb-210
Po - 2 10
Th-230

5.7 Bq/m3
5.2 Bq/m3
2.5 Bq/m3

(<2.0-9.2)
(1.1-9.0)
(1.2-3.0)

2.1 Bq/m3
<2.0 Bq/m3

(11.2-35.4)
(288-410)
(364-487)
(8 -28)

2.0 mg/kg
74 Bq/kg
22.7 B q/k g

3.Sed i men t i
uran
Ra-226
Pb-210
Th - 230
4.

Vodna bi ota:
ribe (postrvi)

20.6
344
424
.20

mg/kg
Bq/kg
B q/k g
Bq/kg

Ra-226
Pb-210

0.2-1.9 Bq/kg
<0.02-0.2 B q/k g

5. Kmeti jski pridelki
(krompzelje,
Ra-226
mleko, meso)
Pb-210

0.02-0.3 Bq/kg
0.02-0.3 Bq/kg

Zemlja
(izmenljivi )
(celokupni )

3.5-5.5
50-65
48-124
90-220

uran
Ra-226
Pb-210
Pb-210

mg/kg
Bq/kg
Bq/kg
Bq/kg

Zunanje gama sevanje
- naravno ozadje
- s Černobilsko kontam.

0.10-0.12 uGy/h
0.16
uGy/h

- na ograji odlag. HMJ
- 50 m od ograje
- 100 m od ograje

0.30-0.40 uGy/h
0.20-0.25 uGy/h
0.17-0.20 uGy/h

3. Izpostavljenost prebivalstva sevanju (podatki
za leto 1988)
Na področju, ki ga zajame enakomerni vpliv rudnika urana,
živi približno 300 prebivalcev. Pri oceni efektivne ekvivalentne
doze zaradi obratovanja RUŽV smo upoštevali vse možnosti
prenosne poti, po katerih se radioaktivnost razširja v življenjsko okolje in s tem do človeka:

0.12 Bq/kg
0.1-0.4 Bq/kg
<0.02 -0.20 B q/k g
0.01-0.07 Bq/kg
2.5-4.5
45 -60
43
70-90

mg/kg
B q/k g
Bq/kg
Bq/kg

0.07-0.10 uGy/h
0.13
uGy/h
(0.16)
(0.16)
(0.16)

uGy/h
uGy/h
uGy/h

- inhalacijo dolgoživih radionuklidov ter
- inhalacijo radona - 222 in njegovih kratkoživih potomce"
- ingestijo (vnos s hrano in vodo) po vodni in kopni pre*
hrambni poti
- zunanje gama sevanje
Posamezne prispevke RUŽV k letni efektivni ekvivalntni
dozi prikazuje spodnja tabela:
Letna efektivna

Prenosna pot
ekv i valentna doza
( mSv )
Inhalacija

-

aerosoli z dolgoživimi
radionuklidi U, Ra-226,
samo Rn-222
Rn-krat kož i v i

Ingestija

Zun.

Pb-210

potomci

0. 002
0 . 009
0.514

-

U, Ra- 226 , Pb-210 v pitni vodi
(podtalnica, površinske vode)

-

ribe (Ra-226 in Pb-210)

manj kot 0.005

kmetijski pridelki in hrana
žival. izvora(Ra-226 in Pb-210)

manj kot 0.040

sevanje -

gama sev.

Rn-222 in Rn-potomcev

Skupna letna efektivna ekvivalentna doza zaradi
obratovanja RU2V v letu 1988 (zaokroženo)

0.015

0.59 mSv/leto

Izpostavljenost povprečnega odraslega prebivalca zaradi
povišanega sevanja v okolju RUŽV smo v zadnjem letu (1988)
ocenili na 0.59 mSv.
Ta vrednost je ocenjena na varni strani, saj so referenčne
vrednosti koncentracij, ki smo jih pri izračunu upoštevali
namesto ničelnega stanja, merjene v manj radioaktivnem
okolju.
Nedavno opravljeni preliminarni izračuni ovrednotenja
naravnih koncentracij radona (na osnovi meritev ekshalacije
radona iz zemlje, kontinuiranih meritev Rn-potomcev v zraku
in na osnovi meteoroloških meritev) v okolju RUŽV pa kažejo,
da bi bilo dosti realneje računati z nižjimi vrednostmi radonskega prispevka kot posledico obratovanja RUŽV; ta je najmanj za 20% ali celo blizu 40% nižji od zgoraj ocenjene
vrednosti. Z drugimi besedami, povprečna letna doza odraslega prebivalca na vplivnem področju rudnika je bila v letu
1988 nižja od 0.59 mSv, to je znotraj območja 0.40-0.59 mSv,
s tem da je realna izpostavljenost bliže nižji vrednosti.
Najbolj obremenjen posameznik je kmetovalec: 0.55-0.69
mSv, nekaj manj pa zaposleni prebivalec 0.37-0.49 mSv na
leto. Otroci med 0 in 10 let prejemejo po približni oceni md
0.64-0.85 mSv na leto.
4. Ocena vplivov RUŽV na okolje
1) Radioaktivni aerosoli, ki vsebujejo dolgožive radionuklide uranove razpadne vrste kot posledico izkopa, transporta, predelave in odlaganja uranove rude oziroma jalovine,
manj pomembno prispevajo k izpostavljenosti prebivalstva.
Vdihavanje delcev, imerzija in talna depozicija aerosolov
z dolgoživimi radionuklidi uranove razpadne vrste ne prispeva
k skupni efektivni ekvivalentni dozi sevanja zaradi RUŽV več
kot 1%.
2) Edini pomembni viri onesnaževanja okolja RUZV predstavlja radon Rn-222 s svojimi kratkoživimi potomci, ki izhaja
v okolje iz obrata za predelavo uranove rude, jamskih ventilacijskih izpustov, deponije hidrometalurške jalovine ter odlagališč rude in jalovine. Na osnovi rezultatov dosedanjih meritev ocenjujemo, da prihaja glavni delež prispevka iz nižinskih
virov sevanja RUŽV.
Srednje letne koncentracije Rn-222 in potomcev v dolini
Brebovščice predstavljajo nekaj manj kot dvakratni faktor od
naravnega ozadja
na referenčnih lokacijah. Vendar pa ta
razlika 11 bq/m3 (ali bolje 7-11 Bq/m3 predstavlja skoraj devet
desetin celokupne dodatne izpostavljenosti povprečnega
odraslega prebivalca v tem okolju.
3) Tekoči izpusti iz rudnika, obrata predelave in deponij
sicer predstavljajo določeno onesnaženje vodotokov, vendar
bi po veljavnih predpisih o največjih mejah radioaktivne kontaminacije človekovega okolja (Ur. I. SFRJ 8/87) celo glavni
recipient Bredovšica - kar zadeva radioaktivnost - lahko
veljal kot vir pitne vode.
Konzervativno ocenjeno, predstavlja celokupna povečana
radioaktivnost v površinskih vodah v primeru Bredovščice
približno 20% (mejne) izvedene koncentracije za pitno vodo.
Delež radionuklidov v Brebovščici se je precej znižal v primerjavi z obdobjem pred letom 1987, ko je v mesecu februarju
pričela obratovati čistilna naprava za jamsko vodo. Ta
odstrani veliko večino (skoraj 90%) radioaktivnih suspendiranih delcev, tako da so vrednosti suspendiranega radija-226
v letu 1988 za faktor 10 nižje od vrednosti iz obdobja, ko
čistilna naprava še ni obratovala.
Nobeden od nadzorovanih vodotokov ne služi okoliškemu
Prebivalstvu kot vir pitne vode, ali kot vir napajanja živine,
namakanja oziroma zalivanja, zato ga pri izračunu doz nismo
upoštevali.
4) Vsebnost naravnih radionuklidov Ra-226 in Pb-210
v
ribah iz vodotokov, kamor se iztekajo tekoči izpusti, je
Precej podobna koncentracijam izven vplivnega področja
rudnika. Ocenjena dodatna izpostavljenost zaradi uživanja rib
znaša le nekaj desetink odstotka (manj kot 1%).
5) Sedimenti predstavljajo najobčutljivejši indikator možnega povišanja radioaktivnosti v površinskih vodah. Na izpostavljenost ljudi lahko malenkostno vplivajo le v primeru
intenzivnejših dejavnosti ob vodi (čolnarjenje, plavanje).
Preko njih poteka delna izmenjava radionuklidov na relaciji
v
oda-sediment, sediment-rastline, vodne rastline-ribe, ribečlovek.
poroče valeč

Po skoraj dveh letih delovanja čistilne naprave za jamsko
vodo bi bilo sčasoma realno pričakovati postopno zniževanje
radioaktivnosti v sedimentih. Ker se specifična aktivnost glavnih radionuklidov v sedimentih v tem obdobju ni bistveno
znižala, lahko sklepamo, da suspendirani dllci v jamski vodi
niso glavni onesnaževalec sedimentov.
6. Zemlja vsebuje naravne radionuklide torijeve in uranradijeve razpadne vrste, ter K-40; k povečanju radioaktivnosti
zemlje pa prispeva tudi gnojenje z umetnimi fosfornimi gnojili
(letno največ okrog 1% od celokupne koncentracije urana
v orni plasti zemlje) ter usedanje radioaktivnih prašnih delcev
na zemljo iz rudniških emisijskih virov (po računski oceni in
na osnovi meritev koncentracije radioaktivnih aerosolov
okrog 0.01% letno).
Druge možnosti povečevanja radioaktivnosti zeml|e zaradi
rudnika (namakanje, poplavljanje zemljišč) praviloma ne prihajajo v poštev. Povišana radioaktivnost zemlje zaradi radioaktivnega useda je težko merljiva tudi s posebno občutljivimi
metodami; zato k izpostavljenosti prebivalstva seveda
v okviru natančnosti naših ocen ne prispeva.
7) Kmetijski pridelki, do katerih se prenaša radioaktivnost
po zračni poti (foliarna depozicija, koreninska absorbcija
preko zemlje) predstavljajo majhen vir izpostavljenosti prebivalstva.
Zunanji zeleni deli nekaterih rastlin, od katerih sta najpomembnejša trava (prehrambna veriga: trava — mleko/meso
— človek) in zelje, predstavljajo zaradi neposredne depozicije
večjo možnost kontaminacije hrane. Krompir, repa in drugi
podzemni pridelki pa so tej vrsti kontaminacije za en velikostni razred manj izpostavljeni.
Morebitni prispevki rudnika so lahko povsem zamaskirani
z variacijami naravne radioaktivnosti in zaradi sezonske
porabe umetnih gnojil, ki vsebujejo dolgožive radionukleide.
Ocenjeni prispevek k efektivni ekvivalentni dozi po kopenski prehrambeni poti je manjši od 0.04 mSv na leto in predstavlja skupaj z vodno potjo (ribe) manj ko 10% dodatne
izpostavljenosti.
8) Jakost zunanjega sevanja zaradi obratovanja rudnika
sicer ni merljiva, vendar se da računsko oceniti. Omembe
vreden je edino letni prispevek k prejeti dozi zaradi gama
sevanja radonovih kratkoživih potomcev v zraku: največ 0.015
mSv ali približno 2.5 %.
V okolici odlagališča hidrometalurške jalovine na Borštu
smo izmerili povišane ravni sevanja gama zaradi radijevih
potomcev in sicer do oddaljenosti 150 m od ograje odlagališča. Širše prebivalstvo je povišanemu sevanju izpostavljeno
le pri občasnih delih (gozdarska dela, občasna dela na polju
oz. travniku. Za te redke posameznike ocenjujemo, da prejmejo dodatno še 1% (ali 0.006 mSv/letno).
9) Dodatna izpostavljenost sevanja zaradi obratovanja rudnika je v letu 1988 ocenjena na največ 0.59 mSv in se ne
razlikuje bistveno od ocen v zadnjih treh letih (0.57 mSv v letu
1985,0.54 mSv v letu 1986 in 0.52 mSv v Itu 1987).Te vrednosti
predstavljajo približno 10 % efektivne ekvivalentne doze, ki so
jo prebivalci prejemali zaradi naravne radioakivnosti v življenjskem in bivalnem okolju RUŽV.
10) Izspostavljenost naravnim virom sevanja znaša za povprečnega prebivalca iz okolice rudnika okrog 5.2 mSv na leto,
kar je več kot dvakratnik vrednosti za svetovno povprečje (2.4
mSv). Naša ocena temelji na meritvah, ki so bile opravljene
v letih 1987-1988 in so zajele merjenje zunanjega gama sevanja na prostem in v hišah merjenja koncentracij radona in
kratkoživih radonovih potomcev na prostem in v značilnem
bivalnem okolju RUŽV.
11) Mejna letna efektivna ekvivalentna doza zaradi dodatnega
obsevanja, ki je posledica tehnološko spremenjenih naravnih
virov in uporabe umetnih virov sevanj in velja za posameznike
iz skupine prebivalstva znaša 1 mSv. Ta omejitev velja za
doživljenjsko letno izpostavljenost prebivalsta, dodatna
(sekundarna) mejna vrednost 5 mSv/leto je dopustna le za
krajše, nekaj letno obdobje seveda ob pogoju, da primarna
meja 1 mSv/leto ni presežena.
Ta omejitev velja ne glede na velikost prejete doze sevanja
zaradi naravnega ozadja, ki se po svetu glede na lolakcije
močno razlikuje, ter ne upošteva medicinske uporabe sevanj.
Glede na naša veljavna zakonska določila in mednarodna
priporočila je bil prispevek obratovanja RUŽV k izpostavljeno59

sti prebivalcev tudi v vseh letih obratovnaja rudnika (19851988) v okviru predpisanih mejnih vrednosti.
12) Skupna izpostavljenost prebivalcev iz okolice Rudnika
urana Žirovski vrh zaradi sevanja naravnega ozadja znaša
okrog 5.2 mSv in največ 0.52—0.59 mSv na leto zaradi obratovanja RUŽV, skupaj torej okoli pet in pol mSv letno. Pri tem ni
upoštevana prejeta doza sevanja zaradi černobilske kontaminacije niti medicinska uporaba sevanj. Tehnološko spreme-

njenih virov naravnega sevanja, ki bi vplivali na povečan'
izpostavljenost — radon v hišah po ICRP 50 (D1987) ne spad'
pod dozno omejitev — v tem okolju nismo odkrili.
Na kraju podajamo še grafično ponazoritev izpostavljenost
sevanju od posameznih virov sevanja. Upoštevani so I'
naravni viri sevanj in prispevek RUŽV. Černobilska kontam''
nacija in medicinska uporaba sevanj v doznem kolaču nisM
zajeti.

VIRI IZPOSTAVLJENOSTI PREBIVALSTVA SEVANJU V OKOLJU RUŽV 1988

radon-222 in njegovi kratkoživi
potomci v bivališčih - 65%

radon-220 (toron)
in potomci - 3%
zunanje gama
sevanje - 9%

100%

=

5.8

m Sv

kozmično sevanje
6 ar
/o
vnos s hrano in
vodo - 7%

PRISPEVEK RUZV: 0.59 mSv
innalacija radona-222 in
potomcev - 9%
inhalacija dolgoživih U-potomcev.
zunanje obsevanje - < 0,5%
vnos s hrano in vodo - < 1%

13) Za informacijo bomo na tem mestu skušali podati — na
osnovi dejanskih statističnih podatkov za SRS in v skladu
z metodologijo po ICRP 50 — tveganje za povečano obolevnost za pljučnim rakom kot posledico dodatne doze sevanja
zaradi RUŽV. Zaradi dosedanjega štiriletnega rednega obratovanja rudnika lahko pričakujemo pri kritični skupini 300
prebivalcev dodatno še 0.02 primera pljučnega raka.
Epidemiološke študije, na osnovi katerih ocenjujemo tveganje obolevnosti za pljučnim rakom (ICRP 50), kažejo, da je

radon v bivalnem okolju povzročitelj najmanj 10% ali celo
15% obolenj za pljučnim rakom. Lahko torej predvidevamo,
da bo v 9.6 do 10.2 primerih v omenjeni skupini povzročilo to
bolezen kajenje , v preostalih 1.1 do 1.7 primera pa radon
v hišah.
Strokovna podloga zgoraj navedenim ugotovitvam so
podrobna letna poročila IJS o meritvah radioaktivnosti v okolju RUŽV (Meritve radioaktivnosti v okolju RUŽV 1985
— 1988).

OCENA
poročila Inštituta Jožefa Štefana pod naslovom »Poročilo o nadzoru
radioaktivnosti v okolju Rudnika urana Žirovski vrh v letu 1987 in v letu
1988«
Uvodne opombe
Za boljši vpogled v program nadzora in da bi realno ocenil
poročilo, sem 25. in 26/9-1989 skupaj s predstavniki Skupščine SR Slovenije in z republiškim inšpektorjem za ionizirajoča sevanja obiskal Inštitut Jožefa Sefana (IJS) in rudnik
urana Žirovski vrh (RUŽV), kjer sem se osebno seznanil
z naslednjimi temeljnimi elementi, pomembnimi za ocenitev
poročila:
V Inštitutu Jožefa Štefana
- s programom izvajanje nadzora
- laboratorijsko opremo in mersko tehniko
- z metodami dela
- s preiskušanjam in interkalibracijo merskih naprav
60

- z vrstami, številom in pogostostjo jemanja vzorcev
- s kadri in njihovimi kvalifikacijami
- s poročili o opravljenem nadzoru za leto 1987 in 1988.
V rudniku urana Žirovski vrh
- s figuracijo terena in namestitvijo rudnika
- s procesom kopanja in delne predelave rude (do rumenega kolača)
- z deponijamu rude, jalovine in HMJ (glavni viri emisij®
radioaktivnosti)
- s procesom prečiščevanja odpadnih voda
- z razporedom v prostoru in s številom merskih postaj za
kontrolo radioaktivnosti v okolici rudnika urana Žirovski vrh
- z mikroklimatskimi pogoji, ki obstajajo na področju rudnika
poročevalec

- z gostoto naseljenosti
- z lokalno floro in favno ter osnovnimi vrstami kmetijskih
pridelkov
- s kontrolnimi postajami za spremljanje radioaktivnosti
izven vpliva rudnika urana Žirovski vrh
referentna točka
Na podlagi prej omenjenih elementov ter natančne analize
poročila za leto 1987/88, analize dobljenih rezultatov in njihovega odnosa do jugoslovanskih zakonskih predpisov ter podzakonskih aktov (s področja varstva pred ionizirajočim sevanjem), priporočil mednarodnih organizacij (ICRP, WHO, FAO,
IAEA) na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in varnostnimi ukrepi, prav tako pa tudi na podlagi najnovejših
znanstvenih spoznanj s tega področja dajem naslednjo
oceno in mnenje
1. Program nadzora radioaktivnosti v okolici rudnika urana
Žirovski vrh za leto 1987 in 1988 po svojem obsegu, kakovosti
opravljenih meritev in oceni vpliva rudnika na okolico z vidika
ionizirajočih sevanj presega zahteve, ki so določene v naših
zakonskih predpisih za ta tip vira ionizirajočih sevanj
(opomba: rudniki urana ne spadajo med jedrske objekte,
Uradni list SFRJ 62/84).
2. Število kontrolnih postaj v okolici rudnika urana Žirovski
vrh, njihova razporeditev, vrste vzorcev in pogostost jemanja
popolnoma zadovoljujejo vse kriterije in omogočajo, da
dobimo realno sliko o vplivu rudnika urana Žirovski vrh na
okolico z vidika ionizirajočega sevanja.
3. Uporabljene metode merjenja radioaktivnosti, merski
inštrumenti (vključno s preizkušanjem in izvedeno interkalibracijo), struktura in kvalificiranost raziskovalnega tirna
v celoti izpolnjujejo vse zakonske in mednarodno določene
zahteve z znanstvenega vidika pa zaslužijo visoko oceno,
glede na to, da se vzporedno s predpisanimi metodami uporabljajo tudi nekatere najnovejše metode spremljanja koncentracije radona in potomcev, s tem pa tudi navzkrižno testi rani
dobljeni rezultati.
4. Izbira referentne točke izven vpliva rudnika urana Žirovski vrh in spremljanje koncentracije radona in potomcev ter
primerjanje dobljenih rezultatov s tistimi, ki so bili dobljeni na
področju vpliva rudnika (v pogojih, ko je bilo premalo predopgonskih meritev), predstavlja dobro podlago, da se dobi

realna slika o dejanskem vplivu rudnika urana Žirovski vrh na
okolico (opomba: kontrolne meritve izven vpliva rudnika niso
obvezne po naših niti po mednarodnih predpisih).
5. Rezultati, dobljeni s kontrolo radioaktivnosti v okolici
rudnika urana Žirovski vrh, pri tem so se uporabljale zelo
občutljive metode, kažejo, da je dodatno obsevanje prebivalstva v okolici rudnika urana Žirovski vrh znotraj zakonsko
določenih meja (1 mSv letno), in mej v priporočilu mednarodnih organizacij s področja varstva pred sevanjem. Če primerjamo dobljene rezultate s podatki iz literature (UNSCEAR
1988. leta) za objekte iste vrste, lahko ugotovimo, da so
izmerjene vrednosti in dosežene doze obsevanja prebivalstva
v okolici rudnika urana Žirovski vrh znatno nižje ter da je
prostorsko območje vpliva rudnika relativno majhno v primerjavi z rudniki urana v svetu. Zadnja ugotovitev relativno majhnega prostorskega območja vpliva rudnika urana Žirovski vrh
je pogojena s specifično lokacijo rudnika, s konfiguracijo
terena (ozka dolina), specifičnimi mikroklimatskimi pogoji ter
z dobro rešitvijo deponije HMJ, s sistemom za prečiščevanje
odpadnih voda, z namestitvijo ventilacijskih naprav na višini
nad inverzijskim slojem zraka.
6. Ocena in izračunavanje letnih efektivnih ekvivalentnih
doz sevanja za prebivalstvo v okolici rudnika urana Žirovski
vrh sta bila opravljena na podlagi zelo strogih kriterijev in
najbolj konzervativnih postavk, za osnovo proračuna pa so
bili vzeti realni rezultati, dobljeni z meritvami. Ocenjeno letno
dodatno obsevanje prebivalstva v okolici rudnika urana Žirovski vrh za 1987. leto, ki znaša 0,5 mSv in za 1988. leto, ki znaša
0,59 mSv, je pod z zakonom predpisanimi mejami in pomeni
približno 10% od količine, ki jo dobimo z naravnim sevanjem.
Glede na konzervativni pristop pa lahko pričakujemo, da so
ocenjene doze realno nižje.
7. Če gledamo v celoti, se iz poročila vidi, da zaradi dela
rudnika urana Žirovski vrh ne prihaja do prekoračitve radioaktivnosti v okolico, ki je dovoljena z zakonom.
Za nadaljnje izboljšanje nadzora radioaktivnosti v okolici
rudnika urana Žirovski vrh pa menim, da bi bilo potrebno
spremljati raven radiaktivnosti podzemnih voda (predvsem na
HMJ), Th-230 v zraku (trdi delci) ter prispevek Černobila
k obsevanju prebivalstva v okolici rudnika urana Žirovski vrh.
Prof. dr. Ranko Kljajič

STROKOVNA OCENA
poročila Inštituta Jožefa Štefana pod naslovom »Poročilo o nadzoru
radioaktivnosti v okolici Rudnika urana Žirovski vrh v letu 1987 in v letu
1988«
Na podlagi razgovorov v Skupščini SR Slovenije 25. septembra.1989. leta, obiska Inštituta Jožefa Štefana in rudnika
urana Žirovski vrh 26. septembra 1989. leta ter pregleda
poslanih gradiv (poročila) pod naslovom .Poročilo o nadzoru
radioaktivnosti v okolju rudnika urana Žirovski vrh v letu 1987
in v letu 1988; ki ga je pripravil IJS, in pregleda ustrezne
literature ter zakonskih predpisov in mednarodnih priporočil
ter v soglasju z vašim dopisom številka 352-20/89 z dne 28.
septembra 1989. leta dajem naslednjo
STROKOVNO OCENO
Poročilo o nadzoru radioaktivnosti v okolju rudnika urana
Žirovski vrh v letu 1987 in v letu 1988 je izdelano na visoki
profesionalni ravni. Čeprav mi niso bili poslani dogovorjeni
programi nadzora ravni radioaktivnosti v okolici rudnika
urana Žirovski vrh, lahko ugotovim, da je izbrana metodologija dela zelo konsistentna in zajema vse pomembne parametre (viri radioaktivnosti, deponije in procesne naprave predelave uranove rude, disperzijske medije, koncentracije (specifične aktivnosti) in poti transporta posameznih radionuklidov,
ki so prišli v okolico), potrebne za oceno vpliva rudnika urana
Žirovski vrh na človeka in okolico.
Izbrani program monitoringa, ki zajema vse značilne poti
transporta, predvsem radionuklidov (alfa emiter), iz raznih
virov ter vključuje kontrolo zraka, površinskih voda, sedimente, zemljišča, kmetijske pridelke rastlinskega in živalPoročevalec

skega porekla kot tudi merjenje eksplozicijskih doz, je ustrezen s potrebami, s tipom inštalacije (RUŽV in predelave),
tipom neposredne in širše okolice oziroma z vrstami pričakovanih radionuklidov, s čimer je odpadlo nepotrebno zbiranje
nekaterih vzorcev in njihovo merjenje.
Frekvence, način jemanja vzorcev, njihova priprava in uporaba tehnike detekcije radioaktivnosti so na visoki tehnološki
ravni, kar zagotavlja pokrivanje normalnih, prav tako pa tudi
zvišanih izpustitev radionuklidov v okolico. Ker ni bilo predhodnih natančnih analiz naravne radioaktivnosti na omenjeni
lokaciji, sicer pomembnih za določitev dovoljenih meja za
izpustitev posameznih radionuklidov v okolico, je uporaba
referentnih lokacij za določitev prispevka rudnika urana
Žirovski vrh na človeka in okolico zelo praktična, čeprav
precej konzervativna, zato so lahko v vsakem (konkretnem)
primeru dobljene vrednosti o vplivu rudnika urana Žirovski
vrh na človeka in okolico v realnosti še manjše.
Upoštevajoč uporabljene metode evaluacije individualnih
efektivnih ekvivalentnih doz ter dobljene vrednosti 5,8 mSv
letno za prebivalstvo v okolici rudnika urana Žirovski vrh, od
katerih 0,59 mSv pripada prispevku rudnika urana Žirovski
vrh, lahko ugotovimo, da je dodatno obsevanje prebivalstva,
če ne upoštevamo naravnega sevanja (fon okolice) in sevanja
medicinske aplikacije, v mejah dovoljenih vrednosti (1 mSv
letno). Iz tega izhaja, da rudnik urana žirovski vrh ne ustvarja
prekoračitve obsevanja okoliškega prebivalstva in življenjskega okolja.
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Z namenom nadaljnjega izboljšanja monitornega programa
in evaluacije vpliva rudnika urana Žirovski vrh na okolico
predlagam naslednje:
- vključiti v monitorni program tudi kontrolo ravni radioaktivnosti lokalnih (RUŽV) podzemnih voda,
- pri spremljanju radioaktivnosti trdnih delcev v zraku
vključiti tudi Th-230

- pri proračunu dodatne letne efektivne ekvivalentne doze
je potrebno upoštevati tudi črnobilski prispevek
- raziskati tudi kemične oblike posameznih identificiranih
radionuklidov, kar bi v mnogočem prispevalo k realnejši
napovedi njihovega transporta, možnim krajem akumulaicje
in škodljivih učinkov za človekovo zdravje.
dr. Todor Anovski I. r.

POVZETEK
druge predstavitve strokovnega izsledka radioktivnosti v življenjskem
okolju Rudnika urana Žirovski vrh in izpostavljenost prebivalstva
Zapis je povzetek poročan|a In razprave druge predstavitve strokovnih izsledkov pred »Skupino delegatov
vseh zborov skupščine za pripravo poročila o vplivih
izkoriščanja Rudnika urana Žirovski vrh«, ki je potekala
17. januarja 1990 v prostorih skupščine SRS. Podlago za
strokovno razpravo je tvorilo pisno gradivo, ki so ga
pripravili sodelavci Instituta Jožef Štefan dipl. ing. M.
Križman, mag. Z. Jeranova in dr. P. Stegnar z naslovom
»Radioaktivnost v življenjskem okolju Rudnika urana
Žirovski vrh in Izpostavljenost prebivalstva«. Gradivo
Povzetek predstavitve gradiva (poročal dr. P. Stegnar)
Poročilo »Radioaktivnost v življenjskem okolju Rudnika
urana Žirovski vrh in izpostavljenost prebivalstva« predstavlja
povzetek meritev in raziskav opravljenih v okviru rednega
nadzornega programa v obratovalnem obdobju rudnika od
1985-1988 leta. Obstajajo pa tudi določeni podatki o stanju,
kakršno je bilo pred začetkom obratovanja rudnika. Program
nadzora je ob strokovni podpori pooblaščenih organizacij
izvajalk nadzora (IJS, ZVD) predlagal RUŽV, potrjevala pa ga
je Strokovna komisija za jedrsko varnost pri Republiški upravi
za jedrsko varnost. Pri tem je potrebno pojasniti, da Strokovna komisija poleg vprašanj jedrske varnosti, obravnava
tudi radiološko zaščito povezano z jedrskimi objekti, čeprav
radiološka zaščita kot področje spada v kompetenco Republiškega komiteja za zdravstveno varstvo, ki mora tudi soglašati
s programom. Program meritev, oz. njegova zasnova, temelji
na mednarodnih priporočilih, naši zakonodaji in tudi ameriških navodilih, ki predpisujejo način spremljanja radioaktivnosti okolja v okolici rudnikov urana in pri predelavi uranove
rude (Regulatory Guide 4.14). Pri izračunih doznih obremenitev pa se uporabljajo priporočila in dognanja Mednarodne
komisije za varstvo pred sevanji (ICRP).
Nadzor zajema meritev določenih specifičnih radionuklidov
v zraku, površinskih vodah, vodnih sedimentih in vodni bioti,
hrani, krmi, zemlji ter merjenje zunanjega sevanja gama.
Merske točke so postavljene ob virih onesnaženja in segajo
predvsem do nižje ležečih predelov (glede na obrate rudnika)
do razdalje 3 km, vključujejo pa tudi referenta mesta na
lokacijah, kjer ne pričakujemo vpliva rudnika. Slednje meritve
služijo za oceno prispevkov naravnih radionuklidov, ki jih daje
nespremenjeno okolje.
V zraku, ki se je izkazal kot najpomembnejši prenosnik
onesnaženja, se poleg koncentracije radona 222 in njegovih
kratkoživih potomcev, ki prevladujoče prispevajo k dozni
obremenitvi prebivalcev v okolici rudnika in njegovih obratov
predelave, določajo tudi aktivnosti urana-238, radija-226 in
svinca-210 v zračnih prašnih delcih (aerosolih). Nadzor zraka
je podprt tudi z meritvami atmosferskega vseda in bioindikatorjev (predvsem lišajev). V vseh ostalih naštetih medijih se
določajo aktivnosti radionuklidov urana-238, radija-226 in
svinca-210. V gradivu je orientacijsko vključena tudi preglednica, ki za leto 1988 kaže izmerjene povprečne aktivnosti
naštetih radionuklidov v posameznih medijih v okolici RUŽV
kot tudi na referentnih mestih. V njej so tudi navedene vrednosti povprečnih hitrosti doz zunanjega sevanja gama v okolici hidrometalurškega jalovišča.
Program, po katerem je potekal nadzor obratovanja rudnika, se je v preteklih letih izpopolnjeval tako, da po pričakovanjih izvajalcev, lahko da zadovoljive odgovore o prispevkih
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podaja končne rezultate nadzornih meritev (monitoringa), ki sta jih v obdobju od 1985 do 1988 opravila
Institut Jožef Štefan In Zavod za zdravstveno varstvo SR
Slovenije iz Ljubljane, in povzema podrobnejše merske
podatke Iz »Poročila o nadzoru radioaktivnosti v okolju
RUŽV v letu 1987 in 1988«. Slednje poročilo, kot tudi
merilna metodologija nadzora, sta bili recenziranl od
prof. dr. R. Kljajiča Iz Sarajeva in dr. T. Anovskega iz
Skop|a, ki je o obeh recenzijah tudi poročal (objavl)amo
tudi osnovno gradivo In obe recenziji).
rudnika, obratov predelave in jalovišč k povečanju radioaktivnosti na tem področju.
O izpostavljenosti prebivalstva v okolici RUŽV sevanju v letu
1988:
Na področju, ki ga zajema vpliv rudnika urana, živi približno
300 prebivalcev, ki jih po običajni terminologiji v zaščiti lahko
poimenujemo kot kritično skupino. Pri oceni efektivne ekvivalentne doze, ki so jo prejeli člani te skupine, zaradi obratovanja RUŽV so bile upoštevane vse možne prenosne poti, po
katerih se radioaktivnost razširja v življenjsko okolje in s tem
do človeka. Te poti so: inhalacija dolgoživih rdionuklidov
vezanih na aerosole, inhalacija aradona-222 in njegovih kratkoživih potomcev, ingestija (vnos s hrano in vodo) po vodni in
kopni prehrambni poti ter zunanje sevanje gama. Ocena kaže,
da povprečni prispevki RUŽV k dozni obremenitvi odraslega
prebivalca v kritični skupini, izraženi z efektivno ekvivalentno
letno dozo, ležijo v razponu od 0,4 do 0,59 mSv. Značilno za to
okolje je, da približno 90% ocenjene obremenitve povzroča
vdihavanje radonovih kratkoživih potomcev. Za različne kategorije prebivalcev v kritični skupini nam ocena pokaže
naslednje vrednosti obremenitev zaradi dejavnosti RUŽV:
kmetovalci prejmejo dodatno obremenitev v razponu od
0,55% do 0,69 mSv/leto, zaposleni prebivalci, ki se vozijo na
delo drugam med 0,37 do 0,49 mSv/leto in otroci v starosti do
10 let med 0,64 do 0,85 mSv/leto (*). V gradivu so rezultati in
zaključki, ki se nanašajo na prispevke in pomen posameznih
prenosnih poti zbrani v 13 točkah in dveh preglednicah. Po
oceni izvajalcev nadzornih meritev so lahko višje številke
preveč konservativne (pesimistične) če upoštevamo nekatere
merske indikacije iz novejšega časa, ki nakazujejo, da je
»naravni« delež radona iz tal (ki ga je potrebno poznati, da bi
se lahko ocenil prispevek RUŽV) v celotni izmerjeni koncentraciji ocenjen prenizko.
Raziskave, povezane z nadzornimi meritvami, pa so omogočile tudi oceno sumarnih doznih obremenitev prebivalcev
okolice RUŽV. Le-ta kaže, da je povprečen prebivalec v okolici
rudnika obremenjen predvsem z radonom v bivalnih prostorih, ki ni posledica rudnika in njegovih dejavnosti (temveč
prodira v prostore starejših zgradb iz tal in gradbenih materialov iz lokalnih virov), tako da v povprečju dosega njegova
efektivna ekvivalentna doza 5,8 m Sv/leto. V tej številki, ki
predstavlja celoletno obremenitev (brez prispevka medicin(*) Pojaanllo: po naših predplalh je mm/na letna afaktivna ekvivalentna doza
zaradi Izpoatavljenoatl dodatnemu obaevanju, ki ga povzročalo tehnološko apremenfenl naravni viri In uporaba umetnih virov za poaameznlka Iz akuplne
preblvalatva, ki nI poklicno Izpoatavljen aevanju, 1 mSv na leto. Za kraji*
obdobja nekaj let je dopuatna mejna vrednoat 5 mSv na leto ob pogoju, da
v povprečju celotlvljenjakega obdobja ne bo prekoračena me/na doza 1 mSv/
leto.
poročevalec

skih rentgenskih preiskav in černobilske onesnažitve) se
pojavlja prispevek rudnika 0,59 mSV/leto le kot 10% delež.
Ocena tveganja za povečano obolevnostjo za pljučnim
rakom kaže, da lahko pričakujemo zaradi učinkov dosedanjega štiriletnega rednega obratovanja rudnika pri kritični
skupini 300 prebivalcev dodatno še 0,02 primera pljučnega
raka (statistično to pomeni verjetnost za 1 dodatni pljučni rak
v 50-krat daljšem obdobju, ali pri 50-krat večji, enako obremenjeni skupini prebivalcev). Epidemiološke študije (ICRP 50)
navajajo, da je radon v bivalnem okolju povzročitelj med 10%
in 15% vseh obolenj za pljučnim rakom. Tako lahko predvidevamo, da bo v omenjeni skupini nastopilo v obdobju 70 let 9,6
do 10,2 obolenj zaradi kajenja in drugi vzrokov ter 1,1 do 1,7
obolenj zaradi radona v hišah.
Povzetek ocene recenzentov dr. Todora Anovskega iz
Skopja in dr. Ranka Kljajiča iz Sarajeva o programu,
metodah In rezultatih monitoringa (poročal dr. T. Anovski):
Oba recenzenta se v glavnih navedbah skladata. Njuna
ocena je, da program meritev in metodologija merjenja ustrezata mednarodnim priporočilom in praksi, kot tudi našim
zakonom ter da je monitoring dober. Ugotavljata tudi, da so
verjetno dobljene ocene prispevkov rudniške dejavnosti
k celotni dozi konzervativne, ker utegnejo imeti uporabljena
referenčna mesta nižje koncentracije radona in potomcev kot
bi jih kazala okolica RUŽV (brez rudarske dejavnosti) in zato
je možno, da se RUŽV-ju pripisuje prevelik delež v skupni
koncentraciji radona in potomcev, ki se kažejo kot najpomembnejši. Po njunem mnenju bi moral v bodoče program
vključevati tudi kontrolo podzemnih vod. Pri tem imata zlasti
v mislih izpiranje hidrometalurške deponije v podtalno vodo.
Pri tem procesu je za prognoziranje sedanjega in bodočega
izpiranja radioelementov pomembno raziskati, v kakšni in
kako stabilni kemični obliki se nahajajo vezani posamezni
radioelementi v jalovini. Menita tudi, da bi v celotno obremenitev, ki jo primerjamo z zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi doz, bilo potrebno vključiti tudi prispevek černobilske
obremenitve, meritve pa razširiti tudi na prispevke torija-230.
Povzetek razprave:
1. Program nadzora se je v obdobju zadnjih dveh let kvantitativnih in kvalitativno izboljšal. Poleg povprečnih doz za
prebivalstvo daje prvič tudi razslojene podatke posebej za
kmetovalce, prebivalce, ki so zaposleni zunaj območja, in
otroke. Razširil se je obseg nadzorovanih prehrambenih artiklov in zlasti, kar je še posebej pozitivno, znotraj programa se
ocenjuje vpliv radona in kratkoživih potomcev tudi v bivalnih
Prostorih (ne glede na vir). O velikosti uporabljene kritične
skupine in sprejemljivi dozni nehomogenosti posameznih
osebkov znotraj nje, je potreben strokoven dogovor, ki bo
upošteval tudi medicinske poglede.
2. Dodatne raziskave kemične vezave radioelementov, zlasti
v
hidrometalurški jalovini (tehnoloških ostankih po kemični
©kstrakciji urana iz rude), bi prispevali k prognozi njihovega
transporta oz. ponovne vezave in s tem njihovih končnih
Prispevkov k obremenjevanju okolja. Na pomen tega navaja
tudi podatek iz gradiva o vezavi radioelementov na sedimente
Brebovščice, ki se po dveh letih po postavitvi čistilne naprave
ni bistveno spremenila, čeravno se je močno znižal delež
radionuklidov v sami vodi. Določene spremembe v stanju
v
ode (n. pr. spremenjena kislost) bi lahko povzročile sproščanje teh radioelementov iz sedimentov, zato bi bilo koristno
vnaprej poznati te kemične mehanizme.
3. Vprašanje hidrometalurške jalovine, oz. prekrivanja jalovišča na veliki strmini in s tem zmanjšanje izpuhtevanja
radona te odplavljanja radielementov, je bistveno vprašanje,
ki je pomembno tako med aktivno rabo jalovišča, ko se npr. še
drenažna voda delno reciklira in je omejen fizičen pristop na
Področje - bo pa še zlasti oereče oo opustitvi in sanaciji
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jalovišča (*). RUŽV med obratovanjem predvideva zgolj utrjevanje jalovišča proti drsenju - ne pa prekrivanja in sodi, da
slednje ni izvedljivo med uporabo jalovišča. Kolikor je
mogoče razumeti, tehnične rešitve in metode prekrivanja na
veliki strmini jalovišča ter ocene pričakovane učinkovitosti
tesnjenja proti izpuhtevanju radona niso izdelane, čeravno se
tehnologije z uporabo povsem odprtih jalovišč med obratovanjem v svetu opuščajo (zahteva se sanacija). Radon skupaj
s potomci v nekaj dnevih sicer razpade in ta doba sicer
normalno zadošča, da je njegov bolj dolgoživi radiaktivni
potomec svinec-210 v atmosferi tako razredčen, da le v manjši
meri dviga naravno obremenjenost zraka (aerosolov), vendar
pa lahko v določenih situacijah pričakujemo tudi daljše zadrževanje radona na omejenem področju in temu primerno
povišano obremenjenost.
4. Po mnenju nekaterih razpravljalcev, je zgornja ocenjena
vrednost obremenitev za otroke 0,75 mSv/leto dovolj blizu
mejni dozi (1 mSv/leto), da je vprašljivo, ali sumarna obremenitev, v kateri so upoštevani tudi ostali viri povzročeni s človekovo dejavnostjo (to je taki viri, ki bi naj bili zakonsko zajeti
v mejni dozi kot so npr. černobilsko onesnaženje, fosfatna
gnojila, fosilna goriva, itd.), te vrednosti ne presegajo. Ker se
pričakuje, da se bodo v mednardnih priporočilih vrednosti
faktorjev tveganja povečale, je smotrna praksa, ki so jo npr.
ubrali v V. Britaniji, da so pravočasno priporočili industriji
ustrezno znižanje obremenitev, še predno se ta znižanja obremenitev tudi zakonsko sankcionirajo. Omeniti je tudi, da
v Sloveniji od oktobra 1989 velja predpis, da mora biti vsako
novo zakonsko določilo v skladu s pravnimi predpisi Evropske skupnosti, kar daje po svoje možnost za ravnanje tudi
tam, kjer lastne predpise šele pričakujemo.
5. Mejne vrednosti doznih obremenitev izvirajo iz predpostavke o sprejemljivosti določene stopnje tveganja pri ljudeh
za nastanek škode, ki je objektivna in se da kvantificirati (npr.:
verjetnost za dodatni pljučni rak pri obremenjevanju z radonom), pri čemer pa ne smemo pozabiti tudi na delež subjektivne škode, kot je strah, tesnoba, bolečina itd., ki se ne da
ovrednotiti. Pri ukrepih za zmanjševanje zdravstvenega tveganja, ne smemo spregledati, prvič, vseh ostalih virov sevalnih
obremenitev, ki imajo primerljive ali večje učinke na zdravje
prebivalstva kot npr. RUŽV, in drugič, da mora biti ekonomska
cena takih ukrepov pogojena s čim večjim učinkom (t. j. pri
izbiri in izvajanju sanacijskih ukrepov je potrebno upoštevati
razmerje cene in koristi - kar je eno izmed splošno sprejetih
načel zaščite). Tako so napr. meritve na območju okoli rudnika pokazale, da so obremenitve ljudi v starih hišah narejenih na neustrezen način in iz neustreznih materialov, nekajkrat višje kot je prispevek rudniških dejavnosti. Za to populacijo bo še tako dobra in draga sanacija rudnika povsem
nepomembna. Podobno so tudi meritve v Sloveniji pokazale,
da je učinek černobilske onesnažitve na obremenitev preko
prehrambene verige postal presenetljivo nizek in primerljiv
s tistim iz predčernobilskega obdobja, kljub prisotnosti cezija
v zemlji, ki pa je očitno dobro vezan (prispevke cezija k zunanjemu sevanju pa se v meritvah zunanje doze avtomatsko
upošteva). Po drugi strani pa nekatere ocene kažejo, da je
povprečen prispevek medicinskih preiskav z rentgenom na
povprečnega prebivalca v Sloveniji zaradi zastarelosti aparatur, ki povzročajo znatno večje obremenitve kot to dopušča
sodobna rentgenska tehnika, dva do trikrat višji kot za razvite
dežele in znaša dva - do tri-krat 0,5 mSv na leto (kar je
primerljivo z dva - do tri-kratno povprečno letno obremenitvio
člana kritične skupine zaradi dejavnosti RUŽV). Pri izboljšanju sevalne zaščite ljudi in tudi kvalitete življenja, vezane na
ostale dejavnike zdravega okolja, je torej potrebno upoštevati
celovito stanje, kajti le-tako se bo mogoče izogniti ukrepom
z visoko ceno in majhnim učinkom.
(C) Izvedeno delno mtravtjenje jalovišča služI preprečevanju erozije In ne
dokončni sanaciji, ki zahteva te sne nje!
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POVZETEK
tretje predstavitve strokovnega izsledka iz vprašanj, ki se nanašajo na
spremljanje incidence raka v vplivnem področju Rudnika urana Zirovski
vrh in spremembe v zdravstvenem stanju delavcev rudnika
Skupina delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za pripravo poročila o vplivu izkoriščanja Rudnika
urana Zirovski vrh na okolje je dne 5. februarja 1990
organizirala v prostorih Skupščine SR Slovenije,
v skladu s skupščinskim odlokom o ustanovitvi, nalogah
in sestavi skupine delegatov, tretjo predstavitev strokovnih izsledkov. Predstavljeni so bili: elaborat prof. dr.
Vere Pompe-Kirn »Spremljanje incidence pljučnega raka
v vplivnem območju rudnika urana Žirovski vrh«; prikaz
Prof. dr. Vera Pompe-Kirn je svoja izvajanja spremljala
s prosojnicami — slikami o letni incidenci nekaterih rakov
v Sloveniji v letih 1950 — 1985 in o naraščanju incidence
pljučnega raka v Sloveniji, v občini Škofja Loka in na območju
pošte Gorenja vas v letih: 1971 —1985, od 1976 — 1985 in od
1981 — 1985. Ob tem je opozorila, da je potrebno popraviti
v pisnem poročilu tabele tako, da se zmanjša število rakov
v vrsti: Gorenja vas — v tabeli 2 — za moške in ženske po en
primer, v tabeli 2 pa samo za ženske za en primer. S tem se
ustrezno spremenijo tudi koeficienti in incidenca. Latentna
doba je za radiogeni pljučni rak dolga. Tveganje se močneje
poveča po desetih letih in vztraja na tej stopnji več kot 20 let,
verjetno do konca življenja. Kajenje močno poveča relativno
tveganje za pljučnega raka za faktor 20 — 30-krat v primerjavi
z nekadilci. Pri vseh obravnavanih primerih (12 moških in
2 ženski), ki so zboleli za pljučnih rakom v zadnjih letih na
območju Gorenje vasi so ugotovili, da so bili vsi moški in ena
ženska kadilci, ena ženska pa le občasna kadilka. Koeficienti
obolevnosti in kumulativna incidenca nakazujejo lahko višjo
obolevnost na območju pošte Gorenja vas, vendar se moramo
zavedati, da imamo na tem področju opraviti z izredno majhnimi števili, kjer so lahko pojavi čisto slučajni in je vsako
statistično prikazovanje povišanja statistično neutemeljeno.
Udeleženci so referat sprejeli z velikim zanimanjem, poudarili pa so tudi, da zajema vplivno območje RUŽV le okoli ene
desetine poštne številke Gorenja vas.
Dr. Radivoje Nikolič iz Zdravstvenega doma Škofja Loka je
poudaril, da izvajajo preventivno zdravstveno varstvo delavcev RUVŽ in da so v letih 1988 — 1989 opravili 406 oziroma
446 pregledov. Zdravstveno stanje delavcev RUŽV je zadovoljivo, v globalu naj bi bilo celo boljše, kot je pri delavcih
v drugih proizvodnih delovnih organizacijah v občini Škofja
Loka. V času od leta 1982, to je od kar izvajajo preglede, niso
odkrili nobene bolezni, ki bi mogla biti povzročena z ionizirajočim sevanjem.
Stane Arh, dipl. ing. fizike, je navedel dejstvo, da je tehnična
zaščita pred sevanji v jami težavna, ker se sevanju ni mogoče
izogniti, ampak samo zmanjšati sevanje do razumne meje.
K obsevanosti delavcev rudnika največ prispevajo kratkoživi
radonovi potomci, zato njihovo koncentracijo v jamskem
zraku merijo na aktivnih deloviščih vsak dan. V letu 1988 ni
noben delavec — rudar sprejel skupno ekvivalentno dozo
višjo kot je 37% dopustne meje, ki je 50 mSv. V prostorih
predelovalnega obrata je najbolj problematična radioaktivna
kontaminacija površin, še posebno v takoimenovani coni A,
kjer delajo že z rumenim uranovim koncentratom. Te delavce
posebno nadzorujejo še z merjanjem količine urana v izločenem urinu. V letu 1988 so preiskali 695 vzorcev urina in
zasledili uran v 107 vzorcih, količina pa je bila manjša, kot jo
dopuščajo naši predpisi.
V razpravi je bilo poudarjeno, da je na osnovi predloženih
del težko zaključiti problematiko in osvojiti dokončno mnenje
o stopnji ogroženosti delavcev in prebivalcev, zlasti pa sklepati o tem, kakšno je dejansko njihovo kompleksno zdravstveno varstvo. Zato bodo potrebne še obširne in dobro planirane študije o zdravstvenem stanju delavcev in prebivalcev.
Konstruktivne so bile pripombe oziroma mnenja zdravnikov
iz Golnika. Glede na to, da so v zadnjem času prodrla splošna
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dr. Radivoje Nikollča »O zdravstvenem stanju delavcev
v RUŽV«, ter poročilo Službe za varstvo pred sevanjem
RUŽV za leto 1988 in prispevek Staneta Arha, dipl. Ing.,
»O radioaktivnosti v delovnem okolju RUŽV In izpostavljenosti delavcev v letu 1988«. Predstavitve se je udeležilo 36 strokovnjakov, v razpravi pa jih je sodelovalo
približno polovico, nekateri pa so razpravljali tudi večkrat.

spoznanja o prisotnosti radona v stanovanjih in drugih prostorih, bi bilo potrebno razširiti citološke preglede sputurria
tudi na te ljudi. Pripraviti bi bilo potrebno dober program i"
skupno z Onkološkim inštitutom sestaviti eksakten vprašal;
nik, ki bi zajel te bolnike in izboljšal evidence. Med dejavnik'
tveganja za nastanek pljučnega raka izstopa kajenje. Že leta1
1981 so pri njih naredili obsežno študijo z naslovom »Pljučfl
rak v Sloveniji in njegovi epidemiološki trendi«, iz katere j®
razvidna tesna povezanost kajenja s pljučnim rakom.
Drugi zdravstveni strokovnjaki so poudarili dejstvo, da s«
v Sloveniji splošna ekološka situacija slabša iz leta v leto1
Vedno večji del populacije je izpostavljen različnim ekološki"
obremenitvam. Gre za bistveno širši problem, kot je sam"
ugotavljanje sevanja v RUŽV. Po podatkih iz enot osnovne
zdravstvene dejavnosti so v letu 1988 registrirali (za populacijo starejšo 20 let) 5,4 primere novotvorb na 1000 prebivalcev, kar je povprečje za Slovenijo. Od tega povprečja pa s«
nekatere občine močno razlikujejo, na primer Celje 12,9, Idrij®
6,6, Krško 2,2, Škofja Loka 4,8 itd. Ugotavljajo, da niso sam"
novotvorbe tisti faktor, ki je ekološko povzročen, ampak daj®
še cela vrsta drugih bolezenskih stanj in zdravstvenih okvar
ki so povzročene z ekološkimi faktorji. Velja pripomniti, d®
gornji podatki zdravstvene statistike, ki navajajo število prvi"
pregledov zaradi rakave bolezni v letu, pomenijo, da so n31
prvi pregled lahko prišli tudi ljudje, ki so zboleli v prejšnji'
letih in da bo ta številka bistveno večja od tiste, ki jo navaj®
Register raka SR Slovenije. Tam zabeležijo le število dejansko
novih primerov v določenem letu. Ta tematika je zelo občutljiva, zato bi bilo priporočljivo uporabljati enotne podatke;
V nadaljnjem je bilo poudarjeno, da bi morali ob razprav1
o problmatiki sevanja RUŽV imeti pred očmi tudi splošno
slovensko problematiko, podvzeti bi morali vrsto ukrepov, d«
bi se zadeve drugače uredile. Del teh nalog sodi nedvomno1
v zdravstveno službo, ki more prispevati z moderniziranje^
evidenc in obdelavo podatkov, z uvajanjem natančnejšega
ekološkega monitoringa in z vpeljavo bio — monitoringa z*
spremljanje morebitnih sprememb na populaciji.
Razprava se je dotaknila tudi drugih splošnih problemov,
predvsem problematike učinkovanja sevanja radonovi^
potomcev v zraku v hišah. Izraženo je bilo mnenje, da so tud'
aktivnosti skupine delegatov prispevale k opozarjanju na t®
pojave, ki se kažejo kot politični in ekonomski problem Slovenije. Verjetnost tveganja obolevnosti za pljučnim rakotf
zaradi radonovih potomcev so izpeljane računsko na osnov1
enega od modelov — to velja za nizke doze. Nobeden od te"1
rezultatov pa ni bil epidemiološko potrjen, kar pričajo tud
novejši članki v strokovni literaturi, ki zajemajo raziskav«
v ZDA in podatke iz 310 regij s po 50.000 pebivalci. Ker S®
vedno ugotavljajo, da lahko radon povzroči 10 — 30% pljučnih rakov, menijo, da bi morali takoj začeti ukrepati. Tudi ti
nimamo točnih podatkov, se je treba takoj dogovoriti z®
odgovarjajoče ukrepanje.
Ponovno je potrebno okrepiti propagando proti kajenj"Tovrstna opozorila na javnih mestih še vedno niso obvezna
Evropski kodeks za preprečevanje raka pa postavlja na prvo
mesto omejevanje kajenja.
Ponovno je bilo zahtevano, da naj se v Sloveniji, kot je to Ž®
uvedeno drugod po svetu, ustanovi neko upravno telo, ki
poročevalec

skrbelo za celovito varstvo pred ionizirajočimi sevanji, urejalo
in koordiniralo tako delo in zanj tudi odgovarjalo.
Ponovljene so bile zahteve po izdelavi takoimenovane
radiološke karte Slovenije, z izmerjenimi nivoji naravnega
sevanja in izvajanje meritev radona oziroma njegovih potomcev v hišah na vseh potencialno ogroženih krajih, predvsem

v občini Škofja Loka, Celje, Velenje itd. Seveda pa je potrebno
s proučitvijo položaja tudi v drugih področjih Slovenije začeti
in vsa razpoložljiva sredstva v te namene racionalno porabiti.
Potrebno je izdelati smernice za gradnjo novih objektov, da
ne bi ustvarjali novih problemov in čimprej pristopiti k sanaciji
najbolj perečih stanovanjskih in drugih prostorov.

Spremljanje incidence pljučnega raka v vplivnem območju Rudnika
Urana Zirovski vrh
Uvod
Ob poslušanju razprave v Škofji Loki 18.10. smo povzeli, da
'Judi najbolj skrbi dodatno sevanje radonovih potomcev, kot
niožna posledica obratovanja rudnika Žirovski vrh (RUŽV).
Zakonsko predpisane meritve v zvezi s to ogroženostjo pa so
razkrile
tudi povečano sevanje radona in njegovih potomcev
(v nadaljnjem besedilu radona) v stanovanjskih hišah, ki ni
Posledica delovanja RUŽV, ampak naravnega sevanja zaradi
9eološke sestave tal. To sevanje je bolj izraženo v hišah, ki
niso podkletene (ni betonske spodnje plošče) in tam, kjer
Prostorov, zaradi ohranjevanja toplote v njih ne prezračujejo.
V literaturi najdemo podatek, da je sevanje radona v hišah
lahko večje kot tisto, ki prihaja od zunaj, z onesnaženim
Zr
akom zaradi delovanja rudnika v t. im. »kritičnem
območju«. Ta območja lahko določimo le z meritvami ob
različnih klimatskih pogojih. Po poročilu IJS (1988) merijo
onesnaženost zraka z radonom v dosegu 3 km v različnih
Mmatskih pogojih. Izvor onesnaženja so jamski ventilacijski
Opusti, jalovina, drobilnica in obrati predelave. Onesnaženje
* radonom po podatkih istega poročila pa doprinese devet
oesetin celokupne dodatne izpostavljenosti povprečnega
odraslega prebivalca tega področja.

pljučnim rakom, kot so kajenje in kemični karcinogeni (arzen
in arzenove spojine, azbest, kromove spojine in še drugi
verjetni in možni karcinogeni in delovni postopki, ki jih navaja
najnovejša lista Mednarodne agencije za raziskavo raka
v Lyonu). Tako se strinjamo s poročilom ICPR 50 (1987), ki
pravi, da tiči glavni vzrok različnega pojavljanja pljučnega
raka v različnih navadah kajenja, v različnem onesnaženju
delovnega in naravnega okolja s kemičnimi onesnaževalci ter
v različni starostni strukturi ljudi. Da bomo lahko ocenili,
koliko pljučnih rakov v določeni populaciji lahko pripišemo
radonu, bo potrebno še nekaj skrbno načrtovanih epidemioloških raziskav. Poročilo ICRP navaja tudi zanimivo dejstvo,
da je tveganje zbolevanja za radiogenim pljučnim rakom, če je
bil izpostavljen sevanju odrasel človek, neodvisno od starosti
ob izpostavljenosti. Za otroke in odraščajoče (stare manj kot
20 let) je to tveganje verjetno večje, vendar pa točne ocene ni,
ker vse izhaja iz študij, ki so proučevale posledice srednjih in
visokih doz sevanja.
Latentna doba je za radiogeni pljučni rak dolga. Tveganje
se močneje poveča po 10 letih in vztraja na tej stopnji več kot
20 let, verjetno do konca življenja.

Pregled literature:
V onkološki epidemiologiji zasledimo danes v zvezi z radonom dve vrsti študij: študije primerov in kontrol, ki skušajo
^9otavljatl vpliv sevanja radona v hišah na ljudi, in kohortne
študije bolj in manj izpostavljenih rudarjev. Študije radona
v
nišah in posledična možnost večje obolevnosti za pljučnim
rakom so trenutni »hit« v onkološki epidemiologiji. V publika0']i o tekočih raziskavah v onkološki epidemiologiji: »Direc'ory of on-going research in Cancer Epidemiology« za leto
19
88 jih je navedenih osem. Med njimi je tudi študija »Axel®°n, Lung cancer and radon in homes«. Avtor pa uvodoma
Poudarja, da so bili do zdaj objavljeni le preliminarni rezultati
, Scan. j. Work Environ. Health, 1979 in 1984. Tudi poročilo
Jr"P. št. 50 (1987) in članek v JNCI (Samet 1989) poudarjata,
oa so do zdaj objavljene študije le preliminarne, da so vključene majhno število primerov in da ne zadoščajo za zanesljivo
Kvantitativno oceno o tem, koliko odstotkov pljučnega raka
'ahko pripišemo radonu.
Ze omenjena publikacija o tekočih raziskavah navaja 6 štu£'J rudarjev. Vse izhajajo iz dejstva, da predhodne študije niso
pOrektno upoštevale vpliva kajenja in da so bili opazovani

Incidenca pljučnega raka v SR Sloveniji, občini
škofja Loka in območju pošte Gorenja vas
Edini reprezentativni podatki o raku so podatki incidence,
tj. števila na novo ugotovljenih primerov bolezni. Podatki se
zbirajo iz več virov, vendar se dosledno združujejo na bolnika.
Incidenco po vsem svetu merijo le za to posebej usposobljene
službe - Registri raka. V Sloveniji deluje neprekinjeno od leta
1950 dalje Register raka za SR Slovenijo (Register), ki pri
svojem delu upošteva mednarodna priporočila. Zato podatkov ne objavljamo sproti, ampak z zamikom, da dosežemo
večjo kvaliteto.
Incidenco izražamo v absolutnih številkah ali kot koeficient
incidence na 100.000 prebivalcev (moških oz. žensk). Obolevnost na območjih z različnim številom prebivalcev lahko primerjamo samo s pomočjo koeficientov.
Iz priložene slike iz zadnjega letnega poročila Registra je
razvidno, da incidenca pljučnega raka v Sloveniji pri obeh
spolih še vedno narašča. Pogled na vrisane vrednosti letnih
koeficientov pa opozarja, da se tudi pri tej najbolj množični
rakavi bolezni pojavljajo slučajne letne različice. Tako nas
poljubno izbrana krajša obdobja opazovanja lahko zavedejo
k napačnemu zaključku, da se incidenca umirja (1976-1980)
ali da je v strmem porastu (1971-1975). Še večja je ta slučajna
variabilnost pri opazovanju manjšega števila ljudi. Zavedati se
moramo, da štejemo v enem letu primere raka v Sloveniji kot
celoti na 918766 moških in 973098 žensk, v občini Škofja Loka
na 17066 moških in 18210 žensk, v Gorenji vasi pa le na 1600
moških in 1636 žensk (podatki popisa prebivalcev 1981).
Tabele 1-3 prikazujejo incidenco pljučnega raka v SR
Sloveniji, v občini Škofja Loka in na območju pošte Gorenja
vas (p. štev. 64224) v različno dolgih časovnih obdobjih
v absolutnih številkah, kot koeficiente na 100.000 moških oz.
žensk ter kot komulativno incidento. Komulativna incidenca
omogoča primerjanje območij z različno starostno strukturo
prebivalcev (delež starejših in starih je namreč na območju
pošte Gorenja vas večji kot v celotni občini Škofja Loka).

ljenTrii' 80 b''' man' zaSCiteniza,° sevaniu bo|i izpostavDo zdaj objavljene študije skrbno merjene izpostavljenosti
evanju
obsevanih bolnikov kažejo, da so bile ocene škodlji0s
lr, fi nizkih doz sevanja pri preživelih po bombardiranju Hiro)e in Nagasakija precenjene (npr. Boice et al 1989). V literaUr
i
zasledimo razne ocene, s širokimi intervali zaupanja teh
C0
n, in različne matematične modele za ocenjevanje. Ti
"•odeli dajo različne rezultate in nikakor niso univerzalni za
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seh možnih pristranosti, tj. drugih znanih karcinogenih
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slika 3

Dejanska letna incidenca izbranih rakov po spolu,Slovenija,' 1950-1985

figure 3

Crude annual cancer incidence rates by selected primary sites;

ro
C
ro

LETO - YEAR
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TABELA 1

INCIDE.NCA PLJUČNEGA RAKA V SR SLOVENIJI, OBČINI ŠKOFJA LOKA IN NA
OBMOČJU POŠTE GORENJA VAS V LETIH 1971 - 1985.

Število

Območje

Koeficient/loo.ooo

Kumulativna incidenca

M

Ž

M

Ž

M

Ž

838o

134o

6o,8

9,2

7,35

o,78

ŠKOFJA LOKA

15o

24

58,6

8,8

8,89

o,88

GORENJA VAS

14

2

58,3

8,2

7,17

o,82

SLOVENIJA

TABELA 2

INCIDENCA PLJUČNEGA RAKA V SR SLOVENIJI, OBČINI ŠKOFJA LOKA IN NA
OBMOČJU POŠTE GORENJA VAS V LETIH 1976 - 1985.

Število

Območje

Koeficient/loo.ooo

Kumulativna incidenca
M

M

Ž

M

Ž

5922

986

64,5

lo,l

7,51

o,89

ŠKOFJA LOKA

121

19

7o,9

lo,4

lo,8o

o,99

GORENJA VAS

12

2

68,8

12,2

7,87

1,24

SLOVENIJA

Ž

TABELA 3

INCIDENCA PLJUČNEGA RAKA V SR SLOVENIJI, OBČINI ŠKOFJA LOKA IN NA
OBMOČJU POŠTE GORENJA VAS V LETIH 1981 - 1985.

Območje

Število

Koeficient/loo.ooo

Kumulativna incidenca
M

M

Ž

M

Ž

3o89

515

67,2

lo,6

ŠKOFJA LOKA

56

lo

65,6

GORENJA VAS

7

2

87,5

SLOVENIJA
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Ž
7,77

o,85

11,o

lo,32

o,99

24,4

13,89

2,48
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S kumulativno incidenco izražamo tveganje pri novorojenčku, da do 75. leta starosti zboli za rakom. Kumulativna
incidenca 10.32 pomeni npr., da je imelo v letih 1981-1985
v občini Škofja Loka 10.32% novorojenčkov možnost, da do
75. leta starosti zbolijo za pljučnim rakom.
Tako vrednosti koeficientov kot tudi vrednosti kumulativne
incidence, ki so najprimernejši kazalec za primerjanje vseh
treh območij, kažejo v Gorenji vasi večjo obolevnost za pljučnim rakom le v zadnjem, najkrajšem obdobju opazovanja,
v letih 1981-1985. Ta ugotovitev pa temelji le na sedmih
primerih pri moških in dveh primerih pri ženskah. Zanimivo je,
da smo registrirali dva primera bolezni pri ženskah prav
v zadnjem obdobju. Glede na obolevanje na celotnem
območju Škofja Loka in območju Slovenije ta dva primera za
15 letno obdobje opazovanja nista pomenila nobenega presežka. V obdobju, v katerem sta se pojavila, pa bi pričakovali
kvečjemu en primer. Pri moških smo registrirali v zadnjem
obdobju sedem primerov, pričakovali pa bi jih pet.
Glede na opisano slučajno variabilnost pojavljanja (str. 3tretji odstavek tega poročila) pa pri tako majhnem številu
v mejah sedanjih dognanj znanosti ne vemo ali sta dva primera »viška« pri moških in en primer »viška« pri ženskah
v letih 1981-1985 čisto slučajen pojav ali morebitna zgodnja
znanilca poznih posledic onesnaženja z radonom (sevanje
v hišah ali iz okolja).
Predlogi za nadaljnje delo
Glede na ugotovljene rezultate predlagamo:
1. nadaljnje skrbno opazovanje pljučnega raka v omenjenih
treh območjih;
2. študijo posameznih primerov pljučnega raka iz območja
Gorenja vas.
Za obolele bi poiskali zdravstveno dokumentacijo v zdravstvenem domu in v Inštitutu za pljučne bolezni Golnik ter iz
nje dobili dodatne podatke, ki jih register rutinsko ne beleži:
podatek o kajenju, poklicno anamnezo, stalnost bivališča (čas
bivanja v kritičnem območju). Za zadnje bi bilo potrebno
izvesti še anketo pri svojcih; nato bi morali izmeriti količino
radona v hiši oz. v stanovanjih, kjer je oboleli bival. Če te
meritve ne bi bile izvedljive za vse obolele, bi bile nujne vsaj
v tistih bivališčih, kjer je obolel človek, ki ni bil kadilec in ki
tudi ni bil obremenjen z ionizirajočim sevanjem na delovnem
mestu.
Namen takega pregleda naj ne bi bilo statistično preverjanje, ker bi bilo to za tako majhno število primerov nesmiselno.
Lahko pa bi pomiril ljudi in utemeljil potrebo po študiji primerov pljučnega raka in kontrolnih primerov s širšega, z radonom posebej ogroženega območja Slovenije. Tega bi morali
opredeliti fiziki z meritvami. Za resno študijo bi potrebovali

vsaj 200 obolelih in dvakrat toliko kontrol iz istega območja.
Takšna študija bi potekala 4-5 let.
Zaključek
Spremljanje pljučnega raka na »rizičnem« območju nikakor
ne pomeni spremljanja celotnega zdravstvenega stanja prebivalcev, na kar utemeljeno opozarja akademik Župančič. Vse
ostale zdravstvene probleme morajo spremljati za to usposobljene medicinske institucije. Le-te pa morajo pri opazovanju zdravstvenega stanja ljudi opredeliti stopnjo sevalne obremenjenosti.
V bližnji prihodnosti nam bo uporaba rekombinantnih DNA
metod omogočila razlikovati sevalne in s kemijskimi agensi
inducirane mutacije v celotnem mutacijskem aspektu in tako
pridobiti bolj natančen vpogled v procese reparacije
poškodbe, v učinke enkratne doze sevanja, kakor tudi frakcionirano aplicirane doze sevanja v poskusnih modelih. Šele na
tej osnovi bo možna realna ocenitev genetskih poškodb ionizirajočega sevanja pri človeku.
Zaključili bi z mislijo Latarjeta, Tubiana (1989) in Clarka
(1989): Če že sprejmemo predpostavko, da so nizke doze
sevanja lahko škodljive, potem DAJMO PREDNOST zaščiti
pred sevanjem zaradi radona v hišah (to je tudi problem
Gorenje vasi!!!) in zaradi nekritičnega predpisovanja rentgenskih pregledov. Neglede na vse nejasnosti v zvezi s trenutno
onesnaženostjo »kritičnega« območja pa trdno podpiramo
zahtevo po ustreznem urejanju vseh potencialnih dodatnih
virov sevanja, predvsem jalovišča.
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Prikaz zdravstvenega stanja delavcev rudnika
dr. Radivoje Nikolič, Zdravstveni dom Škofja Loka, Dispanzer
za medicino dela, prometa in športa
Preventivne zdravstvene preglede delavcev, ki so zaposleni
v rudniku urana Žirovski vrh, vršimo v Dispanzerju za medicino dela, prometa in športa v Zdravstvenem domu Škofja
Loka. To delo opravljamo na osnovi pooblastila s strani Komiteja za zdravstveno in socialno varstvo SR Slovenije, ki se je
predhodno prepričal o ustreznosti za to zahtevno delo v smislu kadrovske zasedbe, prostorov, aparature in pripomočkov,
predvsem pa strokovne usposobljenosti. Osebno preglede
delavcev RUŽV opravljam od leta 1982.
Obseg preventivnega zdravstvenega pregleda zajema
splošni del (osebne podatke, socialno, družinsko in osebno
anamnezo, osnovne biometrijske podatke in detajlni klinični
pregled, za kar smo izdelali tudi posebni zdravstveni karton
- v prilogi tega dopisa), ter dodatni, razširjeni del, ki zajema:
psihološki pregled, pregled optičnih medijev, radiografijo
pljuč v naravni velikosti (pri vsakem sumljivem primeru, sicer
pa ne), spirometrijo, EKG, ADG, hematološke, biokemične in
urinske preglede, preglede v smislu preverjanja funkcije ledvic, citološke preglede sputumov (pri delavcih, ki so deset ali
več let v jami, dvakrat na leto po tri sputume), bolj redko tudi
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preglede kromosomov v limfocitih periferne krvi (zaradi previsokih cen ter nespecifičnih izvidov, predvsem v korelaciji
s precej nizkimi prejetimi dozami in vrsto ionizirajočega sevanja). Po lastni presoji obseg pregleda lahko tudi razširim,
vkolikor so za to prisotne indikacije.
Zdravstveno stanje delavcev RUŽV je zelo zadovoljivo,
v globalu je boljše kot pri delavcih v drugih proizvodnih
delovnih organizacijah v občini Škofja Loka. To lahko pripišemo strožji selekciji pri zaposlovanju, bolj kompaktni starostni strukturi, vsaj za jamske delavce (do dopolnjenih 21 let
starosti ne morejo delati v jami, imajo pa beneficirano
delovno dobo), dosledno se izvajajo ukrepi varstva pri delu,
preventivni zdravstveni pregledi se vršijo vsaj enkrat letno in
se na podlagi ugotovljenega stanja tudi takoj ukrepa. V ČASU
OD LETA 1982. DO DANES NISMO ODKRILI NOBENE
BOLEZNI NASTALE ZARADI SEVANJA!!! V zvezi z nadaljnjim
spremljanjem zdravstvenega stanja bivših delavcev RUŽV do
konca njihovega življenja, zaenkrat nimam konkretnega
odgovora, ker to vprašanje v zakonodaji ni rešeno, posebno
pa ni rešeno vprašanje plačnika preventivnih pregledov.
Zaenkrat RUŽV plačuje preglede sputumov tudi za svoje upokojene rudarje, Onkološki inštitut pa bo preko svojega registra rakastih bolnikov spremljal eventuelne pojave malignih
poročevalec

bolnikov, vendar pa je vprašanje aktivnega spremljanja
kravja rudarjev tudi po upokojitvi še odprto. V direktnem
Poročanju bom iznesel nekaj predlogov in sugestij.
Število opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledov
klavcev
RUŽV v DMDPŠ v Škofji Loki v zadnjih dveh letih je
n
aslednje:
; ^ letu 1988:
J^edhodnih (za sprejem v službo)
51
Obdobnih (periodičnih)
346
kontrolnih
9
Skupno
406
• letu 1989:
podhod ni
1
obdobnih
444
Specialistični
1
Skupno
446
'Od tega števila žensk
25)

Zdravstveni dom Škofja Loka je pripravil načrt obsežne
študije z delovnim naslovom: EKOLOŠKI VPLIVI NA ZDRAVJE
PREBIVALCEV OBČINE ŠKOFJA LOKA, kjer je predvideno
sodelovanje dvajsetih timov: 14 zdravnikov, v glavnem specialistov, splošne medicine; 3 zdravniki specialisti šolske medicine in pediatrije ter po en specialist ginekolog, pnevmoftiziolog in MDPŠ, in še 20 medicinskih sester (6 višjih in 14
srednjih). Obravnavali naj bi kompleksno celoten vpliv industrije, kmetijstva, prometa, ogrevanja delovnih in bivalnih
prostorov, način prehrane, različne razvade... v okviru vsega
omenjenega pa tudi vpliv rudarjenja in predelave v RUZV.
Pričakujemo, da bo naloga tudi sprejeta s strani Raziskovalne
skupnosti.

Poročilo službe za varstvo pred sevanji RUŽV za leto 1988
Jamski obrat
y okviru rednega nadzora ionizirajočega sevanja na delov
'SCih in merilnih postajah smo v letu 1988 opravili 4294
^eritev koncentracij kratkoživih radonovih potomcev (KRKP)
^ jamskem zraku, 106 meritev koncentracij radona - 222
<*Rn) in 52 meritev jakosti sevanja gama. Tem meritvam niso
Paštete kontrolne meritve pooblaščenega supervisorja.
Povprečna izmerjena vrednost KRKP z aleto 1988 za vsa
^lovišča je bila 1,6 uJ/m3 (0,08 WL). Podrobnejši pregled
izmerjenih vrednosti je podan v tabeli 1.
'ABELA:
KRnKP
MERITVE NA DELOVIŠČIH
(uJ/m3)
(WL)
N
%
2464
0 -0,1
73
16
0.1-0.2
549
7
230
0,2-0,3
0,3-0,4
133
4
0,4-0,5
5
nad 0,5
5
^ Rezultati meritev kažejo, da je bila jama dobro prezračena,
^ajvišja
izmerjena vrednost na aktivnem delovišču je bila 35
"J/m3 (1,76 WL). Na vseh deloviščih, kjer je KRKP presegla
r
ednost 8,2 uJ/m3 (0,4 WL), smo postopali v skladu z interni navodili in delovišča ustrezno sanirali. Najpogostejši
*rok za povečano KRKP je bila nezadovoljiva ventilacija
's'r9ane zračne cevi, prevelika oddaljenost cevi od čela deloma, nepravočasna postavitev separtnega ventilatorja).
Izmerjene vrednosti3 koncentracija radona so bile v intervalu
i
73 in 9000 Bq/m . Najpogosteje so bile vrednosti izmerle
ne okoli 2500 Bq/m3.
m Vračunani ravnotežni faktor je imel vrednosti v intervalu
ed 0,03 in 0,65, z najpogostejšimi vrednostmi okoli 0,3.
Izmerjene jakosti sevanja gama so bile med 0,13 in 13,3
,^y/h. Velike variacije so posledica različnega orudenja delo'»c. Prejete doze gama sevanja merimo direktno s termolu^'niscentnimi dozimetri.
y'zračun efektivnih ekvivalentnih doz za delavce RUŽV v letu
88 smo naredili po metodologiji, ki smo jo poslali v potrdiev
dne 26. 5. 1988. Rezultati izračuna so priloženi k poročilu
Priloga.

V letu 1988 je le 6 delavcev preseglo 30% mejne efektivne
ekvivalentne doze. Najvišja obračunana efektivna ekvivalentna doza za posameznika je bila 18 mSv, kar je 37%
dopustne mejne vrednosti 50 mšv. Pri karoterjih je bila izmerjena nekoliko večja doza sevanja gama kot pri ostalih rudarjih. Povečanje je posledica umerjanja instrumentov s kalibracijskim izvorom.
Predelovalni obrat in drobilnica
V letu 1988 smo izvršili 68 meritev KRKP, 72 meritev koncentracije radona, 72 meritve jakosti sevanja gama in 914 meritev
površinske kontaminacije. Izmerjene vrednosti so bile
v mejah:
- KRKP
0,2 - 0,8 uj/m3
- koncentracija radona
13-3832Bq/m3
- jakost sevanja gama
0,13 - 4,0 uGy/h
- površinska kontaminacija
8 - 1500 Bq/100 cm2
Večje vrednosti so izmerjene v coni A. Na podlagi rezultatov
meritev ugotavljamo, da je radiološka situacija v predelovalnem obratu in drobilnici zadovoljiva. Ocenjene efektivne ekvivalentne doze za delavce v predelavi ne presegajo 5%
dopustne mejne doze 50 mSv.
Pri delu z uranovim koncentratom pride lahko do vnosa
urana v telo. V letu 1988 smo preiskali 695 vzorcev urina.
Prisotnost urana v urinu smo odkrili v 107 vzorcih. V 20
primerih smo izmerili koncentracijo večjo od 20 ug U308/1
urina. Največja izmerjena koncentracija je bila 50 7 ug U308/I
urina. Vse izmerjene koncetracije so bile pod intervencijskimi
mejami in so v glavnem posledica še vedno prisotnih slabih
higienskih navad posameznikov (kajenje med delom, slabo
umivanje rok) in neupoštevanje preventivnih mer. Primerjava
s prejšnjimi leti pa kaže, da se povečuje samozaščitna disciplina pri delavcih.
Zdravstveno stanje delavcev
. Zdravstveni pregledi delavcev so potekali po potrjenem
programu leta 1982. V letu 1988 pri delavcih RUZV ni bilo
ugotovljeno nikakršno obolenje, ki bi bilo lahko posledica
ionizirajočega sevanja.

Radioaktivnost v delovnem okolju Rudnika urana Žirovski vrh in
izpostavljenost delavcev v letu 1988
Stane Arh, dipl. ing. fizike - vodja službe za varstvo pred
sevanji RUŽV
Pr
ogram nadzora izvorov radioaktivnega sevanja v delov. nerru> okolju RUVŽ je narejen na osnovi ameriških standardov
Pošteva zahteve naše zakonodaje in priporočila medna-
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rodnih organizacij: Mednarodne komisije za radiološko zaščito (ICRP), Mednarodne agencije za atomsko energijo
(IAEA), Mednarodne orgnizacije dela (ILO). Program ^e prilagojen organizaciji in tehnologiji dela v rudniku urana Žirovski
vrh (RUZV). Za izvajanje programa skrbi Služba za varstvo
pred sevanji v RUŽV. Kontrolo nad našimi meritvami in prever69

janje brezhibnosti instrumentov strokovno opravlja dvakrat
letno Institut za medicinu rada i radiološku zaštitu »Dr. Dragomir Karajovič« iz Beograda. Zadovoljevanje zahtevam zakonskih normativov nadzira Republiški sanitarni inšpektorat.
Delavci v RUŽV so izpostavljeni predvsem sledečim virom
ionizirajočih sevanj:
- radonu-222 in njegovim kratkoživim potomcem
- dolgoživim alfa sevalcem (uran in njegovi potomci)
- zunanjemu gama sevanju
Program meritev obsega merjenje specifične aktivnosti
radionuklidov v zraku, površinsko kontaminacijo in merjenje
zunanjega gama sevanja. Delež posameznih izvorov sevanja
k obsevanosti delavcev je drugačen pri delu v jami kot pri
predelavi uranove rude, zato je temu prilagojen tudi nadzor.
Jamski obrat
Z odkopom rude se jama nenehno spreminja, zato je tehnična zaščita pred sevanji težavna, večkrat nezadostna ali
celo nemogoča. Osebna zaščitna sredstva praviloma ne pridejo v poštev, ker delavce zelo ovirajo pri delu. V jami se ni
mogoče izogniti sevanju. Lahko ga samo zmanjšamo do razumne mere.
V naši jami prispevajo k obsevanosti delavcev največ radonovi-222 kratkoživi potomci (preko 80% celokupne efektivne
ekvivalentne doze), zato so naše meritve in preventivno ukrepanje usmerjene predvsem nanje. Njihovo koncentracijo
v jamskem zraku merimo na aktivnih deloviščih vsak dan.
Program meritev je zasnovan tako, da na vsakem aktivnem
odkopu opravimo vsaj eno meritev v tednu. Na ortih, kjer so
koncentracije večje, s preventivnimi ukrepi te koncentracije
zmanjšamo, kadar je to upravičeno. Vedno pa na takih ortih
časovno pogostimo merjenje in zasledujemo spreminjanje
koncentracij. Če koncentracije radonovih kratkoživih potomcev presežejo interno dogovorjene referenčne vrednosti,
takoj ustrezno ukrepamo. Ukrepi so na kratko sledeči:
REFERENCE
VREDNOSTI
(uJ/m3)
(WL)
0-4
0 -0,2
4- 81
0,2-0,4
8-24
0,4-1,2

nad 24

nad 1,2

UKREPI
normalno stanje
povečati nadzor
nenormalno stanje, strogi
nadzor, uporaba osebne
zaščitne opreme, takojšnja
sanacija. Po 48 urah se
delo na delovišču ustavi,3 če
PEA ne pade pod 8 uJ/m
(0,4 WL)
pristop na delovišče je
prepovedan. Pri sanaciji se
uporablja »Racal« čelada

Najpogostejši vzrok za povečane koncentracije radona in
njegovih potomcev je nepravilna ali nezadovoljiva ventilacija
prostorov. Naša jama je dobro prezračena, kar potrjuje povprečna vrednost celoletnih meritev. V letu 1988 je povprečna
vrednost potencialne
energije alfa (PEA) v jamskem zraku bila
le 1,6 uJ/m3 (0,08 WL). Podrobnejši pregled izmerjenih vrednosti je prikazan v tabeli 1.
TABELA 1. Pogostnost koncentracij Rn-kratkoilvlh potomcev v jami v letu 1988
Potencialna energija alfa
Pogostnost
uJ/m3
WL
%
število
0- 2
2464
73
0 -0,1
549
2- 4
0,1-0,2
16
4- 6
0,2-0,3
230
7
0,3-0,4
6- 8
133
4
8-10
0,4-0,5
5
nad 10
nad 0,5
5
Koncentracije radona v jamskem zraku merimo le pri analizi
ventilacije problematičnih odkopov ali v študijske namene.
Izmerjene vrednosti so bile v letu 1988 v intervalu med 73 in
9000 Bq/m3. Najpogostejša vrednost je bila okoli 2500 Bq/m3.
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Prispevek radona k dozi rudarjev ne obračunavamo, ker je
majhen, pod 1% celotne doze.
Izpostavljenost rudarjev zunanjemu gama sevanju merimo
s termoluminiscentnimi dozimetri, ki jih delavci nosijo pod
čeladami. Zaradi nizke vsebnosti urana v rudi znaša delež
zunanjega sevanja gama pri posameznikih do 20% celokupne
doze. Jakost doze je izmerjena v intervalu od 0,13 -13,5 uGy/h.
Koncentracijo dolgoživih sevalcev v jamskem zraku merimo
le občasno. V RUŽV uporabljamo mokro tehnologijo odkopavanja, zato so koncentracije prahu in s tem dolgoživih alfa
sevalcev nizke. Prispevek k dozi je ocenjen na 1% celokupne
doze in ga ne obračunavamo pri dozi.
Porazdelitev ocenjenih efektivnih ekvivalentnih doz za
rudarje je prikazana v diagramu. V letu 1988 je le 6 delavcev
preseglo 30% mejne zakonsko dopustne efektivne ekvivalentne doze. Najvišja obračunana doza za posameznika je bila
18 mSv ali 37% dopustne mejne vrednosti 50 mSv, in je ena
nižjih vrednosti za rudnike urana. Vrednosti letnih efektivnih
ekvivalentnih doz se zadnjih nekaj let bistveno ne razlikujejo
med seboj.
PREDELOVALNI OBRAT
Predelovalni obrati uranove rude so povsem delo človeških
rok, zato se izvori sevanja lahko predvidijo in zaščitne mere
vgrade v objekt in organizacijo dela. Pri načrtovanju objektov
so v obratu predelave s tehnološkimi rešitvami poskušali
maksimalno zaščititi delavca pri delu pred sevanji, zato je
izpostavljenost delavcev radioaktivnemu sevanju sorazmerno
majhna. Program nadzora je predvsem preventivne narave.
Vsakodnevne redne kontrole niso potrebne.
Z učinkovito lokalno ventilacijo vzdržujemo v delovnih prostorih nizke koncentracije radona in radonovih kratkoživih
potomcev. Prispevek k dozi je ocenjen do 0,5 mSv. Kontrolne
meritve opravljamo enkrat mesečno.
Izpostavljenost zunanjemu gama sevanju kontroliramo
s termoluminiscentnimi dozimetri. Zunanje gama sevanje prispeva glavni delež k prejeti dozi. Izmerjene vrednosti za posameznika so bile do 1,8 mSv, povprečna vrednost za delavca
pa 0,6 mSv.
V prostorih predelovalnega obrata je najbolj problemtična
radioaktivna kontaminacija površin, še posebno v takoimenovani coni A, kjer se dela z uranovim koncentratom. Kontaminacijo površin redno kontroliramo na štirinajst dni v času, ko
se v obratu predelave dela. Če je potrebno, opravimo dekontaminacijo. V coni A veljajo posebni ukrepi, ki naj bi preprečili
raznašanje radioaktivnega materijala v širšo okolico (omejen
pristop, posebna obleka za cono A, zaprti krog odtokov,
podpritisk v sušilnici in polnilnici uranovega koncentrata,
vodno spiranje zraka pred izpustom).
Izmerjene vrednosti v prostorih predelovalnega obrata
v letu 1988 so bile:
-PEA Rn-kratkoživih potomcev 0,2- 0,8 uJ/m3 (0,01 - 0,04 WL)
- koncentracija radona
13 - 3032 Bq/mU23
- jakost gama sevanja
0,13-4,0 uGy/h
-površinska kontaminacija
8 F115 1500 Bq/dm2
Na osnovi rezultatov meritev ugotavljamo, da je radiološka
situacija v predelovalnem obratu zadovoljiva. Primerjava
rezultatov z rezultati iz prejšnjih let kaže, da se površinska
kontaminacija in jakost sevanja gama z leti postopoma nekoliko povečujeta kljub skrbi za čistočo. Ta porast je bil pričakovan in ni kritičen.
Predvsem pri delu z uranovim koncentratom oziroma z njim
kontaminiranimi površinami je velika nevarnost, da pride uran
v telo preko inhalacije ali ingestije. Uran sam je človeku
nevaren bolj zaradi svoje strupenosti kot zaradi radioaktivnosti. Zaradi dobre tehnične zaščite smo pri nas lahko uvedli
strožje kriterije kot so v veljavi v drugih predelovalnih obratih
uranove rude. V praksi odstranimo z delovnega mesta vsakega delavca, pri katerem najdemo več kot 50 yg uranovega
koncentrata v litru urina. Vzrok za večje koncentracije urana
v urinu so v glavnem malomarnost delavcev in slabe higienske navade (kajenje med delom, slabo umivanje rok, neupoštevanje zaščitnih ukrepov). Stanje se z leti izboljšuje, tako da
je v letu 1988 bila najvišja izmerjena koncentracija 50,7 yg
poročevalec

U308/I urina. V letu 1988 smo preiskali 695 vzorcev urina in
njih zasledili prisotnost urana le v 107 vzorcih. Pri tem naj
Poudarim, da se vzorci jemljejo ciljano.
Naj zaključimo poročilo z ugotovitvama misije Mednarodne
Organizacije za atomsko energijo, ki ju je podala na tiskovni

konferenci novembra 1989:
- da je obsevanost naših rudarjev med nižjimi glede na
ostale rudnike urana.
- da je naš obrat predelave uranove rude eden čistejših
v svetu.
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DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
Stališče do pobude skupine delegatov
za gospodarsko področje 30. okoliš,
Celje za zbor združenega dela
skupščine SR Slovenije v zvezi
s predlogom zakona o zagotavljanju
sredstev za skupne družbene potrebe
v letu 1990 in o poračunu določenih
obveznosti iz dohodka za skupne in
splošne družbene potrebe za leto 1989
Skupina delegatov za gospodarsko področje 30. okoliš
Celje za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je
posredovala pobudo v zvezi s predlogom zakona o zagotavljanju sredstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in
o poračunu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in
splošne družbene potrebe za leto 1989.
Skupina delegatov je pri oblikovanju pobude izhajala iz
potreb po finančni konsolidaciji posameznih podjetij, ki
zaradi spremenjenih ekonomskih razmer prihajajo v težave.
Skupina delegatov pi tem ugotavlja, da v okviru obstoječih
proračunskih virov ni mogoče zagotoviti sredstev za takšne
finančne posege, zato daje pobudo, da se v ta namen omogoči ustanovitev posebnih skladov za razvoj na podlagi 3.
točke XXXII amandmaja k Ustavi SR Slovenije.
Stališče Izvršnega sveta:
V letu 1990 bomo predlagali rešitve, ki bodo pomenile
vsebinsko prenovo obstoječega sistema financiranja dužbenopolitičnih skupnosti z vidika uveljavljanja javnih financ.
V tem okviru bodo proučeni in ustrezno opredeljeni vsi
Potrebni finančni instrumenti javnega financiranja, kot so
proračuni, morebitni skladi, posebni finančni programi,
bilance ipd. Nova sistemska ureditev bo dala podlago oziroma
izhodišče za podrobno urejanje posameznih finančnih instrumentov v republiki in občinah. Ocenjujemo, da bo izhodišča
za preedvideno novo celovito zakonodajo, glede na pomembnost in obsežnost prememb v gospodarskem sistemu,
mogoče pripraviti šele ob koncu prvega polletja.
V skladu z dosedanjimi stališči glede financiranja splošnih
•n skupnih družbenih potreb ocenjujemo, da se sredstva
morebitnim skladom ne bi zagotavljala z izvirnimi davčnimi
viri temveč iz prihodkov proračuna kot dotacija. Poleg tega bi
iahko sklad pridobival ustrezna sredstva tudi z izdajo vrednostnih
papirjev, ki bi jih izdajal na podlagi posebnega zvezn
ega zakona in ki bi jih na prostovoljni podlagi kupovali
zainteresirani gospodarski in drugi subjekti.
Pri oblikovanju novega sistema financiranja družbenopolitičnih skupnosti bo treba celovito proučiti tudi vse možne
oblike zajemanja sredstev za zagotavljanje virov za splošne in
skupne družbene potrebe, zlasti še glede na zaostrene gospodarske razmere pri poslovanju na trgu in pridobivanju dohodka.
Pobude skupine delegatov bomo skupaj z drugimi pobudami upoštevali pri pripravi izhodišč spremembo navedene
sistemske zakonodaje.
Stališče do pobude skupine delegatov
za gospodarsko področje 12. okoliša,
Kranj za zbor združenega dela
skupščine SR Slovenije v zvezi
s
sredstvi za izplačilo zajamčenih
osebnih dohodkov
1- Skupina delegatov za gospodarsko področje, okoliš 12,
Poročevalec

Kranj za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije,
v zvezi z izplačilom sredstev za zajamčene osebne dohodke
v Tekstilindusu Kranj ugotavlja, da veljavni sistem zagotavljanja sredstev za zajamčene osebne dohodke ni ustrezno
zakonsko urejen, saj v skladih rezerv na občinski ravni ni na
razpolago zadostnih sredstev za kritje zajamčenih osebnih
dohodkov. Za izplačilo osebnih dohodkov v Tekstilindusu je
bilo potrebno najeti bančni kredit, za katerega je banka zahtevala poroštvo družbenopolitične skupnosti. Sredstva, ki se
bodo zbrala v občinskem skladu rezerv, ne bodo zadoščala za
vračilo najetega kredita, zato bo del sredstev potrebno kriti iz
občinskega proračuna, s čemer bo po oceni skupine delegatov zmanjšan družbeni standard v občini oziroma obseg sredstev za osebne dohodke zaposlenih v družbenih dejavnostih
in državni upravi.
Skupina delegatov zahteva, da se v skladu z zakonom
o zajamčenem osebnem dohodku zagotovijo viri, ki zagotavljajo potrebna sredstva za izplačilo zajamčenih osebnih dohodkov.
2. Zakon o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo (Ur. I. SRS, št. 7/82,15/84,46/86 in 42/87), določa,
da se v primeru, da organizacija iz ustvarjenega čistega
dohodka ne more kriti zajamčenih osebnih dohodkov, razlika
krije iz sredstev rezerv temeljne organizacije oziroma iz skupnega rezrvnega sklada v delovni organizaciji ali sestavljeni
organizaciji. V družbenih dejavnostih se razlika izplačuje iz
sredstev rezerv, če se oblikujejo v okviru posamezne interesne skupnosti v skladu z zakonom.
Če s sredstvi iz prejšnjega odstavka ni mogoče v celoti kriti
zajamčenih osebnih dohodkov, se razlika do višine, določene
z zakonom, krije iz združenih sredstev rezerv v občini oziroma
iz sklada skupnih rezerv v republiki, vendar v obliki povratnih
sredstev, ob predpogoju ustrezne bančne ali drugačne garancije.
Zakon o sredstvih rezerv (Ur. I. SRS, št. 62/77, 41/83, 10/84,
22/84 in 71/84) zavezuje organizacije združenega dela, da
v skladu z zakonom oziroma odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti združujejo sredstva v sklade na ravni družbenopolitične skupnosti. Sredstva, združena v sklade na ravni
družbenopolitične skupnosti, lako delavci umaknejo, če jih
uporabijo za kritje izgub v lastni organizaciji ali v drugi organizaciji na podlagi zakona. V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o sredstvih rezerv (Ur. I. SFRJ, št. 83/89) je
določeno, da se v sklade skupnih rezerv na ravni republike po
letnem obračunu za leto 1989 izloči najmanj 40% sredstev
rezerv, oblikovana po določilih za kritje izgub v gospodarstvu
po letnem obračunu 1989.
Zakon o skladih skupnih rezerv (Ur. I. SRS, št. 11/79, 23/81,
6/84, 15/85) določa, da se temelji združevanja sredstev rezerv
v družbenopolitični skupnosti določijo s samoupravnim sporazumom, ki vsebuje način ugotavljanja potreb, in določa
stopnje za obračun obveznosti. Spremembe sporazuma se
lahko uveljavijo za tekoče leto, v katerem so bile spreiete, po
enakem postopku, po katerem je bil sprejet samoupravni
sporazum. Če sporazum ni sprejet, se stopnja določi z zakonom oziroma odlokom. V postopku je zakon o združevanju
sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv v letu 1990, ki v skladu
z zgoraj navedeno novelo zveznega zakona določa, da se
v sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije po zaključnem
računu združuje 60% sredstev rezerv oblikovanih po določilih
zveznega zakona za kritje izgub v gospodarstvu po letnem
obračunu za leto 1989.
Zakon o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo, izhaja iz obdobja, ko so bila izplačila osebnih
dohodkov v teh organizacijah omejena s sistemskimi predpisi, izplačilo zajamčenih osebnih dohodkov pa je bilo zaradi
bistveno nižje stopnje inflacije v preteklih letih relativno oster
ukrep zoper organizacijo združenega dela, ki posluje
z izgubo. Zakon določa pravico do zajamčenih osebnih
dohodkov, najnižji znesek, ki zagotavlja materialno in socialno varnost ter vire sredstev za te namene, dejansko pa
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z zakonom sredstva niso neposredno zagotovljena. Način
zbiranja sredstev določata zakon o sredstvih rezerv in zakon
o skladih skupnih rezerv.
Ob bistveno nižji stopnji inflacije v preteklih letih je bil način
zbiranja sredstev za zajamčene osebne dohodke (ob zaključnih računih) ustrezen in tudi obseg zbranih sredstev je bil
relativno zadovoljiv, čeprav noben predpis dejansko ni zagotavljal sredstev za državne intervencije na področju osebnih
dohodkov. Ob vse večji stopnji inflacije postajajo tako zbrana
sredstva nezadostna, zaradi vse bolj zaostrene gospodarske
situacije, pa je število organizacij, ki se s svojimi zahtevami po
odobritvi sredstev za zajamčene osebne dohodke obračajo na
občinske oziroma republiški sklad rezerv vse večje.
S sprejemom zakona o finančnem poslovanju v letu 1989 so
bile določbe zakona o sanaciji in prenehanju organizacij, ki
so omejevale osebne dohodke v organizacijah, ki poslujejo
z izgubo, razveljavljene. S tem so posredno postale nepotrebne tudi tovrstne določbe republiškega zakona o zajamčenem osebnem dohodku. Zaradi pogostosti spreminjanja predpisov s tega področja v letu 1909 in napovedi dodatnih sprememb, ki naj bi jih prinesel program ukrepov ekonomske
politike za leto 1990, smo postopek sprememb zakona
o zajamčenem osebnem dohodku v Izvršnem svetu Skupščine
SR Slovenije predvideli v drugem polletju leta 1990.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je Skupščini SR
Slovenije kot je navedeno posredoval v sprejem zakon o združevanju sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv, v katerem so
predlagane stopnje in roki, v katerih se sredstva za namene,
določene z zakonom, zbirajo. Ne glede na formalni postopek
sprejemanja zakona, ki je v zaključni fazi, pa vsebinskih sprememb, ki bi »usposobile« republiški sklad rezerv za zagotavljanje sredstev za zajamčene osebne dohodke, ni mogoče
predlagati zaradi tega, ker že predlagana sprememba zakona
zahteva večji obseg združevanja sredstev organizacij in njihovo večjo obremenitev.
Po določilih zakona pa je s spremembami sporazuma
o združevanju sredstev v občinske rezerve, mogoče določiti
višje stopnje za združevanje sredstev v skladih na ravni
občine, kar pomeni, da se v posameznih sredinah lahko
selektivno odločajo za večji obseg združevanja sredstev oziroma za večjo solidarnost s problematičnimi organizacijami.
Ne glede na vse navedeno Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da v novih pogojih, ki zahtevajo ureditev področja
osebnih dohodkov s kolektivnimi pogodbami, ki bodo določale najnižje osebne dohodke za posamezna dela, ter ob
dejstvu, da izplačevanje osebnih dohodkov v organizacijah, ki
poslujejo z izgubo, ni več omejeno, za zakon o zajamčenih
osebnih dohodkih v dosedanji obliki verjetno ne bo več
ustreznih podlag.
Tudi če bi prevladala ocena, da je z zakonom vendarle še
potrebno določati način izačunavanja najnižjega osebnega
dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev, pa ni mogoče pričakovati, da bi država na zakonski
podlagi vnaprej zagotavljala sredstva za minimalne osebne
dohodke. Tak način zagotavljanja sredstev s strani države bi
bil v nasprotju z zakonitostmi tržnega gospodarstva. Sistem
kolektivnih pogodb bo predvidel minimalne osebne dohodke,
izpod katerih organizacija ne glede na svoje poslovanje ne
more izplačevati osebnih dohodkov. Organizacija, ki ne more
svojim delavcem zagotoviti niti minimalnih osebnih dohodkov, ni sposobna, da bi preživela v pogojih tržnega gospodarstva.
Predlagani sistem neposrednega zagotavljanja sredstev za
zajamčene osebne dohodke kot je razviden iz delegatske
pobude, pomeni prelivanje sredstev od uspešnih organizacij
k tistim, ki za poslovanje niso več sposobni, torej še večjo
socializacijo izgub, kot smo jo poznali doslej.
Stališče do pobude delegata Boga
Rogina iz petega okoliša obrti, Maribor
Rotovž za Zbor združenega dela
skupščine SR Slovenije glede osebnih
dohodkov obrtnikov
Delegat Bogo ROGINA iz 5. okoliša obrti, Maribor-Rotovž, je
podal naslednje stališče:
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»Delegati iz obrtnega področja smo od Izvršnega sveta,
dobili odgovor glede sklepa, ki je bil zadnjič sprejet na Zboru
združenega dela Skupščine SR Slovenije glede osebnih
dohodkov obrtnikov. Vse bolj imam občutek, da zopet korakamo žejni preko vode. Pri sprejemanju proračunskega
zakona zadnjič smo pač odstopili od svojih amandmajev
z obrazložitvijo, da v tem zakonu ni možno urejati področja
osebnih dohodkov, ker je treba urediti osnovne zakone.
V odgovoru, ki smo ga dobili danes, nam sporočajo, da
obrtniki ne moremo imeti osebnih dohodkov, ker sami s sabo
ne moremo združevati dela in nimamo sklenjenega delovnega
razmerja. Delegatom bom dal primerjavo: V svetu, kjer so
delniške družbe, imajo tisti delničarji, ki imajo pravico do
odločanja v svetu delniške družbe, pravico do dobička, ki
izvira iz lastnine nad delnicami in v kolikor ti lastniki delnic
tudi združujejo živo delo v delniških družbah ali pa v tovarnah
ali kjer koli so že, najmanj, kar imajo, je pravica do nekega
osebnega dohodka za živo delo. Res mi je težko, da vas petič
letos gnjavim s tem, ampak mislim, da vas lahko prosim, da
enako odločno podprete, kot ste zadnjič pomagali sprejeti
skupščinski sklep, da mora Izvršni svet rešiti in priti s predlogi
za spremembo osnovne zakonodaje, v kateri naj piše, da nas
razvrščajo v razrede itd. (meni je vseeno, če rečejo nadomestilo za živo delo v tvoji obratovalnici ti priznamo). Drugi
problem, ki je prisoten, je v tem, da naj bi šla polovica
nadomestila za osebne dohodke v stroške, za preostalo polovico pa naj se najprej od dohodka plača davek, potem pa
lahko še tisto drugo polovico, ko se odbitek odšteje. Tak
način obravnave je drugačen od sistema, kot ga imajo pri nas
zaposleni delavci.
Ne bom dolgo in široko razlagal, kaj pomeni nepriznavanje
teh osebnih dohodkov. Nedvoumno pa je, da sili kompletno
obrt v nezdrave odnose, ki sigurno ne koristijo tej družbi in
tudi ne morem razumeti, zakaj je to takšen problem v tej naši
Sloveniji, ko planiramo, da bomo imeli ne vem koliko tisoč
novih obratovalnic. Koliko zdomcev bomo zavedli, da bodo
odprli obrti v Sloveniji, potem jim pa ne bomo priznali niti
osebnih dohodkov.
Jaz bi predlagal delegatom, da enkrat dokončno to rešimo
in da naložimo ustreznim organom, da naj to rešijo, tako kot
mora biti rešeno.
K navedeni delegatski pobudi predlagamo naslednje
stališče
1. Do leta 1985 je veljal Družbeni dogovor o merilih in
načinu ugotavljanja osebnih dohodkov za osebe, ki so opravljale samostojno gospodarsko ali odvetniško dejavnost. Ta
družbeni dogovor je bil sklenjen na podlagi zakona o davkih
občanov in je prenehal veljati s spremembo tega zakona (Ur. I.
SRS, št. 9/85), po kateri se občanom, ki opravljajo gospodarsko ali odvetniško dejavnost, nič več ne ugotavljajo njihovi
osebni dohodki.
Od navedene spremembe dalje se obrtnikom obračunavajo
prispevki za financiranje družbenih dejavnosti od zavarovalnih osnov. Po 115. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa osnovo za plačevanje prispevkov
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ta
osnova ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove.
Do leta 1986 so lahko obrtniki svobodno izbirali eno od
petih (od 1985. leta dalje desetih zavarovalnih osnov), ki jih je
za vsako leto določila skupnost. Potem pa je prišlo do spremembe zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za
financiranje splošnih družbenih potreb na področju družbenih dejavnosti, po kateri obrtniki niso mogli več svobodno
izbirati ustrezno od predloženih desetih osnov, temveč jih je
pristojna uprava družbenih prihodkov v začetku vsakega koledarskega leta uvrstila v določeno osnovo glede na dohodek,
ki so ga dosegli v prejšnjem letu. Zoper avtomatično uvrščanje v določeno osnovo za obračunavanje prispevkov in za
odmero pravic so bile podane številne pritožbe in ugovori.
Takšna ureditev je postala moteča zlasti v letu 1989, ko je
prišlo do izredno hitre rasti inflacije. Zato je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije po dogovoru z Zvezo obrtnih združenj Slovenije, Zadružno zvezo in drugimi organizacijami ter
organi sprejel stališče, da se s 1. 1. 1990 omogoči delovnim
ljudem, ki samostojno opravljajo gospodarske oziroma druge
poklicne dejavnosti, prosta izbira osnov za obračunavanje in
poročevalec

Plačevanje prispevkov in za kasnejšo odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Skladno s tem stališčem je bil pripravljen predlog zakona o zagotavljanju sredstev
*a skupne družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu določnih obveznosti iz dohodka za skupne in splošne družbene
Potrebe za leto 1989.
V razpravi neposredno pred sprejemom tega zakona je bil
°bravnavan
tudi amandma delegatov vseh petih okolišev
s
Področja obrtnih in podobnih dejavnosti za zbor združena dela, da naj bi kot izhodišče za plačevanje prispevkov
peljal
»osebni dohodek zavarovanca«, ne pa osnova, kot je
b
ilo predloženo. Skupščina SR Slovenije je na seji dne 27.
decembra
1989 obravnavala navedeni amandma in ga zavrn
ila z obrazložitvijo, da pojem osebnega dohodka ni združljiv
s
samostojnim opravljanjem gospodarske oziroma druge
Poklicne dejavnosti. Po obstoječi pravni ureditvi je namreč
°sebni dohodek pravica iz delovnega razmerja.
Po navedenem zakonu lahko obrtniki in drugi zavarovanci,
samostojno opravljajo gospodarsko ali drugo poklicno
^javnost,
vsak mesec prosto prijavijo osnovo, od katere se
lrr
'u > obračunajo prispevki, in ki se bo po izpolnitvi pogojev
Poštevala pri odmeri pravic iz socialnega zavarovanja. Edina
0r
nejitev je v tem, da ta osnova ne sme biti nižja od zneska
Najnižje osnove za odmero pokojnine, ki jo določa skupnost.
Judi predstavniki Zveze obrtnih združenj Slovenije in
'adružne zveze Slovenije so na sestanku o izvajanju tega
^akona, ki je bil dne 17. januarja 1990 sklican na pobudo
Republiškega komiteja za delo, izjavili, da takšna ureditev
2
vsebinskega vidika ustreza interesom obrtnikov.
2. Strinjamo se z navedbo v pobudi, da imajo po pravnih
Ur
V| editvah, ki veljajo v državah s tržnim gospodarstvom, praco do osebnega dohodka tudi delničarji, ki so v delovnem
r
a*merju v družbah, katerih delnice imajo. Vendar pri tem
^ija,
da jim gre pravica do osebnega dohodka (oziroma
p
'ače) le iz naslova delovnega razmerja. V tem pa se te pravne
^editve sploh ne razlikujejo od ureditve, ki velja v SFR JugoS|
aviji. Tudi v naši pravni ureditvi ima namreč ustanovitelj
Osebnega ali mešanega podjetja, ki je v delovnem razmerju
Pfi tem podjetju, pravico do osebnega dohodka. V teh prime'n je namreč možna razmejitev skladov oziroma dohodka
Podjetja
in zasebnega premoženja oziroma dohodka lastnika,
Pfi nosilcu samostojne gospodarske ali druge poklicne dejavnosti pa ta razlika ni objektivno ugotovljiva. Obrtniki, katerih
Poslovanje
omogoča takšno razmejitev, imajo možnost preoD
'ikovati svoje obratovalnice v zasebna podjetja, s čimer bodo
^Polnili pogoje za ločeno ugotavljanje dohodka podjetja in
Mihovega
osebnega dohodka.
3
Tudi vprašanje, ali se od osnove za plačilo davka odšteje
^eioten
znesek osnove za obračun prispevkov za financiranje
2ružbenih dejavnosti, je bilo obravnavano in razrešeno na seji
^Upščine SR Slovenije dne 27. decembra 1990. Skupščina je
^akonila
rešitev, po kateri se od osnove za obračun in plačilo
^av
ka odšteje polovica zneska osnove za obračun in plačilo
f
P ispevkov za financiranje družbenih dejavnosti.
Stališče Izvršnega sveta skupščine SR
?'ovenije do pobude Skupnosti srednjih
j*? I Ljubljana, Ljubljana, Saranovičeva 5,
jo je skupnost sprejela na 37. seji, 20.
^cembra 1989
Skupnost srednjih strokovnih šol Ljubljana, je na 37. seji
20. decembra 1989 dala naslednjo

ne

pobudo
?ast dopolnitev 59. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
I SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) tako, da bi bile vse vzgojnoorganizacije v Sloveniji oproščene plačevanja
n°braževalne
a
^omestil za uporabo stavbnih zemljišč.
Stališče do pobude:
'*vršni svet je to vprašanje že obravnaval ob pobudi, ki jo je
1 0cla
j
la delegatka Gita Vončina v Družbenopolitičnem zboru
sicer v zvezi s plačevanjem komunalnih storitev, nadomella
za uporabo stavbnega zemljišča in drugih prispevkov. Pri
^ročevalec

tem je Izvršni svet ugotovil, da je problem, na katerega je
opozorila delegatka širšega značaja in da se ne nanaša samo
na financiranje šolstva, ampak na vse družbene dejavnosti; da
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča z odlokom
določa občina in da stanje Izvršni svet SR Slovenije na tem
področju lahko samo spremlja, analizira in daje usmeritve; da
amandma k Resoluciji za leto 1988, ki ga je dala Izobraževalna
skupnost Slovenije za odpravo nadpovprečne obremenitve
delovnih organizacij s področja družbenih dejavnosti, ki ne
ustvarjajo lastnega dohodka, ni bil sprejet; da so med posameznimi občinami velika odstopanja glede združevanja
komunalnih prispevkov v absolutnem znesku in deležu teh
prispevkov v dohodku občine; da so glede na to po veljavni
zakonodaji tudi šole enako kot druge organizacije dolžne
plačevati prispevke za komunalne storitve; da pa v nekaterih
občinah diferencirajo cene storitev (za gospodarstvo, za družbene dejavnosti, za gospodinjstvo) in tako nekoliko olajšajo
položaj družbenih dejavnosti. V zvezi z nadomestilom za
uporabo stavbnega zemljišča je Izvršni svet ugotovil da je
prispevek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za vse
enak (razen za tiste, ki so oproščeni), osnova pa je m2 stanovanjske oziroma poslovne površine ter se pobira iz prejemkov
občanov, kot materialni strošek OZD in skupnosti oziroma iz
dohodka OZD in skupnosti.
Izvršni svet SR Slovenije meni, da ima zakon v 59. členu
dovolj izjem oziroma oprostitev za zavezance, ki bi morali
plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in da teh
oprostitev ne kaže širiti. Skupščina občine pa je tista, ki lahko
v okviru odloka, v skladu z družbenim dogovorom o uresničevanju meril in območij, na katerih se plačuje nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje tega nadomestila (Uradni list SRS, št. 19/86), primerno prilagodi merila
in območja glede na opremljenost, lego in namembnost. Ker
gre v danem primeru za negospodarske organizacije, za
katere izjemne ugodnosti glede pridobivanja prihodka ne
prihajajo v poštev, bi bilo primerno, da občinske skupščine
tega kriterija za te organizacije ne uporabljajo oziroma zanje
v odloku napravijo izjemo.
Prispevek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
spada med materialne stroške in ga morajo plačevati vsi
zavezanci tega prispevka. Izvršni svet se zaveda, da prihaja pri
plačevanju prispevka, zaradi različnih obremenitev do težav;
torej, da ni za vse šole primerno urejen, vendar kljub temu
meni, da morajo tisti, ki zagotavljajo sredstva za delovanje šol,
pokriti šolam tudi ta del materialnih stroškov v okviru njihovega finančnega načrta v višini, kot je to določeno z odlokom
posamezne občine.
Glede na navedeno Izvršni svet SR Slovenije pobude Skupnosti srednjih šol Ljubljana za dopolnitev 59, člena zakona
o stavbnih zemljiščih ne sprejme. Sprejme pa obveznost, da
bo v tem prehodnem obdobju na podlagi ustavnega zakona
za izvedbo ustavnih amandmajev k Ustavi SR Slovenije
(Uradni list SRS, št. 32/89) ocenil stanje po občinah in poiskal
možne rešitve v okviru novih sistemskih rešitev na tem
področju kot tudi glede na usmeritve, ki jih bo uveljavil novi
zakon o ustanovah oziroma zavodih.
ZBOR OBČIN
Stališče do pobud skupin delegatov iz
občin Črnomelj in Metlika za zbor občin
in Novo mesto za zbor združenega dela
skupščine SR Slovenije v zvezi
z osebnimi dohodki v vzgoji in
izobraževanju
Na 50. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije dne 11.1.
1990 sta skupini delegatov iz občine Črnomelj in Metlika ter
skupina delegatov iz občine Novo mesto na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije predložili pobudo, naj
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije preko pristojnih služb
preveri posledice zakona o osebnih dohodkih v vzgoji in
izobraževanju. Ugotavljamo, da so posledice tega zakona
v občinah Črnomelj in Metlika ter Novem mestu katastrofalne.
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V zvezi s tem je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil
naslednje pojasnilo:
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že ob sprejemanju
zakona o izplačilu osebnih dohodkov do konca prvega polletja 1990, ki ga je ZIS poslal v obravnavo Skupščini SFRJ,
ugotavljal, kakšni bodo učinki tega zakona, in je glede na to
svoje ugotovitve posredoval ZIS-u. Zvezni izvršni svet je ta
zakon pripravil v sklopu programa ekonomske reforme in
ukrepov za njeno uresničevanje. Ta program in ukrepe v zvezi
z njim je tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podprl;
jasno je, da ta program ne more mimo nas brez posledic, zato
je bilo treba računati tudi z omejitvami, ki jih prinaša zakon
o osebnih dohodkih.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že v postopku obravnavanja tega zakona opozarjal Zvezni izvršni svet na nelogičnosti, ki jih zakon o osebnih dohodkih nosi s seboj, zlasti na
spornost datumov, s katerimi so omejena izplačila za november kot podlaga za višino OD do junija 1990.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na problematiko
uresničevanja tega zakona opozoril ZIS tudi po sprejemu
zakona in predlagal njegove spremembe, med drugim je predlagal, naj višina OD v prvem polletju 1990 ne bi izhajala iz
izplačil za november, izplačanih do 15. 12., temveč naj bi se
upoštevala vsa izplačila za november, ne glede na datum
izplačila.
Tudi Zveznemu izvršnemu svetu kot zakonodajalcu je jasen
položaj družbenih dejavnosti, ki so se zaradi prejšnje interventne zakonodaje znašle v različnem položaju glede na
višino osebnega dohodka, ki se vštevajo v osnovo osebnih
dohodkov po zakonu. Zato bo verjetno ob poročilu o uresničevanju tega zakona v Skupščini SFRJ predlagal tudi nekatere spremembe, s katerimi naj bi te nelogičnosti odpravili.
2. Ker intervencijski zakon dopušča družbenim dejavnostim
20% valorizacijo novembrskih osebnih dohodkov, ocenjujemo, da v globalu ne bo povzročil zmanjšanja ravni osebnih
dohodkov v družbenih dejanostih glede na raven v gospodarstvu. Povzročil pa je težave v dovoljeni višini osebnih dohodkov delavcev v osnovnih šolah v tistih občinah, kjer je povprečje osebnih dohodkov v gospodarstvu pod povprečjem OD
v gospodarstvu v SR Sloveniji. Ugotavljamo, da je v petih
obravnavanih občinah (Brežice, Črnomelj, Metlika, Novo
mesto in Ljutomer), po podatkih Zavoda SR Slovenije za
statistiko, raven osebnih dohodkov v osnovnem izobraževanju v obdobju januar - september 1989, ob izločeni kvalifikacijski strukturi, zaostajala za ravnijo gospodarstva občine.
Višjo raven od ravni gospodarstva občine izkazuje le osnovno
izobraževanje občine Novo mesto (+ 1,1%). Zaostajanje je
največje v občini Ljutomer (—8,7%), sledijo Brežice (—6,1%),
Črnomelj (—4,4%) ter Metlika (—1,6%).
Raven osebnih dohodkov v osnovnem izobraževanju
v republiki je bila v obdobju januar - september 1989 za 7,1%
nižja od ravni v gospodarstvu republike. Nižje zaostajanje od
povprečja republike izkazuje v navedenem obdobju torej le
osnovno izobraževanje občine Lendava.
V obdobju januar - november 1989 se je raven osebnih
dohodkov v osnovnem izobraževanju republike izboljšala
tako v primerjavi z obdobjem januar - september 1989, kakor
tudi v primerjavi z obdobjem januar - oktober 1989, saj znaša
zaostajanje za ravnijo gospodarstva republike le še 1,69%. Ker
zavod SR Slovenije za statistiko izračunava ravni osebnih
dohodkov po občinah le za vsako četrtletje, nimamo primerljivih podatkov za obdobje januar - november 1989.
Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva o izplačilih
zajamčenih osebnih dohodkov za mesec december 1989 po
posameznih organizacijah v obdobju od 1. 1. 1990 do 19. 1.
1990, ocenjujemo, da so si »problematične« osnovne šole že
izplačale zajamčene osebne dohodke za mesec december
1989.
Ker so se v skladu z družbenim dogovorom osebni dohodki
delavcev v družbenih dejavnostih uravnavali po povprečju
gospodarstva v občini, so med osebnimi dohodki učiteljev
osnovnih šol razlike glede na občino, v kateri delajo, ne glede
na to, da vsi uresničujejo enak program dela. Da bi odpravili
ta neskladja, je bilo s spremembo zakona o svobodni menjavi
dela na področju vzgoje in izobraževanja, sprejetem junija
1989, določeno, da se merila za vrednotenje zagotovljenega
programa osnovne šole ter standardi in normativi za njegovo
izvajanje oblikujejo na ravni republike. Novi sistem je bil
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pripravljen za uresničevanje v letu 1990, sprejet v bilanci
sredstev za osnovno izobraževanje v letu 1990 in velja od 1.1
1990 dalje.
Izvršni svet si bo prizadeval, da bo glede na to sistemsko
spremembo možno, ne glede na višino izplačila v novembru,
uskladiti osebne dohodke učiteljev z gospodarstvom v SF
Sloveniji. Ob zaključnem računu za 1989. leto bo možno za
osebne dohodke razporediti višja sredstva od tistih, ki jih je
po intervencijskem zakonu možno izplačati za 1989. leto,
vendar bo izplačilo razlike možno v skladu z veljavnim intervencijskim zakonom šele po 1. 7. 1990. K problematiki osebnih dohodkov na področju šolstva v Črnomlju in Metliki pa še
nekaj konkretnih pojasnil.
Položaj, v katerem se nahajajo nekatere šole glede višine
izplačila osebnih dohodkov, je odraz več faktorjev. Bistven
vpliv je imela slaba likvidnostna situacija v občinskih izobraževalnih skupnostih, ki se je sicer blažila s krediti Izobraževalne skupnosti Slovenije, vendar pa ni bila pravočasno
rešena z ustreznim dvigom prispevnih stopenj za osnovno
izobraževanje v občinah oziroma so bile te korekcije prenizke
ali pa uveljavljene prepozno.
Tako je npr. Občinska izobraževalna skupnost Metlika
zaprosila za kredit šele v mesecu oktobru, prispevno stopnjo
pa so povečali za 7,8% z veljavnostjo od 15. 11. dalje. Izvršni i
svet občine Črnomelj pa je sprejel sklep o povečanju pri;
spevne stopnje za izobraževanje za 17% konec septembra, ki
je bila uveljavljena šele novembra.
Obe občini sta med prejemnicami solidarnosti za zagotovljeni program osnovne šole. V Metliki pridobijo na tej osnovi
cca 5% vrednosti zagotovljenega programa, v Črnomlju pa
25%. Sredstva so se nakazovala v skladu z dotokom namenskih sredstev OIS za solidarnost tako, da je bilo v avgustu
možno realizirati povečanje kalkulativnega dohodka za
obdobje januar-avgust za 491% (indeks 591), v mesecu
novembru pa za obdobje januar november za 1118% (indeks
1218). V začetku avgusta so bila nakazana sredstva poračuna
za julij, akontacija sredstev za avgust pa je bila nakazana 25in 30. avgusta; za mesec november je bila akontacija nakazana 15. ter 28. v mesecu.
Neskladni priliv sredstev glede na potrebe je v posameznil1
občinah sicer eden od glavnih razlogov za nastalo situacijo,
v marsikateri šoli pa so bili tudi sami nerodni pri izplačilu
osebnih dohodkov za mesec avgust, ki je bil osnova za vse
nadaljnje mesece kakor tudi pri korekcijah osnove, ki so bile
dopuščene kasneje.
Dejstvo je, da je bil zakon izredno tog pri opredelitvi, da je
možno ob izplačilu osebnih dohodkov na osnovi 9-mesečnega periodičnega obračuna zakonsko osnovo osebnih
dohodkov za mesec avgust korigirati le za ustrezni del z obračunom ugotovljene razlike, tako da je tudi ob kasnejšem
nejasnem popravku in neenotnem navodilu posameznih
podružnic Službe družbenega knjigovodstva prihajalo do
zmede v šolah.
Omeniti je tudi potrebno, da je bil na osnovi stališča odbora
udeležencev družbenega dogovora z dne 5. 12. 1989, s katerim je bila opredeljena dovoljena rast osebnih dohodkov za
obdobje januar-november 1989, omogočeno še tretje izplačilo akontacij za mesec november (cca 5% na že izplačano
akontacijo), ki jo je bilo možno srednjim in visokim šolam
nakazati 13. in 14. decembra. Glede na informacije, s katerimi
razpolagamo, nekatere šole niso uspele teh sredstev (nekatere pa tudi ne 39% poračuna na akontirana sredstva za
november) izplačati do 15. 12.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije spremlja zakona
o osebnih dohodkih in bo o njih poročal Skupščini SR Slovenije skupaj z informacijo o uresničevanju ukrepov za uresničevanje programa ekonomske reforme.
3. Financiranje dejavnosti osnovne šole in izplačevanje
osebnih dohodkov v posameznih osnovnih šolah je v letu
1990 še posledica zakonov, ki urejajo status šol kot organizacij združenega dela; v delitvi znotraj delovnih organizacij pa1
do uvedbe kolektivnih pogodb še veljajo družbeni dogovori if
samoupravni akti. Tako bo kljub enakim merilom in republiškim povprečjem kot izhodiščem še prihajalo do razlik med
posameznimi šolami.
Te razlike bo mogoče odpraviti šele ob kompleksni uskladitvi šolske zakonodaje z novim zakonom o zavodih in z zakoporočevalec

nom o delovnih razmerjih. Vse te zakone bo Skupščina SR
Slovenije sprejemala v letu 1990.
Stališče izvršnega sveta skupščine SR
Slovenije k pobudi Načeta Stamcarja,
delegata iz občine Novo mesto ZA
GRADNJO AVTOMOBILSKE CESTE
Ljubljana—Bregana
Na 48. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije dne 11.
decembra 1989 je delegat Nace Stamcar iz občine Novo
mesto dal naslednjo delegatsko pobudo: »V Poročevalcu št.
25 z dne 21. 11. 1989 je objavljena informacija Skupnosti za
ceste Slovenije o stanju in možnosti graditve avtomobilskih
cest in nekaterih magistralnih cest v SR Sloveniji. Namen
informacije je, da se delegati republiške skupščine in s tem
javnost seznanijo z doseženim stanjem načrtovanega razvoja
avtocestnega omrežja v Sloveniji ter o zadnjih ocenah možnosti tega razvoja v prihodnje.
Iz informacije je razvidno, da je osnovna ovira za pospešeno
graditev avtomobilskih cest denar kakor tudi pomanjkljivi
planski dokumenti občin; nekatere občine še nimajo vključene avtomoblske ceste s spremljajočimi objekti v dolgoročne in družbene plane, kar pomeni, če bi imeli denar,
nekaterih odsekov cest sploh iz teh vzrokov ne bi mogli pričeti
graditi.
Za avtomobilsko cesto Bratstva in enotnosti občini Trebnje
in Novo mesto še vedno nimata svojih družbenih planov
dopolnjenih, da bi lahko nadaljevali z operativnimi pripravami. Treba je povedati, zakaj občini tega nista storili. Občina
Novo mesto še do danes ni dobila od Republiške skupnosti za
ceste Slovenije vseh ustreznih strokovnih podlag, da bi
občina lahko to opravila. Za samo traso so bile opravljene
strokovne preveritve, medtem ko za priključke in spremljajoče
objekte to ni bilo narejeno. Strokovne službe v Skupnosti za
ceste Slovenije ponujajo rešitve, ki prostorsko niso sprejemljive. To poudarjamo, da bi v ustreznih službah resneje začeli
Pripravljati strokovne podlage.
Obstoječa magistralna cesta od Ljubljane do Bregane,
fazen na nekaterih odsekih v grosupeljski občini, kjer je cesta
že zgrajena, je prometno tako preobremenjena in tako dotrajana, da na njej ni mogoče praktično več zagotavljati prometne varnosti. Dnevno prihaja na tej cesti do nesreč, ki
'erjajo človeška življenja, še več pa je poškodovanih, da
o materialni škodi ne govorimo. Na odseku Višnja gora-Bre9ana in Ljubljana-Šmarje Sap je potovalni čas iz meseca
v
mesec večji, ob konicah prihaja do prometnih zamaškov, ki
se le počasi praznijo. Kakšna škoda je to za našo posavsko in
dolenjsko gospodarstvo, ki je dnevno vezano na pretok blaga
'n potnikov na to cesto, ni treba posebej dokazovati. K temu
Pa moramo prišteti še mrtve in poškodovane, česar ni
Tiogoče vrednotiti.
Ob dejstvu, da je bila cesta grajena za določen namen in
strukturo prometa, današnja struktura prometa pa je pretežno
kamionska, je problematično tudi - stanje same ceste. Vsakoletne sanacije posameznih odsekov so uspešne le za nekaj let,
ker je dimenzioniranje ceste izhajalo iz planiranega prometa,
cesta pa je prešla svojo 30-letnico, kar je skrajna meja za
tovrstne objekte. Zaradi spremenjene strukture prometa in
spremenjene signalizacije, ki omejuje že na pretežnem delu
trase prehitevanja, je čas potovanja vse daljši, prometna varnost pa iz dneva v dan manjša.
Glede na to ugotovitev zahtevamo pospešitev priprav in
9raditev avtomobislke ceste Ljubljana-Bregana, s tem da se
Najprej gradijo odseki na najbolj kritičnih odsekih obstoječe
ceste.
Zato zahtevamo v imenu občin Grosuplje, Trebnje, Črnomelj, Metlika, Brežice, Krško, Sevnica in Novo mesto od
'zvršnega sveta SR Slovenije in Skupnosti za ceste Slovenije:
- da Skupnost za ceste Slovenije v najkrajšem času dostavi
občinam zahtevane strokovno preverjene strokovne podlage,
d
a bodo občine lahko dopolnile svoje planske dokumente,
- da ukreneta vse potrebno, da bo prišlo do pospešene
9radnje avtomobilske ceste Ljubljana-Bregana. Če ne bo
Mogoče naenkrat zgraditi celotne trase, naj se najprej zgradi
Poročevalec

avtomobilska cesta na tistih odsekih, kjer je na obstoječih
mestih največ prometnih nesreč in varnost prometa najbolj
ogrožena.
- da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v smislu zgornjih
predlogov pripravi program aktivnosti in z njim seznani
izvršne svete prizadetih občin.«
Stališče
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije načelno sprejema
pobudo delegata za čimprejšnjo uskladitev poteka avtoceste
Ljubljana-Bregana v prostorskih sestavinah družbenih planov občin Trebnje in Novo mesto, saj gre za nalogo, ki bi
morala biti po operativnem planu že davno končana. Ne more
pa se strinjati z mnenjem delegata, da je za kasnitev te naloge
v celoti odgovoren investitor gradnje avtoceste.
Programske zasnove za odseke avtoceste med Ljubljano in
Bregano, ki bo potekala skozi občine Novo mesto, Sevnica,
Krško in Brežice, so bile izdelane konec leta 1988. Zasnovane
so bile na podlagi idejnih rešitev poteka te avtoceste iz študije
upravičenosti njene gradnje, izdelane v septembru 1987.
Na odsekih avtoceste, ki potekajo skozi občine Sevnica,
Krško in Brežice, ni bilo v zvezi s potekom njene trase nobenih posebnih problemov, saj dodatni - drugi vozni pas avtoceste poteka pretežno vzporedno z obstoječo magistralno
cesto št. 1. Drugačna pa je situacija na odseku, ki poteka
skozi občino Novo mesto, saj se tu predvideva popolnoma
nova trasa avtoceste.
2. Za interesno zelo navzkrižen in tudi prostorsko najbolj
utesnjeni del trase mimo Novega mesta je bila v letu 1988
opravljena široko zasnovana predhodna javna obravnava,
v kateri so bile ponudene štiri variante poteka avtoceste.
V obravnavi izbrana varianta je bila nato upoštevana in obdelana v programskih zasnovah, ki jih je občina Novo mesto
prejela v januarju 1989. Te programske osnove so bile v občini
ocenjene kot neustrezne, in to ne zaradi poteka avtoceste
skozi območje, pač pa v delu navezovanja magistralne ceste
Novo mesto-Karlovac in cestnega omrežja samega Novega
mesta nanjo. Prevladalo je stališče, da se mora zagotoviti tak
sistem priključkov na avtocesto, ki bo omogočal neposredno
povezavo magistralnih cest v smeri proti Karlovcu nanjo, ker
je potek te ceste skozi Novo mesto že sedaj prometno neustrezen. Poleg tega je bilo negativno ocenjeno tudi priključevanje cestnega omrežja Novega mesta za smer proti Zagrebu.
Ob ocenjevanju programskih zasnov za avtocesto se je torej
odprlo kompleksno vprašanje cestnoprometne ureditve
Novega mesta, ki se je v argumentirani razpravi vseh prizadetih postopno razprševalo vse leto 1989. Njen rezultat je
poenoteni predlog oblikovanja ceste in situiranja priključkov
nanjo na območju Novega mesta, za katero je značilno:
- da je tehnično in prostorsko izvedljiv v mejah vplivov na
okolje, ki so bili presojeni že v letu 1987;
- da rešuje navezavo magistralne ceste Novo mesto-Karlovac enako, kot je izvedena sedaj, ta pa se bo z dograjevanjem cestnega sistema v Novem mestu avtomatično izboljšala;
- da bo dokončna navezava magistralne ceste Novo mesto-Karlovac rešena z avtocestnim priključkom Lešnica;
- da se navezava na avtocesto izvede preko sedanjih priključnih cest Novega mesta
in
- da je s tem predlogom zagotovljena navezava avtoceste
na kakršenkoli sistem prometa v Novem mestu, kar bo definirano z urbanističnimi zasnovami Novega mesta, ki so v izdelavi.
Na podlagi gornjih izhodišč so bile izdelane dopolnitve
programskih osnov in poslane občini Novo mesto 29. decembra 1989.
Izvršni svet Skuščine SR Slovenije je bil o odprtih vprašanjih in problemih poteka avtoceste mimo Novega mesta
tekoče obveščen, zadnjič pa se je do njih opredelil v odgovoru
na delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Metlika
(Poročevalec, št. 1 od 16. 1. 1990). V zvezi s tem meni, da je
bila dosežena rešitev, za katero se je zavzel v svojem opredeljevanju do obravnavanega problema.
3. Po podatkih Republiške uprave za ceste je bil usklajevalni postopek poteka avtoceste Ljubljana-Bregana na
območju občine Trebnje začet sredi leta 1987. Po končanem
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proizvodov in storitev v prometu (Ur. I. SFRJ, št. 33/72 do 6C
89), ne šteje za promet s končnim potrošnikom, od katere!);
bi bilo potrebno plačati prometni davek kadar kupujejo gra^
beni termoizolacijski material stanovanjske zadruge, proizV"
jalne organizacije s statusom pravne osebe, ki opravljaj]1
gradbeno dejavnost, kot tudi prodaja gradbenega materia,J'
individualnim kmetijskim proizvajalcem za graditev in adap
cijo kmetijskih objektov - gospodarskih poslopij (hlev
ograde, silosi itd ), če se promet opravlja na način in p°f
pogoji iz 6. in 8. člena zakona. V skladu z 40. členom prav®
nika o uporabi davčnih stopenj ter o načinu vodenja eviden^
obračunavanja in plačevanja davka od prometa proizvodov if|
storitev (Ur. I. SFRJ, št. 31/85 do 49/89) lahko kupujejo kmet
ske organizacije (pravne osebe) oziroma zadruge, ki so sk|?|
nile pogodbe o dolgoročni kmetijski kooperaciji z delovnih3
ljudmi, ki jim je kmetijstvo glavni poklic gradbeni termoizol
cijski material kot material za reprodukcijo in ga po normah1
vih, ki so sestavni del te pogodbe, dajati svojim kooperanto"3
za graditev, vzdrževanje, adaptacijo, rekonstrukcijo in pop'
vila njihovih objektov, ki se uporabljajo samo za proizvodni'
v kooperaciji. Pri prodaji gradbenega termoizolacijskeg®2
materiala občanom, se od omenjenega materiala plač
temeljni prometni davek po stopnji 10%, republiški prometC
davek po stopnji 16% ter posebni zvezni prometni davek P |
stopnji 3% (JLA). Pri prodaji tega materialla pravnim oseba"'11
(razen proizvajalnim organizacijam), pa se plača le temelj'
prometni davek in posebni zvezni prometni davek.
Skupščina SR Slovenije je že ob spremembah zvezne#
zakona o prometnem davku uveljavljala pripombo, da s®
gradbeni termoizolacijski material oprosti plačila prometne#
davka (temeljnega in posebnega). Republiška uprava za dru2
bene prihodke je v letu 1989 v pripombah k delovnemu
divu novega zveznega zakona o prometnem davku med dflJj
gim dala pobudo, da se gradbeni material oprosti prometne#
davka.
Tudi po 1. točki 13. člena družbenega dogovora o varstvuir
izboljšanju človekovega okolja in urejanju prostora v Socia1'
stični federativni republiki Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št-J
88), ki so ga sklenile Skupščina SFRJ, Skupščine socialistih
nih republik in avtonomnih pokrajin, Zvezna konferenca SoC
alistične zveze delovnega ljudstva Jugoslavije, Svet zveZ3{
sindikatov Jugoslavije, Konferenca zveze socialistične ml 3'
dine Jugoslavije, Gospodarska zbornica Jugoslavije in Stal"
konferenca mest in občin Jugoslavije, se bodo udeležen^
dogovora med drugim zavzemale tudi za smotrno uporabi
energije.
Skupščina SR Slovenije je 27/11-1989 zaradi zagotovit^
manjkajočih sredstev v republiškem proračunu glede
povečane obveznosti SR Slovenije do zveznega proračun*
sprejela zakon o dopolnitvi zakona o posebnem prometne"'
davku (Uradni list SRS, št. 38/89), na podlagi katerega sCv
plačuje republiški prometni davek od določenih proizvodo
po zvišani stopnji 16%.
Po mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 58
pobuda nanaša na gradbeni termoizolacijski material, zato b"
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pobudo za zmanjšaj
stopnje prometnega davka od gradbenega termoizolacil'!
skega materiala ponovno proučil ob sprejemanju nove#3
zveznega zakona o prometnem davku, ki bo predvidorf
sprejet v prvem polletju letošnjega leta.
"Pckoct-.MutC

postopku delnega spreminjanja in dopolnjevanja predlaganih
rešitev so bile izdelane programske zasnove, ki so bile s sklepom občinske skupščine z dne 8. junija 1988 dane v javno
razgrnitev. Javna obravnava programskih zasnov je potekala
v juniju in juliju 1988. Zbrane so bile vse pripombe, dane
v javni obravnavi in dostavljene njihovemu izdelovalcu - Projektivnemu ateljeju 22. avgusta 1988.
Pripombe k programski zasnovi so bile poslane Projektivnemu ateljeju, ne da bi se do njih v skladu z zakonsko
obveznostjo predhodno opredelil izvršni svet skupščine
občine. Ta se do njih ni opredelil niti po pisnem opozorilu
izdelovalca programskih zasnov, zato je delo popolnoma zastalo.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že zahteval od Republiške uprave za ceste, da pristojne organe v občini ponovno
opozori na izpolnitev njihovih obveznosti v procesu izvajanja
predhodnih in pripravljalnih del na gradnjo avtoceste in njeno
predhodno uskladitvijo v prostorskih sestavinah družbenega
plana občine.
4. V okviru informacije o gradnji avtomobilskih cest v Sloveniji (Poročevalec, št. 25 od 21. 11. 1989) so bili delegati
seznanjeni tudi o tem, da so za pospešitev gradnje avtoceste
med Ljubljano in Zagrebom med razgovori s tujimi partnerji,
ki bi se bili zainteresirani vključiti v njeno gradnjo po podjetniških načelih. Tako je npr. za gradnjo te avtoceste do sedaj
pokazala največ interesa italijanska firma Autostrade iz Rima.
Doslej še niso bili doseženi konkretni rezultati gornjih aktivnosti in se zato tudi ni moč določneje opredeliti o možnostih
za pospešeno gradnjo dolenjskega dela avtoceste v prihodnje. Enaka ugotovitev velja za oceno možnosti nadaljevanja
njene graditve na podlagi lastnih sredstev in ob soudeležbi
tujih posojil, ker postopki izdelave osnutka novega srednjeročnega plana še tečejo, kot je to Izvršni svet že pojasnil
v odgovoru na delegatsko vprašanje skupine delegatov
Skupščine mesta Maribor (Poročevalec, št. 1 od 16. 1. 1990).
V zvezi s tem pa Izvršni svet dodaja, da je bilo in bo tudi
v prihodnje za vsa taka in podobna vprašanja, kot je obravnavano, zagotovljeno tekoče in objektivno obveščanje, ki se
v zelo pomembni obliki medsebojnega sodelovanja praktično
vsakodnevno vzpostavlja med pristojnimi občinskimi organi
in pristojnimi organi na republiški ravni.
5. Na avtocesti Ljubljana-Bregana je poleg zgrajenega
odseka med Šmarjem Sap in Višnjo goro v gradnji še odsek
od Malenc do Šmarja Sap. V predlaganih projektih za 3.
sektorsko posojilo Mednarodne banke za obnovo in razvoj je
nadalje vključen še odsek od Višnje gore do Biča. V prihodnjih treh letih naj bi bila torej avtocesta zgrajena do cestninske postaje v Biču v skupni dolžini 30 km. V tem času bo
začeta gradnja na preostalih odsekih, pri čemer bosta obseg
in dinamika te gradnje odvisna od pridobitve novih kreditnih
sredstev Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter Evropske
Investicijske banke oziroma potencialnih tujih vlagateljev.
Odvisna pa bosta tudi od pravočasne uskladitve območja
izključne in omejene rabe prostora za avtocesto v prostorskih
sestavinah družbenih planov občin, ki iz predhodno obrazloženih razlogov še ni bila dosežena. Le na tej podlagi bo moč
nadaljevati z izdelavo investicijsko-tehnične dokumentacije in
začeti pridobivati zemljišča v trasi novih avtocestnih odsekov.
V uresničevanju teh nalog, skladno z zakonsko ureditvijo
prevzemajo velik del obveznosti in odgovornosti zanje občine
same.
Stališče do pobude skupine delegatov
iz občine Radovljica za zbor občin
skupščine SR Slovenije za zmanjšanje
prometnih davkov na izolacijske
materiale
Skupina delegatov iz občine Radovljica za Zbor občin
Skupščine SR Slovenije |e dala pobudo za znižanje prometnih
davkov na izolacijske materiale. Pobudo utemeljujejo z večjo
dostopnostjo teh materialov kupcem in s tem tudi varčevanje
z energijo in vpliv na čistejše okolje.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da se
v skladu z 2., 5. in 6. točko 6. člena zakona o obdavčevanju
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Stališče do zahteve skupščine občine
Brežice v zvezi z zaprtjem nuklearne
elektrarne Krško.
Delegati Skupščine občine Brežice za Zbor občin repub1''
ške skupščine so na skupnem zasedanju dne 8. 1. 1990
obravnavi vsebine delegatskih zahtev v zvezi z radioaktivnih
odpadki postavili dve novi zahtevi (dopis SO Brežice št. 935-'
90-1 z dnem 10. 1. 1990), in sicer:
1. Zahtevamo, da se takoj pristopi k pripravam za var^
zaprtje JE Krško in se tako) prekine proizvodnja (med razlof
navajajo pogoste zaustavitve NE Krško, nevarnost potres"
ter nerešen problem nizko in srednjeradioaktivnih odpadke^1
2. Zahtevamo, da se objavijo dogovori, ki jih je predsednik 1'
Skupščine SR Slovenije Dušan Šinigoj sklenil s sosednji' '
poročevalk

državami oz. pokrajinami o problemu zaprtje JE Krško in
lokaciji odlagališča RAO.
Do postavljene zahteve je izvršni svet skupščine SR Slovenije oblikoval naslednje stališče.
Ad 1.
Pobude za razprave o zapiranju NE Krško prihajajo iz različnih virov. Obširno mnenje na to temo je Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije že podal kot odgovor na Poročilo delovne skupine Skupščine SFRJ za varstvo in zboljševanje človekovega
okolja. V tem stališču osvetljujemo samo nekatera specifična
vprašanja navedena v pismu delegatov SO Brežice.
1.1. Obratovanje Nuklearne elektrarne Krško
Nuklearna elektrarna Krško je začela poskusno obratovati
2. 10. 1981, ko je bila prvič priključena na elektroenergetsko
omrežje. Po končanem poskusnem obratovanju je v začetku
leta 1983 začela redno obratovati. Njena dosedanja proizvodnja in delež NE Krško v razpoložljivi električni energiji v Sloveniji, Hrvaški in Jugoslaviji, sta razvidni iz naslednje tabele:
Leto

Razpoložlji- Proizvedena
vost (%) električna
energija
(neto, TWh)

1981
0,25*
1982
2,39*
1983
71.1
3,72
1984
80.5
4,21
1985
73,3
3,86
1986
74,9
3,82
1987
83.2
4,27
1988
78,2
3,92
1989
85.6
4,46
* Poskusno obratovanje

Delež NEK v porabi (%)

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

SHR
1,1
10,0
15,7
17,5
16,0
15,0
16,0
15,0
17,4

SFRJ
0,4
3,8
5.5
5,8
5,2
5,4
5.6
5,2
5,8

Nuklearna elektrarna Krško kot skupni objekt elektrogospodarstev SR Slovenije in SR Hrvatske dobavlja električno energijo porabnikom obeh republik v razmerju 50:50 in njena
proizvodnja je približno ena petina proizvodnje v SR Sloveniji
in v SR Hrvatski. Izpad energije v višini 4000 Gwh letno bi
povzročil ogromne težave v preskrbi.
Jedrska elektrarna Krško je bila zgrajena v skladu z zvezno
in republiško zakonodajo, z upoštevanjem ameriških predpisov in standardov za gradnjo jedrskih objektov in priporočil
Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE). Pri graditvi je bil izvajan program zagotovitve in nadzora kakovosti,
tako pri dobaviteljih opreme kot tudi pri izvajalcih gradbenih
in montažnih del. Elektrarna je od pristojnih upravnih organov v SR Sloveniji dobila vsa potrebna dovoljenja in tudi tedaj
potrebna soglasja SR Hrvatske. Pogoj za izdajo gradbenega
dovoljenja je bil poleg vse dokumentacije za gradnjo klasične
termoelektrarne še Preliminirano varnostno poročilo po zahtevah ameriške regulative v 17 knjigah.
Na podlagi zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji (Ur.
list SFRJ. št. 54/76) in Zakona o izvajanju vastva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varstvo jedrskih objektov in
naprav (Ur. list SR Slovenije, št. 28/80) je Republiški komite za
energetiko SR Slovenije v soglasju z Republičkim komitetom
za energetiku, industriju, rudarstvo in znanstvo SR Hrvatske
izdal
- posebno soglasje št. 312/A — 190/81 z dne 6. 5. 1981 za
pričetek poskusnega obratovanja - polnjenje sredice reaktorja z gorivom (eden od pogojev je bilo predloženo Končno
varnostno poročilo po zahtevah US Nuclear Regulatory Commission, zopet v 17 knjigah),
- odločbo za doseganje prve kritičnosti reaktorja št. 312/A227/81 dne 10. 9. 1981.
- odločbo za sinhronizacijo NEK na elektroenergetsko
omrežje in za preizkušanje opreme in naprav št. 31.10-11/81-8
pa 16. 12. 1981.
Na podlagi Pravilnika o pogojih za lokacijo, graditev,
poskusno obratovanje in začetek obratovanja jedrskih objekporočevalec

tov in naprav (Ur. list SFRJ, št. 25/79) je Repubiški komite za
energetiko SR Slovenije izdal
- odločbo za začetek obratovanja jedrskega objekta št. 3104/83-5 z dne 6. 2. 1984, s katero je NEK dobila posebno
soglasje za začetek obratovanja kot jedrski objekt.
Na podlagi 71. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list
SRS, št. 34/84) je Republiški komitet za industrijo in gradbeništvo izdal uporabno dovoljenje št. 351-02/89-15 dne 17. 7.
1989, kot je to potrebno za vse druge klasične (nejedrske)
objekte.
Iz tega je razvidno, da je Jedrska elektrarna ves čas obratovala s potrebnimi dovoljenji za obratovanje jedrskih objektov,
kasnila pa je, kot večina naših industrijskih objketov, z uporabnim dovoljenjem.
Pristojne republiške in zvezne inšpekcije so opravljale in
opravljajo reden inšpekcijski nazdor. V skladu s sporazumom
vlade SFRJ in MAAE je MAAE ponudila strokovno pomoč in
tudi nadzorovala vse faze graditve elektrarne. Posebna pozornost je bila posvečena zagotovitvi in usposobljenosti obratovalnega osebja.
Osnovno načelo jedrske varnosti je, da jedrski objekt oziroma v tem primeru NE Krško ne sme obratovati, če niso
predhodno predvideni in zagotovljeni vsi tehnično-tehnološki
organizacijski in kadrovski ukrepi za varno obratovanje in
zaščito delavcev v elektrarni, prebivalstva in življenjskega
okolja, kar so varstvo zraka, vode, tal, rastlinskega in živalskega sveta in materialnih dobrin. Vsi ti varnostni ukrepi so
detajlno obdelani za normalno obratovanje in za morebitna
nezgodna stanja in vsebovani v dokumentih o varnosti NE
Krško, ki so jih ocenili in verificiralii pristojni upravni organi in
kompetentne domače in mednarodne strokovne organizacije,
na podlagi česar je bilo tudi izdano uporabno dovoljenje.
Varnost obratovanja se tudi zagotavlja s stalnim inšpekcijskim nadzorom, ki ga dopolnjujejo pooblaščene strokovne
organizacije.
1.2. Ustavitve NE Krško
Med obratovanjem NE Krško je bilo zabeležnih več zaustavitev.
Zaustavitve obratovanja jedrskih elektrarn so normalna
posledica izredno strogih nadzornih sistemov v elektrarni, ki
reagirajo na vsak odmik obratovalnih parametrov, daleč od
mejnih vrednosti, ko bi bila elektrarna ogrožena. Ročne ali pa
avtomatske zaustavitve so prisotne v vseh jedrskih elektrarnah, pa tudi v klasičnih termoelektrarnah, zato še niso manjše
nezgode. Res pa je, da je treba ob vsaki prisilni zaustavitvi
skrbno analizirati vzroke in jih odpraviti, predno se elektrarna
ponovno požene. Letno mora biti najmanj ena ročna ustavitev
pred menjavo goriva. V prvih letih obratovanja je navadno
zaustavitev nekaj več:
leto
avtomatske
ročne
skupaj
obratovanja
zaustavitve
zaustavitve
zaustavitve
30
25
1981*
5
37
11
26
1982*
11
6
1983
5
14
4
18
1984
4
9
5
1985
5
8
1986
3
1
8
1987
7
9
27
1988
5
2
3
1989
136
94
42
Skupaj
* Opomba: v letih 1981 in 1982 je NEK poskusno obratovala.
Kot je razvidno iz gornje tabele se je število avtomatskih in
ročnih zaustavitev v zadnjih petih letih ustalilo in celo pada,
kar govori v prid uspešnega obratovanja.
Reference: Poročilo RUJV o uporabi jedske energije v letu
1988, RUJV-RP-003
1.3. Radioaktivni odpadki v NE Krško
Pri obratovanju NE Krško nastajajo nizko in srednje radioaktivni odpadki, ki se pakirajo v 200-litrske sode, nizkoaktiven
stisljiv odpadek brez dodatne zaščite, preostali aktivnejši
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odpadek pa z dodatno betonsko zaščito, s katero so znotraj
obloženi sodi že pred polnjenjem z odpadki.
V osmih letih obratovanja NE Krško seje nabralo 7077
sodov (na dan 31. 12. 1989).
Del radioaktivnih odpadkov v sodih zavzema veliko prostornino ob nizki specitični aktivnosti. Zato je smiselno odpadke
te vrste dodatno stisniti - kompaktirati. NE Krško je od 23. 11.
do 15. 12. 1988 kompaktirala 1670 standardnih sodov, ki so
bili potem napolnjeni v 536 sodov za kompaktirane odpadke
ter v drugi fazi od 15. 2. 1989 do 21. 2. 1989 254 standardnih
sodov v 81 sodov za kompaktirane odpadke. Kompaktiranje je
izvedla firma VVestinghouse s svojo mobilno stiskalno neto
s tisočtonsko stiskalnico.
Izrabljenega jedrskega goriva ne štejemo med radioaktivne
odpadke, dokler lahko služi kot surovina za recikliranje cepljivega urana in plutonija. Na elektrarni so izrabljeni gorivni
elementi shranjeni v bazenu za izrabljeno gorivo.
Nizko in srednje radioaktivni odpadki, ki nastajajo pri obratovanju NE Krško, se skladiščijo znotraj ograje NE Krško, kjer
je prostora še približne do konca leta 1992. Ker bo skladišče
kmalu polno, v SR Sloveniji in SR Hrvatski že vrsto let potekajo aktivnosi za trajno rešitev odlaganja nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov ne le iz NE Krško, temveč tudi iz preostalih virov. V okviru trajnega reševanja se enakovredno proučujejo vse spodaj navedene aktivnosti:
- graditev odlagališča v SR Sloveniji ali SR Hrvatski:
- odlaganje v drugih delih Jugoslavije:
- izvoz v tujino.
Zaradi iskanja možne rešitve v SR Sloveniji in SR Hrvatski
potekajo v obeh republikah vzporedno predhodna dela
(Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravlja celovito informacijo o reševanju problema odlaganja nizko - in srednjeradiaktivnih odpadkov, ki bo predložena Skupščini SR Slovenije
v mesecu februarju).
Tudi če bi zaprli NE Krško, to ne bi rešilo problem odlaganja
nizko in sredjeradioaktivnih odpadkov, ki so se nakopičili
v letih rednega obratovanja NE Krško, industrije, raziskovalnih ustanov in bolnišnic. Te odpadke bo kljub temu zaradi
varovan|a človekovega okolja treba varno odložiti.
Več o tem: Informacija o reševanju odlaganja nizko in
srednjeradioaktivnih odpadkov, ki je bila obravnavana na
posvetu v Skupščini o RAO dne 24. 4. 1989
1. 4. Potresno področje
Seizmološki zavod Slovenije letno določi koordinate za več
kot 50 potresov na ozemlju Slovenije.
Da je področje Slovenije seizmično aktivno, je znano in se
ne da skriti stotinam seizmoloških postaj po vsem svetu.
Prav zato je bila elektrarna protipotresno projektirana in
grajena po strogih ameriških predpisih in upoštevanju priporočil IAEA. Projekt NE Krško loči dve stopnji potresa, proti
katerima so dimenzionirane nosilne stavbe in vsi vgrajeni
sistemi primarnega kroga in vsi varnostni sistemi. Potres
normalnega obratovanja ima lahko horizontalne in vertikalne
pospeške 0,15 g, kar ustreza približno 7. stopnji MSK. Potres
varne ustavitve ima lahko horizontalne in vertikalne pospeške
celo 0,3 g, kar ustreza približno 9. stopnji MSK. Povzetek vseh
analiz glede protipotresnega projektiranja, gradnje in instrumentacije je opisan v končnem varnostnem poročilu NE
Krško v poglavju 2. 5. »Geologija in seizmologija« in poglavju
3. 7. »Seizmični projekt«, ki so dostopne tudi na Republiški
upravi za jedrsko varnost. Reakt&r NE Krško se avtomatsko
ustavi na več kot 20 različnih signalov iz tehnološkega procesa (temperatura, tlak, nivoji, nevtronski fluks, moč, itd),
med njimi pa ni signala iz seizmične instrumentacije. Vsak
potres se poleg jakosti loči tudi po frekvencah. Potres, ki je bil
28. 12. 1989, je sprožil prvo stopnjo potresnega alarma
v komandni sobi, in to na dveh visokih frekvencah. Zaradi
moči prvega sunka, ki so ga operaterji čutili v komandni sobi,
so pričakovali še naslednje sunke in so preventivno ustavili
reaktor.
V drugem potresu 4. 1. 1990 se potresni alarm ni sprožil,
tresenje je bilo manjše in verjetno tudi na nižjih frekvencah.
Kljub temu je potres sprožil eno nivojsko stikalo na sekundarem, klasičnem delu elektrarne, katerega posledica je bil
izklop črpalk, ki prečrpavajo kondenzat. Po ponovnem ročnem vklopu črpalk je prišlo do nihanja vode na sekundarnem
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delu uparjalnika, kar je sprožilo avtomatski izklop turbine kot
zaščito turbine proti preveliki vlažnosi pare. Izklop turbine pa
avtomatsko sproži zaustavitev reaktorja.
Vsi potresi, ki jih je do zdaj doživela JE Krško, so bili daleč
pod prvo mejo, to je potresom normalnega obratovanja.
1.5. Zaključek
Jedrska elektrarna v Krškem obratuje varno v skladu s predpisi in izpolnjuje vse zahteve pristojnih upravnih organov,
zato ni formalnih niti vsebinskih razlogov s področja jedrske
varnosti, varstva pred sevanji, zanesljivosti, funkcionalnosti in
kakovosti za njeno zapiranje. Če bi takšni razlogi nastali, bo
pristojna Republiška uprava za jedrsko varnost prva, ki bo
takoj ustavila obratovanje NE Krško.
Ad 2.
Dogovori predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije s sosednjimi državami oz. pokrajinami o problemu
zaprtja NE Krško
Predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Sloveije se ni
s sosednjimi državami ničesar dogovoril o zaprtju NE Krško.
Vprašanja o varnem obratovanju Nuklearne elektrarne
Krško so bila postavljena na obisku delegacije Izvršnega sveta
Skupščine SR Sloveije v avstrijski zvezni deželi Koroški 25. in
26. oktobra 1989, kjer je deželni svetnik Schiller postavil
vprašanje, kakšno je v SR Sloveniji stališče do jedrske energije in konkretno nuklearke v bodoče. V odgovoru je slovenska delegacija predstavila zakonsko regulativo (moratorij za
nove gradnje) in rezultate študij o možnosti za gospodarski
razvoj Slovenije brez Nuklearne elektrarne Krško. Koroško
delegacijo so seznanili tudi s postopkom izbora lokacij za
skladiščenje nizko - in srednjeradioaktivnih odpadkov.
Na obisku delegacije Zvezne dežele Štajerske pod vodstvom deželnega glavarja dr. Josefa Krainerja v SR Sloveniji 9
in 10. 11. 1988 je predsednik Izvršnega sveta Skupščine SP
Slovenije posebej poudaril, da NE Krško obratuje popolnoma
varno, dr. Krainer pa je poudaril, da je to širši problem, saj ne
moremo govoriti o prostorski omejenosti z državnimi mejami.
Na rednem sestanku delegacije Izvršnega sveta Skupščine
SR Sloveije dne 25. 1. 1990 v Železni kaplji s predstavniki
Zvezne dežele Koroške bo naša delegacija sprožila vprašanje
ponudb dobav električne energije, ki se toliko omenja v tisku.
Stališče do pobude Nevenke Cmok,
delegatke iz občine Šentjur pri Celju za
zbor občin Skupščine SR Slovenije, da
naj se prepreči naglica pri
reorganiziranju družbenih kmetijskih
organizacij
V družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slovenije so
bila že večkrat zastavljena vprašanja o reorganizaciji velikih
kmetijskih družbenih organizacij, kmetijskih zadrug in temeljnih organizacij kooperantov. Na ta vprašanja je odgovarjala
Komisija za sistemska vprašanja Skupščine SR Slovenije,
v kateri sodelujejo tudi predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Stališča te komisije se objavljajo v Poročevalcu SR Slovenije, Pravni praksi in Gospodarskem vestniku.
Komisija za sistemska vprašanja je zavzela in objavila stališča do vseh ključnih vprašanj reorganizacije kmetijskih
družbenih organizacij, kmetijskih zadrug in temeljnih organi;
zacij kooperantov, ob tem pa je sprejela tudi stališče, da naj
se z reorganizacijo teh organizacij ne hiti, saj rok 31.12.1989,
ki ga določa zakon o podjetjih za izvedbo reorganizacije
organizacij združenega dela, ne velja za kmetijske zadruge,
temeljne organizacije kooperantov in druge oblike organiziranja, ki jih urejajo posebni zakoni (192. in 196. člen zakona
o podjetjih).
Ker je kljub stališčem Komisija za sistemska vprašanja
Skupščine SR Slovenije ob reorganizaciji kmetijskih organi;
zacij prihajalo do več problemov, še posebej v Šentjurju pri
Celju, je Skupščina SR Slovenije na zasedanju zborov 18. in
poročevalec

19. 12. 1989 sprejela svoja stališča, ki so objavljena v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFRJ za delegacije in delegate, št. 27/89.
V teh stališčih je Skupščina SR Slovenije med drugim
zavezala Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da naj čimprej
pristopi k spremembi zakonodaje s tega področja, pri čemer
naj posebno pozornost posveti spornim vprašanjem, ki so se
pojavila v praksi, ter naj razčleni določbe pričakovanega zveznega zakona o zadrugah o prehodu družbenih sredstev
v zadružna, da bi se izognili v čim večji meri možnim sodnim
sporom. Zvezni zakon o zadrugah je bil sprejet na zasedanju
zborov zvezne skupščine 17. in 18. 1. 1990. Zakon še ni
objavljen v Uradnem listu SFRJ, zato tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije še ne more pripraviti republiškega zakona
o kmetijskih zadrugah oziroma o združevanju kmetov. Ta
republiški zakon bo pripravljen takoj po objavi zveznega
zakona in predložen Skupščini SR Slovenije za zbore
v mesecu marcu, in sicer s predlogom, da se sprejme po
skrajšanem postopku z združitvijo obravnave predloga za
izdajo in osnutka zakona.
Predlog zakona naj bi zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli
v juniju 1990. S sprejemom tega zakona bodo dani vsi pogoji
za zakonito, racionalno in pravično reorganizacijo organizacij
s področja kmetijstva. Po sprejemu tega zakona pa bodo
lahko že reorganizirane oblike organiziranja združenih kmetov ponovno preverile svojo novo organiziranost in jo uskladile tudi z zveznim in republiškim zakonom o zadrugah.
Stališče do delegatske pobude skupin delegatov
iz občine Šentjur pri Celju in občine Šmarje pri
Jelšah in delegatke Nevenke Cmok iz občine
Šentjur pri Celju
Skupina delegatov za Zbor občin in skupina delegatov za
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije iz občine Šentjur pri Celju in občine Šmarje pri Jelšah sta dali pobudo, da se
v smislu ukrepov za zmanjšanje učinkov bojkota SR Srbije
v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije namenijo
dodatna sredstva za prekvalifikacijo delavcev in tehnološko
opremljanje proizvodnje ob preusmerjanju proizvodnje za
izvoz. V obrazložitvi navedene pobude skupini delegatov
predlagata kot možna vira dodatnih sredstev povečani prispevek v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije in preusmeritev sredstev za razvoj gospodarsko manj razvitih republik in AP Kosovo v ta sklad.
Enako pobudo je dala tudi delegatka skupine delegatov za
Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Šentjur pri Celju
Nevenka Cmok.
Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do navedene pobude je naslednje:
Zvezni zakon o sredstvih rezerv (Ur. I. SFRJ, št. 62/77,41/83,
10/84, 22/84, 71/84 in 83/89), katerega določbe o združevanju
sredstev rezerv je povzel tudi republiški zakon o skladih
skupnih rezerv, določa, da se v sklad skupnih rezerv združena
sredstva uporabljajo samo za izplačilo z zakonom zajamčenih
osebnih dohodkov, za izplačilo osebnih dohodkov do višine,
določene z zakonom v temeljnih organizacijah, ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do upnikov, ter za prekvalifikacijo in zaposlovanje delavcev. Iz navedene določbe zveznega
zakona neposredno izhaja, da se v skladih skupnih rezerv
družbenopolitičnih skupnosti združena sredstva rezerv smejo
uporabljati le za taksativno naštete namene. Financiranje
investicijskih naložb v smislu tehnološkega opremljanja proizvodnje zaradi njenega preusmerjanja v izvoz ni možno zagotavljati iz sredstev skladov skupnih rezerv.
Skupščina SFRJ je na seji Zbora republik in pokrajin, dne
20. decembra 1989 sprejela spremembe in dopolnitve zakona
o sredstvih rezerv s katerimi je predvideno enkratno večje
izločanje sredstev rezerv organizacij, dodatno oblikovanih
z razporeditvijo dobička po letnem obračunu za I. 1989,
v sklade skupnih rezerv na ravni republik in AP. Tako zbrana
sredstva naj bi se uporabila za pokrivanje izgub organizacij
s perspektivnimi razvojnimi programi, kot je predlagatelj utemeljeval spremembe in dopolnitve zakona.
Sredstva iz sklada skupnih rezerv SR Slovenije so že do
zdaj uporabljena tudi za sofinanciranje preusposabljanja
delavcev ob sanacijskih programih delovnih organizacij oziporočevalec

roma podjetij. Delež, ki ga je sklad skupnih rezerv usmeril v te
namene v letu 1989 kot kredit organizacijam, je presegal 80%
v skladu uporabljenih sredstev. Prizadevanja grejo v to smer,
da se obseg za prekvalifikacije in preusposabljenje uporabljenih sredstev zadrži, čeprav se bo razmerje verjetno bistveno
spremenilo.
Zaradi navedenega enkratnega bistvenega povečanja
obsega sredstev rezerv v skladu skupnih rezerv gospodarstva
Slovenije, do katerega bo prišlo v 1.1990, Izvršni svet meni, da
ne bi bilo utemeljeno še dodatno povečevati obsega v republiškem skladu združenih sredstev rezerv za namene, navedene
v delegatski pobudi. Zato bo Skupščini SR Slovenije predlagal le takšne spremembe republiškega zakona o skladih skupnih rezerv, da bo leta usklajen s spremenjenimi in dopolnjenimi določbami zveznega zakona. Dodatna potrebna srestva
za prekvalifikacijo delavcev bodo morale prizadete organizacije zagotavljati v okviru lastnih razpoložljivih sredstev rezerv
v obliki interesnega zagotavljanja sredstev rezerv med organizacijami, pa tudi iz sredstev, ki se v ta namen zagotavljajo
s sredstvi, zbranimi s prispevkom iz osebnega dohodka za
zaposlovanje (50% sofinanciranje).
Pobude, da se en del sredstev republiškega sklada zagotovi
tudi s preusmeritvijo sredstev za razvoj gospodarsko manj
razvitih republik in AP, Izvršni svet ne more sprejeti. Skupščina SR Slovenije je ob sprejetju vseh zveznih zakonov,
s katerimi je določen mehanizem zagotavljanja sredstev za
pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in
AP Kosovo v obdobju 1986-1990, soglašala z veljavno ureditvijo dajanja pomoči gospodarsko manj razvitim republikam
in AP Kosovo ter se tudi zavzemala za izboljšanje ureditve
tako, da bi bil večji del sredstev usmerjen v obliki združevanja
za realizacijo konkretnih projektov. O siceršnjem zmanjšanju
sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in AP Kosovo na dosedanji način pa bo Skupščina
SR Slovenije odločala v okviru razprave o družbenoekonomskem razvoju države v obdobju 1991-1995 in na podlagi
predloženih izvedbenih aktov.
Odgovor na stališče skupine delegatov
iz občine Nova Gorica za zbor občin
skupščine SR Slovenije do odgovora
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
na pobudo za spremembo zakona
o evidenci nastanitve občanov in
o registru prebivalstva
Skupina delegatov za Zbor občin Skupčine SR Slovenije je
do odgovora Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na
pobudo za spremembe zakona o evidenci nastanitve občanov
in o registru prebivalstva sprejela naslednje stališče:
»Skupina delegatov za zbor občin Skupščine SR Slovenije
iz občine Nova Gorica je proučila odgovor Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije na podano pobudo za spremembo
zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva.
Delegacija se z odgovorom Izvršnega sveta le delno strinja.
Iz odgovora je razvidno, da se Izvršni svet Skupščine ŠR
Slovenije strinja le s pobudo, da je dolžan tisti, ki prijavlja
stalno prebivališče predložiti dokaz o pravici prebivanja na
določenem naslovu, glede ostalih vprašanj pa je mnenja, da
sedanji zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru
prebivalstva omogoča pravočasno preverjanje podatkov in
ugotavljanje fiktivnega prebivališča, medtem ko bi morali
predpisi, ki urejajo druga prodročja (npr. socialna) določati,
pod katerimi pogoji lahko občani uveljavljajo syoje pravice.
Ker ta vprašanja z drugimi predpisi niso urejena tako, da bi
preprečevali možnost zlorab s pridobitvijo stalnega prebivališča, ugotavljamo, da konkretnih težav in problemov, ki smo
jih poskušali nakazati v pobudi, ne bomo mogli v praksi
učinkoviteje razreševati. Želeli pa bi poudariti in opozoriti na
to, da točne evidence o nastanitvi občanov, ki bi dejansko
odražala stanje na terenu, se ne da zagotavljati brez dokaza
o pravici prebivanja na določenem naslovu.
Pričakujemo, da se bodo podane pobude upoštevale v kasnejših postopkih pri spremembi navedenega zakona«.
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Na navedeno stališče odgovarjamo naslednje:
Že po sedaj veljavnem tretjem odstavku 6. člena Zakona
o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva
(Uradni list SRS, št. 5/83) lahko uradna oseba, ki ob prejemu
prijave podvomi v resničnost podatkov, navedenih v prijavi,
zahteva od občana ustrezna dokazila. To pa pomeni, da po
sedaj veljavnem zakonu, ni možno v vseh primerih zahtevati
od občanov dokazila o tem, da so navedbe v prijavi stalnega
prebivališča točne. Ponovno poudarjamo, da je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije že v fazi spreminjanja tega zakona
leta 1983 predlagal, da je dolžan tisti, ki prijavlja stalno prebivališče predložiti dokaz o pravici prebivanja na določenem
naslovu, vendar pa smo bili s strani Zakonodajno pravne
komisije opozorjeni, da bi s tem kršili 183. člen Ustave SFRJ,
ki pravi, da je občanom zagotovljena svoboda gibanja in
nastanitve. Ker smo še vedno mnenja, da bi občan, ki prijavlja
stalno prebivališče, moral predložiti dokaz o pravici bivanja
na določenem naslovu, bomo pobudo delegatov iz Nove
Gorice vsebinsko oblikovali že pri predlogu za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidenci nastanitve
občanov in o registru prebivalstva.
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
Stališče do dopolnNnega delegatskega
vprašanja Štefana Žižka, delegata
družbenopolitičnega zbora skupščine
SR Slovenije v zvezi z agrarnimi
skupnostmi
Zakon o agrarnih skupnostih različno obravnava primere,
ko je bilo premoženje bivših agrarnih skupnosti pred 6. aprilom 1941 v naravi razdeljeno na deleže članov agrarne skupnosti in primere, ko ti deleži niso bili v naravi odmerjeni. Če so
bili deleži odmerjeni, ni šlo več za skupno lastnino, temveč za
lastnino vsakega člana agrarne skupnosti. Na podlagi tega je
bil mogoč takojšen prepis teh deležev po lastnikih v zemljiško
knjigo. Če pa ti deleži pravno niso bili določeni, je še vedno
obstajala skupna lastnina, ki pa je imela in ima drugačen
pravni status kot lastnina posameznika. Če bi hoteli ob uveljavitvi zakona o agrarnih skupnostih enako reševati tudi primere, ko deleži posameznikov niso bili odmerjeni, bi morali
najprej odmeriti te deleže in nato izvesti vpise v zemljiško
knjigo. To pa bi postopek prenosa premoženja bivših agrarnih
skupnosti v obče ljudsko premoženje ali v zasebno lastnino
otežilo. Ker je bilo lastninsko stanje zemljišč agrarnih skupnosti različno, so tudi zakonske rešitve v zvezi z njimi različne.
Tega stanja pa s spremembo zakona o agrarnih skupnostih
ni mogoče enostavno popraviti. Velika večina premoženja
bivših agrarnih skupnosti je namreč vpisana v zemljiško
knjigo v skladu z zakonom o agrarnih skupnostih, manjše
število je primerov, ko zakon še ni uresničen. Ker Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije nima pregleda nad premoženjem
bivših agrarnih skupnosti in njegovo nadaljnjo usodo od leta
1947 dalje, ker o tem ne obstaja uradna evidenca pa tudi ne
vsa potrebna dokumentacija in je zato nemogoče napraviti
celovit pregled stanja na tem področju, tudi ne more celovito
oceniti posledic kakršne koli spremembe zakona o agrarnih
skupnostih. Zato je Izvršni svet že v svojem odgovoru od 25.
11. 1989 predlagal, da se del te problematike uredi v zakonu
o kmetijskih zemljiščih, seveda po temeljiti proučitvi, in kolikor bo pač to dopuščala razpoložljiva dokumentacija.
Glede lastnine nad gozdnimi lesnimi sortimenti na zemljiščih bivših agrarnih skupnosti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da so ustrezne rešitve te problematike vsebovane
v zakonu o gozdovih in zakonu o kmetijskih zemljiščih. Tam
kjer so se zemljišča bivše agrarne skupnosti razdelila med
njene člane, je vsak posameznik lastnik dela teh zemljišč ali
gozdov, in mu v skladu z zakonom o gozdovih pripada les za
domačo uporabo in za domače obrti, za preostale gozdne
lesne sortimente pa mu pripada ustrezna cena po veljavnem
zakonu o gozdovih.
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Če so zemljišča oziroma gozdovi bivših agrarnih skupno^
postali splošno ljudsko premoženje oziroma družbena last
nina, in se na njih ustanovi skupni pašnik, pripada skupnem"
pašniku pravica do gozdnih lesnih sortimentov v obsegu, K'
ga skupni pašnik potrebuje, če pa je gozd bolj zmogljiv
pripadajo gozdni lesni sortimenti tudi članom pašne skupno
sti (131. člen zakona o kmetijskih zemljiščih - Uradni list SR'
št. 1/79, 11/81 in 1/86).
V drugih gozdovih bivših agrarnih skupnosti pa bivšif1
članom take agrarne skupnosti pravica do gozdnih lesni"
sortimentov ne pripada. Gozdovi so namreč postali družben'
lastnina in bi morala biti kakršnakoli pravica do gozdni"
lesnih sortimentov iz takih gozdov posebej opredeljen*
v zakonu. Take določbe pa ne vsebuje niti zakon o gozdovi"
pa tudi ne kakšen drug predpis. Če bi hoteli takšno pravic"
obuditi oziroma jo na novo dati, bi morali ta vprašanj®
ustrezno urediti, vendar Izvršni svet Skupščine SR Slovenij®
meni, da ni razlogov za ponovno uspostavitev te pravice, ki \e
desetletja ni bilo, ker so po njegovem mnenju tudi odpadi'{
razlogi in potrebe, zaradi katerih so bile te pravice dan
agrarnim skupnostim in njihovim članom. Poleg tega so s«
razmere v slovenskih gozdovih bistvene spremenile, saj s°
gozdnogospodarske organizacije z vlaganjem sredstev i"
strokovnim gospodarjenjem z gozdovi bistveno izboljšale sta*
nje v takih gozdovih in bi bilo neupravičeno, da bi se s tef
okoriščal nekdo, ki v te gozdove ni vlagal ničesar.
Za ugotovitev stanja na tem področju je Republiški sekreM'
riat za pravosodje in upravo 26.4.1989 poslal vsem občinski?
oziroma medobčinskim geodetskim upravam ter vsem zemlji'škim knjigam zaprosilo za podatke o premoženju bivših agra'
nih skupnosti. Doslej je prejel odgovor le iz 30 občin. i*
poslanih podatkov pa izhaja, da je število nerešenih primero«1
po zakonu o agrarnih skupnostih po posameznih občinal
naslednje:
Zap. št. - občina
število nerešenih primero*1
1. Ajdovščina
2. Cerknica
'
3. Idrija
J
4. Ilirska Bistrica
2'
5. Ljubljana Bežigrad, Moste-Polje, Šiška, Vič-Rudnik
6. Nova Gorica
premoženje v cca 28 katastrskih občinah in v cca 9®
vloženih št.
7. Novo mesto
1j|
8. Postojna
9. Radovljica
6
10. Slovenska Bistrica
Izvršni svet si bo prizadeval pridobiti zahtevane podati
tudi iz občin, od katerih jih še ni prejel, da bo lahko pripravi'
celovito analizo stanja na tem področju ter predlagal možn«
rešitve.
Zakon o agrarnih skupnostih je eden od tako imenovani!1
»revolucionarnih« zakonov, ki je bil sprejet neposredno P°
revoluciji, to je leta 1947. Ta zakon je povzročil določen«
posledice, ki se jih ne da v celoti odpraviti in tudi ne celovite
ublažiti, ne da bi bile povzročene nove posledice, ki tudi lahko
pomenijo krivico ali pa vsaj poslabšanje položaja oziroma
določeno škodo tistemu, ki je sedaj lastnik oziroma uporabni
zemljišč bivših agrarnih skupnosti. Upoštevati je treba, da sta1
se lastništvo teh zemljišč in njihova namembnost v desetletji*
spreminjala in je zato težko sploh ugotoviti pravo stanj«
stvari, zato je tudi nemogoče predlagati rešitve, s katerimi bi
bili vsi zadovoljni.
Glede na navedeno Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
meni, da vračila premoženja bivših agrarnih skupnosti ni
mogoče v celoti razrešiti tako kot predlagajo delegati. Nekatere rešitve bodo predlagane v spremembah in dopolnitvah
zakona o kmetijskih zemljiščih, ki naj bi ga Skupščina SP
Slovenije sprejela še letos. Predlagane rešitve pa bodo razreševale problematiko le v obsegu, ki ga bo dopuščala razpolot'
Ijiva dokumentacija in celovito pretehtanje posledic spre*
memb na tem področju.

poročevalec

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
0 »blokadi« republiškega proračuna
Skupina delegatov, ki delegira delegate v ZZD Skupščine SRS, gospodarsko področje, 1. okoliš je na svoji seji dne
14. decembra obravnavala
gradivo za 48. sejo ZZD ter
obravnavala tudi poročilo 47.
seje, med drugim tudi potek
sprejemanja Predloga zakona
o posebnem prometnem
davku.
Na pripombe v razpravi je
predlagatelj pojasnil, da bi
nezagotovitev teh sredstev
neizbežno pomenila daljšo
blokado republiškega proračuna in s tem povzročila nepredvidljive posledice, kar bi
pomenilo ogrožanje izvajanja
najvitalnejših funkcij republike.
Na navedene ugotovitve,
skupina delegatov postavlja
naslednja delegatska vprašanja:
1. kolikokrat je bil v tem
mandatnem obdobju blokiran
žiro račun proračuna SR Slovenije?
2. koliko dni je bil blokiran?
3. razlogi, zaradi katerih je
Prišlo do blokiranja?
V zvezi s postavljenimi delegatskimi vprašanji vam posredujemo naslednji odgovor:
V tem mandatnem obdobju
je bila zaradi neizpolnjene obveznosti SR Slovenije do prispevka proračuna federacije,
na podlagi določil zakona o izvrševanju proračuna federacije za tekoče leto, izdana blokada Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije na žiro račun proračuna SR Slovenije
v naslednjih letih, mesecih in
zneskih:
V letu 1987
- dne 3. 2. 1987 v višini 1,2
fTilrd din - obveznost za mesec
januar.
V letu 1989
- v času od 4. 8. - 9. 8. 1989
v višini 280,8 mlrd din - obveznost za mesec julij
- v času od 5. 9.-13. 9.1989
v višini 273,2 mlrd din - obveznost za mesec avgust
- v času od 5. 10. - 11. 10.
1989 v višini 280,8 mlrd din
- obveznost za mesec september
- v času od 6. 11. - 7. 11.
1989 v višini 275,9 mlrd din
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- obveznost za mesec oktober
- v času od 5. 12. - 8. 12.
1989 v višini 541,3 mlrd din
- obveznost za mesec november
Na nepravočasno poravnavanje obveznosti do proračuna
federacije je v letu 1989 vplivalo več razlogov. Med temi je
predvsem potrebno poudariti
zaostajanje prihodkov iz naslova vseh vrst davkov za rastjo cen, kar je bilo zaradi visoke
mesečne stopnje inflacije
v preteklem letu stalno prisotno dejstvo. Še nižja rast prihodkov občinskih proračunov,
predvsem zaradi povečanih
olajšav iz naslova davkov iz
gospodarske dejavnosti pa je
narekovala večje odstopanje
republiškega prometnega davka občinam od večletnega
povprečja, kar je še povečevalo izpad prihodkov v republiškem proračunu.
Kot smo že navedli v našem
odgovoru z dne 8. 11. 1989 je
smisel podaljšanja veljavnosti
registracije v rednem ugotavljanju lastništva vozila, tehnične brezhibnosti vozila, zagotavljanju obveznega zavarovanja lastnika vozila in vodenju
evidence veljavnosti registracije vozil. Zato tudi v drugih
zahodnoevropskih državah niso odpravili podaljševanja veljavnosti registracije (npr. Avstrija, ZR Nemčija, Švica, Italija), nalepke na katere se skliucuje skupina delegatov v svoji pobudi pa še uporabljajo kot
zunanji znak veljavnosti registracije vozila (v ZR Nemčiji
nalepko za registrski tablici,
v Italiji na prednjem vetrobranskem steklu itd.) Podaljšanje
veljavnosti registracije v teh
državah izvajajo preko računalniške opreme s tem, da so
skrb za plačevanje premije obveznega zavarovanja ter druge
dajatve prepustili zavarovalnicam ter drugim inštitucijam
enako, kot bomo storili tudi
v SR Sloveniji, ko bo Zavarovalna skupnost Triglav sposobna to prevzeti.
Iz teh razlogov predlagamo,
da se ne sprejme pobuda za
spremembo 196. člena Zakona
o temeljih varnosti cestnega
prometa.

Kakšno cestno omrežje je predvideno
v demografsko odmirajočih območjih?
Delegati prosvetno-kulturnega področja 3. okoliša s sedežem v občini Ljubljana VičRudnik so opozorili na pogosto prisotna razmišljanja
o demografskem odmiranju
nekaterih območij v naši republiki in v zvezi s tem postavili naslednji delegatski vprašanji glede nameravanih gradenj cestnega omrežja v Sloveniji z obrazložitvijo:
»1. Kako se namerava Izvršni svet skupščine SR Slovenije lotiti oživljanja demografsko odmirajočih območij
SR Slovenije, predvsem
z vključevanjem le-teh v sodobno cestno omrežje?
2. Če tako študija že obstaja
(?) kakšen in kako predvideva
razvoj Zgornje Soške doline
ter vključitev te doline v sodobne (kakovostne) turistične
tokove Evrope 1992?
V Poročevalcu z dne 21.11.
1989 je bila objavljena Informacija o gradnji avtomobilskih cest v Sloveniji, ki jo je
pripravila Skupnost za ceste
Slovenije. V začetku teksta je
mnenje Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije k tej
Informaciji. Mnenje je zgolj
načelno in se ne spušča
v vsebino informacije, še posebej se to vidi v nadaljevanju, ko je omenjena Analiza
razvojnih možnosti za obdobje 1991-1995.
Strategija, ki jo je tu spoznati in jo vodi Skupnost za ceste Slovenije, je: razviti kraji,
ki ustvarjajo določen cestni
promet, imajo pravico do večjih, boljših oziroma novih
cest, medtem ko nerazviti
predeli SR Slovenije, ki tega
prometa nimajo in ga tudi ne
morejo ustvariti, so obsojeni
na nadaljnje odmiranje. Taka
strategija, mislimo, da ni
sprejemljiva. Izvršni svet SR
Slovenije naj zahteva celoviti
plan cest celotnega območja
SR Slovenije, še posebej, kako tudi nerazvite dele enakovredno vključiti v sodobno
cestno omrežje.
Svojo domnevo argumentiramo z naslednjimi prispevki:
- Primorka - vzdolžna cesta na Primorskem (avtorjev
B. Vran, V. Guštin, J. Skok)
v Delu, 11. november 1989 ter
- Primorka - (avtorjev B.
Vran, v Guštin, J. Skok) v Primorskih novicah, 17. november 1989).
Morda je zgolj slučaj, da se

trasa Primorke tako zelo ujema s področjem nazadovanja
števila prebivalcev v SR Sloveniji, ki je bila objavljena
v Nedeljskem dnevniku 17.
decembra 1989. Povezava
Nove gorice z Bovcem in
s predorom pod Vršičem
v Kranjsko goro ter po tako
imenovani »Kraški inačici«
mimo Sežane proti Kopru oziroma v Istro, na en mah poveže precejšen del demografsko ogroženih področij Primorske. Cesta je gotovo eden
bistvenih pogojev za razvoj
predvsem celoletnega turizma in male industrije nekega
kraja. Turizem, še posebej celoletni turizem, pa je gotovo
»konj«, na katerega se splača
staviti.«
ODGOVOR:
1. Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije se strinja s stališčem
skupine delegatov, da je pospešeni
razvoj
cestnega
omrežja in manj razvitih območjih naše republike, za katere je hkrati značilen pojav
stagnacije ali celo nazadovanja naravnega prirastka prebivalstva, pomemben dejavnik
pri spodbujanju hitrejšega razvoja teh območij.
Izvršni svet se je za hitrejše
infrastrukturno opremljanje
manj razvitih območij zavzemal že do sedaj, zato ni slučaj,
da je Skupnost za ceste Slovenije v preteklih letih stalno zagotavljala določena sredstva
vzajemnosti in solidarnosti za
pospešeni razvoj cest na teh
kakor tudi obmejnih območjih
SR Slovenije. Sredstva so se
razporejala na podlagi posebnega pravilnika, ki ga je v skladu z 19. členom zakona o cestah sprejela skupščina te
skupnosti in v katerem so določene osnove in merila ter postopek za njihovo delitev. Vse
to ob upoštevanju predpisov
o območjih, ki se v SR Sloveniji štejejo za manj razvita.
Za določanje prednostnih
nalog pravilnik ureja sistem
točkovanja na osnovi stanja
regionalnih in lokalnih cest na
obravnavanih območjih, ravni
razvitosti območja oziroma
občine, obsega območja, ki se
šteje za manj razvito ter obsega sofinanciranja iz sredstev
občinskih skupnosti za ceste.
Pravilnik nadalje določa korekcijsa faktorja, ki v sistem
točkovanja vključujeta še raz83

merja med moderniziranim in
nemoderniziranim delom cest
na manj razvitem območju ter
razmerje med številom krajevnih skupnosti, ki se štejejo za
manj razvito ombočje, in številom vseh krajevnih skupnosti
v določeni občini. Možnost za
pridobitev dela sredstev za hitrejši razvoj ceste je imela vsaka občinska skupnost za ceste, na področju katere so
manj 'razvita in obmejna območja, ki je zagotovila z že
omenjenim pravilnikom določeno soudeležbo pri financiranju del na cestah. Tako zagotovljena sredstva so bila večkrat oplemenitena še z lokalno
združenimi sredstvi, kar je
omogočilo dodtano povečanje
obsega teh del.
Sredstva so se v preteklem
obdobju uporabljala predvsem
za modernizacijo in obnovo lokalnih cest in objektov na njih.
V občinah, ki se v celoti štejejo
za manj razvite, so bila v preteklih letih tega srednjeročnega
obodbja vsakoletno opravljena
tovrstna dela na okoli 15 km
cest. Na drugih manj razvitih in
obmejnih območjih so modernizacijska in obnovitvena dela
potekala na povprečno 75 km
cest na leto. Skupnost za ceste
Slovenije je za navedeni obseg
nalog v hitrejšem posodabljanju cest na mani razvitih in obmejnih področjih Slovenije
vsako leto zagotovila okoli 1%
vseh svojih izvirnih sredstev za
ceste.
Izvršni svet se zaveda, da
z doseženimi rezultati tako
glede obsega zagotovljenih
sredstev vzajemnosti in solidarnosti kot glede stanja cest
na manj razvitih območjih ne
moremo biti zadovoljni. Ob
tem pa ne moremo mimo dveh
dejstev. Prvič, da so se in se
bodo tudi v prihodnje ta sredstva zagotavljala v razmerah,
ko slabo cestno omrežje zavira
razvoj praktično celotne republike in ne samo njenih posamičnih delov. In drugič, da so
pretekli ukrepi že dali določene pozitivne učinke, tako da je
npr. delež moderniziranih regionalnih cest na manj razvitih
območjih v večini primerov že
enak ali celo večji od istega
v razvitejših občinah. Ne glede
na to se bo izvršni svet zavzemal za nadaljevanje dograjevanja sistema hitrejšega razvoja
cest na manj razvitih območjih, predvsem v smeri povečanja obsega sredstev za ta
namen.
2. Obravnavo problema povezovanja gornje Soške doline
v okolje s sodobnejšimi cestami moramo razdeliti v dva
dela:
- v urejanje in posodoblja84

nje obstoječih cestnih povezav
ter
- v načrtovanje bodočih
ukrepov za njihovo vzpostavitev.
Skupnost za ceste Slovenije
je sistematičneje začela reševati povezovanje gornje Soške
doline z gornje Savsko dolino
v letu 1988. Na podlagi takrat
izdelanih študij in mnenj prizadetih občin je bilo ugotovljeno:
- da ie treba podaljševati obdobje zimske prevoznosti regionalne ceste preko Vršiča do
razmer, ki še omogočajo njeno
varno in racionalno vzdrževanje;
- da je treba rekonstruirati
to regionalno cesto na odseku
v Kranjski Gori in v Trenti, ter
- da je za povezavo tolminske občine z osrednjo Slovenijo v prvi prioriteti posodabljanje magistralne ceste M 10-10
Kalce-Robič.
V zvezi s tem je Skupnost za
ceste Slovenije v letih 1988 in
1989:
- podaljšala zimsko vzdrževanje ceste preko Vršiča, o čemer so bila izdelana za zimo
1988/89 posebna poročila;
- v letu 1989 zgradila nov
most Jasna v Kranjski Gori;
- v letu 1989 izdelala zelo
zahteven (predvsem v smislu
naravno varstvenih razmer
v Triglavskem narodnem parku) projekt rekonstrukcije ceste v Trenti;
- izdelala študijo potrebnih
ukrepov na cesti Kalce-Robič
in
- sanirala zid in obnovila cesto med Želinami in Sp. Idrijo
- obnovila vozišče med Sp.
Idrijo in Idrijo
- obnovila cesto na območju
mejnega prehoda Robič
- obnovila cesto na odseku
Idrsko-Peršet
- rekonstruirala cesto in obnovila most v Tolminu
- obnovila cesto na odseku
Kalce-Godovič.
Poleg tega je Skupnost za
ceste Slovenije v letih 1988 in
1989 na cestah v zgornjem Posočju:
- rekonstruirala regionalno
cesto na odseku Trenta-Bovec

- modernizirala lokalno cesto Soča-Lepena.
V zimi 1989/90 se nadaljuje
podaljšano zimsko vzdrževanje regionalne ceste preko Vršiča.
V planu za leto 1990 je predviden začetek rekonstrukcije
regionalne ceste v Trenti. Rekonstrukcijski ukrepi na tej cesti so bili v svoji zasnovi predlagani kot korektne rešitve glede na predpisane elemente, ki
jih mora takšna cesta iz prometno-varnostnih razlogov izpolnjevati. Te pa so morale biti
v končni fazi delno popravljene na zahtevo naravovarstvenikov s ciljem zaščite naravnih, bivalnih in kulturnih razmer v prostoru, po katerem ta
cesta poteka. Predvideni rekonstrukcijski ukrepi so tako
končni standard regionalne
ceste skozi Trento, ki ga je
moč doseči v njeni trasi skozi
Triglavski narodni park.
Predstavniki prizadetih občin in naravovarstveniki so si
bili v razpravah o povezovanju
Trente vselej enotni, da v tej
smeri nikoli ne sme biti in ne
bo grajena cesta s transportno-ekonomsko funkcijo, kot jo
ima predlagana »Primorka«.
Ukrepi naj bi bili usmerjeni
predvsem v izboljševanje dostopnosti področja in pospeševanje razvoja turizma. Nekateri od njih so že bili uresničeni, z drugimi pa se bo nadaljevalo v tem in prihodnjih letih.
Ob poudarjanju odvisnosti
turističnega razvoja gornje Soške doline od posodabljanja
cestne povezave preko Vršiča
Izvršni svet ne more mimo
spoznanj iz zadnjih dveh zimskih sezon. Turistično gospodarstvo tega območja namreč
ni sledilo dodatnim vlaganjem
cestnega gospodarstva v podaljšano zimsko vzdrževanje
te ceste, tako da niti na Vršiču
niti v Trenti ni bilo primerno
poskrbljeno za osnovno oskrbo turistov. Gostinski lokali so
bili večinoma zaprti. To pa že
odpira vprašanje upravičenosti teh vlaganj v razmerah, ko
jim ne sledi turistično odpiranje področja, kateremu so bila
namenjena.

O izvedbi reorganizacije
v elektrogospodarstvu
Odgovor na delegatsko
vprašanje Vilija Sušnika, delegata skupine delegatov za
gospodarsko področje 2. okoliš, Ljubljana Center za zbor
združenega dela skupščine
SRS v zvezi z izvajanjem
ustavnega zakona za izvedbo
amandmajev.
Vili Sušnik, delegat skupine

delegatov za gospodarsko
področje 2. okoliš Ljubljana
Center, je na 46. seji Zbora
združenega dela Skupščine
SR Slovenije zahteval odgovor na naslednja postavljena
vprašanja:
1. Zakaj ni na današnji
dnevni red uvrščen predlog
osnutka zakona o spremem-

bah in dopolnitvah zakol1'
o energetskem gospodarst*'
ki je naveden v periodični
delovnem načrtu našega i^
ra? Ta zakon bi vsekakor li"'
določene kriterije za reorj)'
nizacijo ter bi tako odpad'
maratonske razprave in mjj*
sebojna nesoglasja med <>'
lavci v elektrogospodarstvi^
2. Ali bo zamišljena pred''
gana reorganizacija v skUj*
z zveznim zakonom o sistem
sklh podjetjih ter preostal^
zakoni, ki so pomembni za d'
lovanje enotnih tehnolog
sistemov na razvoj Jugo»"
vije"?
,
3. Ali bo Izvršni svet Skup'
čine SR Slovenije glede "
navedene zakonske nejas^
sti, ki jih navaja tudi v svoj«'
poročilu, vztrajal pri zaht*
izvedbe reorganizacije el«*
trogospodarstva? In če »J
vztrajal, do kdaj predvide^r
da bo reorganizacija konč8
ter kako si zamišlja prehodi"
obdobje reorganizclje.
4. Zakaj ob predlogu re"
ganizacije elektrogospod«1
stva Izvršni svet oziroma
publiški komite za energeti*
ni upošteval dosedanjih
zultatov reorganizacij, '
s svojim predlogom ruši sad'
ve večletnega dela in rezuM
te distribucijskega sistema/
temelji na teritorialno tehn*
loški gradnji sistema, 'J
predlaga varianto, ki se nI'J
kazala za uspešno v svo|e
obdobju.
j
5. Predlagamo, da se pro",
predlog imenovanja deloV
skupine iz vrst delegatov "J
šega zbora, ki bi sodelov*
pri oblikovanju optimalnihv'
rlant organiziranosti eleld''
gospodarstva.
<
Izvršni svet Skupščine ®,
Slovenije je na 46. redni e
Zbora
združenega
<t ,
Skupščine SR Slovenije "
postavljena vprašanja že
no odgovarjal, odgovarja r
tudi pisno.
1. Skupščina SR Slovenija'
v Periodičnem delovnem na':
tu Zbora združenega d®r
Zbora občin in Družbenop®tičnega zbora Skupščine
Slovenije za IV. trimesa''
1989 v uvodnih pojasnilih Pi
sebej opozorila, da Periodi',
delovni načrt vseh treh zbo<°v
ne vsebuje zakonov, ki jih
treba na podlagi ustavnega2:
kona za izvedbo amandma);)
k ustavi SR Slovenije uskia"'
oziroma začeti zakonodaj
postopek (Poročevalec št. f
z dne 3.10.1989). Iz tega ra%
ga v Periodični delovni
vseh treh zborov Skupaj
SR Slovenije tudiid ni bil
čen predlog zakona o enerCf
skem gospodarstvu. V 17. W
poročevalk

nu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do
LXXXIX k ustavi SR Slovenije
je določeno, da se morajo republiški zakoni, ki niso v skladu z ustavnimi amandmaji IX
do LXXXIX k ustavi SR Slovenije, z njimi uskladiti do 31. 12.
1990. V uvodnih pojasnilih osnutka programa dela Skupščine SR Slovenije za leto 1990
(Poročevalec št. 26. z dne 5.
12. 1989) je pojasnjeno, da bi
morali biti zakoni, navedeni
v 11. členu ustavnega zakona,
sprejeti do konca tega leta.
2. V razpravi je že osnutek
zakona o obveznem združevanju podjetij, ki sestavljajo enoten tehnološki sistem v skupnosti. Skupščina SR Slovenije
je 19. decembra 1989 obravnavala osnutek zakona ter sprejela načelne in konkretne pripombe in pooblastila delegacij
v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, da na podlagi načelnih in konkretnih pripomb prične z usklajevanjem
osnutka zakona, uveljavlja pripombe in ji poroča o poteku
usklajevanja. Odlok Izvršnega
sveta Skupščine Slovenije
o ustanovitvi javnega podjetja
in reorganizaciji OZD elektrogospodarstva in premogovništva v družbena podjetja zagotavlja tehnično tehnološki enoten sistem v SR Sloveniji in ne
spreminja tehnično-tehnološke enotnosti jugoslovanskega elektroenegetskega sistema.
3. Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je na seji 26.12.1989
že sprejel odlok o ustanovitvi
javnega podjetja in reorganizaciji OZD elektrogospodarstva in premogovništva v družbena podjetja. Reorganizacija
mora biti realizirana do 30. 6.
1990. Do pričetka opravljanja
dejavnosti javnega podjetja
oziroma dejavnosti družbenih
podjetij bodo OZD elektrogospodarstva in premogovništva
opravljale svoje dejavnosti in
poslovale kot dozdaj.
4. Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je pri pripravi predloga nove organiziranosti elektrogospodarstva in premogovništva v prvi vrsti izhajal iz 4.
točke XIII. amandmaja k ustavi
SR Slovenije, v kateri je elektrogospodarstvo
Slovenije
opredeljeno kot enoten tehnološki sistem, v katerem so organizacije dolžne zagotoviti:
- tehnično funkcionalnost
•n soodvisnost delovnega procesa,
- smotrno in učinkovito delovanje sistema in njihovih posameznih delov v skladu s potrebami in interesi družbenoekonomskega razvoja Slovenije in uporabnikov,
poročevalec

- tehnološko usklajenost
z istovrstnimi sistemi v SFRJ. #
Amandma k ustavi SR Slovenije torej jasno določa, da je
treba zagotoviti smotrno in
učinkovito delovanje sistema
in njegovih posameznih delov
na celotnem območju SR Slovenije. Zakon o podjetjih določa, da lahko družbenopolitične skupnosti ustanovijo javna
podjetja za proizvodnjo in promet določenih proizvodov, ki
so nenadomestljivi za življenje.
Električna energija je nenadomestljiva za življenje, zato je
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na osnovi 13. člena
ustavnega zakona za izvedbo
amandmajev IX. do IXXXIX
k ustavi Socialistične republike Slovenije sprejel odlok.
Javno podjetje, ki ga bo
ustanovil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na podlagi odloka, bo vodilo proizvodni proces tako, da bo električno
energijo kupovalo od proizvajalcev in jo prodajalo distribucijam električne energije, zagotavljalo tehnično funkcionalnost in tehnološko enotnost sistema in njegovih delov
na podlagi obratovalnih pravil,
ekonomiziralo sistem glede na
konkretne razmere in na ta način izražalo tudi elemente tržnosti med podjetji znotraj sistema do pokrivanja standardnih fiksnih stroškov podjetjem,
kadar zaradi ekonomizacije sistema ne bodo obratovali, so

pa sistemu potrebni. Ekonomski odnosi bodo urejeni s pogodbami ki jih bo javno podjetje sklepalo z družbenimi podjetji. S takšno organizacijo ne
bo v ničemer rušena tehničnotehnološka enotnost sitema
elektrogospodarstva niti distribucija električne energije kot
njenega sestavnega dela.
5. Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je 26. 12. 1989 že
sprejel odlok o ustanovitvi javnega podjetja in reorganizaciji
OZD elektrogospodarstva in
premogovništva v družbena
podjetja. Odlok je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije sprejel na podlagi strokovnih podlag, pri katerih so sodelovali
tudi najodgovornejši predstavniki SOZD Elektrogospodarstvo Slovenije, SOZD REK Edvard Kardelj Trbovlje in SOZD
REK Franc Leskošek-Luka Titovo Velenje, upošteval pa je
tudi izhodišča Inštituta za trženje, ekonomiko in organizacijo. Izvršni svet Skupščne SR
Slovenije ocenjuje, da je imel
na razpolago dovolj strokovnih podlag, da se je lahko strokovno odločil za ustanovitev
javnega podjetja in reorganizacijo organizacij združenega
dela elektrogospodarstva in
premogovništva v družbena
podjetja, zato tudi ni potrebno
imenovanje delovne skupine iz
vrst delegatov Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije.

Še o preselitvi sedeža
elektrogospodarstva iz Maribora
v Ljubljano
Odgovor na delegatsko
vprašanje skupine delegatov
za gospodarsko področje 39.
okoliš, Maribor Rotovž in pobudo skupine delegatov za
gospodarsko področje 41.
okoliš, Maribor Tabor za zbor
združenega dela skupščine
SR Slovenije v zvezi s PRESELITVIJO SEDEŽA ELEKTROGOSPODARSTVA Slovenije iz
Maribora v Ljubljano:
Na delegatsko vprašanje
skupine delegatov za gospodarsko področje 39. okoliš,
Maribor Rotovž in pobudo
skupine delegatov za gospodarsko področje 41. okoliš,
Maribor Tabor v zvezi s preselitvijo sedeža Elektrogospodarstva Slovenije iz Maribora
v Ljubljano odgovarjamo naslednje:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je na podlagi 20. člena zakona o podjetjih (Ur. list
SFRJ, št. 77/88 in 40/89) ter
prvega odstavka 13. člena
ustavnega zakona za izvedbo

ustavnih amandmajev IX do
LXIIIIX k ustavi SR Slovenije
(Ur. list SRS, št. 32/89) izdal
odlok o ustanovitvi javnega
podjetja elektrogospodarstva
Slovenije in reorgaizaciji organizacij združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva v družbena podjetja.
V 3. členu odloka so določene naslednje dejavnosti javnega podjetja: - vodenje obratovanja elektrogospodarskega
sistema preko republiškega
centra vodenja
- prenos električne energije
- nakup električne energije
od družbenih podjetij za proizvodnjo električne energije in
prodajo električne energije
družbenim podjetjem za distribucijo električne energije ter
neposrednim uporabnikom
- nakup in prodajo ter izmenjavo električne energije z drugimi elektroenergetskmi sistemi
- zunanjetrgovinsko poslovanje (izvoz in uvoz električne
energije).

Tako določene dejavnosti so
podprli najodgovornejši predstavniki SOZD Elektrogospodarstva Slovenije, SOZD REK
Edvard Kardelj in SOZD REK
Franc Leskošek-Luka.
Od naštetih dejavnosti se
v Ljubljani že
- vodi obratovanje elektroenergetskega sistema preko
republiškega centra vodenja
- prenos električne energije
je do sedaj potekal v delovnih
organizacijah za proizvodnjo
in prenos električne energije,
ki imajo svoje sedeže v Mariboru, Ljubljani in Novi Gorici.
Prenosnih naprav in napeljav
tudi v bodoče ne bodo vzdrževala neposredno javna podjetja, temveč bo javno podjetje
moralo skrbeti za razvoj
- nakup električne energije
od družbenih podjetij za proizvodnjo električne energije in
prodajo električne energije
družbenim podjetjem za distribucijo električne energije je
nova dejavnost, medtem ko se
električna energija že zdaj neposrednim uporabnikom prodaja v Ljubljani
- električna energija se kupuje, prodaja in izmenuje (preko prenosnega omrežja) z drugimi elektroenergetskimi sistemi že sedaj v Ljubljani
- zunanjetrgovinsko poslovanje je nova dejavnost in
SOZD Eletrogospodarstvo Slovenije ni bil registriran za
opravljanje te dejavnosti. Logično pa je, da se ta dejavnost
opravlja tam, kjer se kupuje,
prodaja in izmenjuje električna
energija z drugimi elektroenergetskimi sistemi.
Sedanji sedež SOZD Elektrogospodarstva Slovenije, ki
je v Mariboru, ni v nobeni neposredni povezavi z opravljanjem dejavnosti, saj je bil
SOZD Eletrogospodarstva Slovenije registriran za vse elekrogospodarske
dejavnosti
(proizvodnja, prenos in distribucija električne energije),
medtem ko so te dejavnosti
dejansko
in
neposredno
opravljale delovne organizacije, ki imajo svoje sedeže na
območju celotne Slovenije.
V primeru javnega podjetja gre
torej za dejavnosti, ki jih bo to
podjetje tudi neposredno
opravljalo.
V 150. členu zakona o podjetjih je med drugim določeno, da je sedež podjetja kraj,
v katerem se opravlja dejavnost podjetja. V odloku določene dejavnosti javnega podjetja, razen novih dejavnosti,
ki se sedaj niso opravljale
v elektrogospodarstvu in premogovništvu, se že opravljajo
v Ljubljani, tako da se z odlokom ne prenašajo dejavnosti
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v Ljubljano, temveč se določa
sedež javnega podjetja tam,
kjer se že opravljajo dejavnosti. To pa ne pomeni fizičnega
prenosa strokovne službe delovne skupnosti SOZD Elektrogospodarstva Slovenije iz Maribora v Ljubljano. Česa takega odlok ne določa, niti ni imel
predlagatelj v mislih.
Odlok zagotavlja prehod
vseh delavcev delovne skupnosti SOZD Eletrogospodarstva Slovenije v javno podjetje.
Lokacijska razdelitev po področjih dela v javnem podjetju

pa bo v prvi vrsti morala zagotavljati učinkovitost in r^pionalnost javnega podjetja.
Pri javnem podjetju torej ne
gre za prenos sedeža, ampak
za določitev sedeža tam, kjer
se opravlja dejavnost javnega
podjetja. Dejavnosti, za katere
je registriran SOZD Elektrogospodarstvo Slovenije, niso neposredno primerljive z dejavnostmi, ki jih bo opravljalo javno podjetje, zato tudi ni mogoče ugotavljati slabosti oz.
prednosti določitve sedeža
javnega podjetja v Ljubljani.

O postopku vnovčevanja čekov občanov
preko SDK in o preoblikovanju SDK
Skupina delegatov, ki delegira delegate v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije za področje zdravstva
in socialnega varstva in občine Ljubljana Center, |e postavila delegatsko vprašanje
o postopku vnovčevanja čekov občanov preko SDK in
o preoblikovanju SDK?
Glede postopka vnovčevanja čeka občanov prek službe
družbenega knjigovodstva leta odgovarja sledeče:
V septembru 1989, ko je bil
dopolnjen zakon o službi družbenega knjigovodstva z 99.
a členom, po katerem pravne
osebe predložijo službi dnevni
iztržek v čekih občanov, smo
živeli v času izredno visoke
stopnje inflacije, ki je silila
pravne osebe in občane, da so
svoja sredstva', ob visokih
obrestnih stopnjah, hitro obračali. Tega prav gotovo ni omogočalo počasno poslovanje
s čeki občanov, tako pri prejemnikih čekov (trgovina) kot
v bančnih organizacijah. Občani so to počasnost vnovčevanja izkoriščali za nezakonito
pridobivanje denarnih sredstev, kar je imelo za posledico
neopravičeno, tako imenovano »črno emisijo denarja« in je
vplivalo na inflacijo.
Temeljni namen določbe 99.
a člena zakona o službi družbenega knjigovodstva oziroma
pravilnika, ki ga je izdal Zvezni
sekretar za finance je bil v tem,
da se izenači iztržek v denarju
z iztržkom v čekih občanov,
kar nadalje pomeni, da mora
pravna oseba oba iztržka vplačati naslednji dan oziroma najkasneje v 5 dneh pri službi.
Kasneje se je ugotovilo, da
je določba Pravilnika, ne pa
Zakona, da morajo pravne osebe vnovčevati čeke občanov
najkasneje v petih dneh v nasprotju z določili Zakona o čeku. Zato je Zvezni sekretariat
za finance spremenil Pravilnnik tako, da pravne osebe
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predlagajo iztržek v čekih občanov službi v 8 oziroma 15
dneh. S tem je glavni razlog
predlaganja čekov občanov
službi odpravljen.
Po vspostavitvi konvertibilnosti dinarja ter ažurnejšem
poslovanju bank zaradi »konkurence« službe družbenega
knjigovodstva je 99. a člen zakona o službi družbenega knjigovodstva tudi deloma izgubil
na svojem pomenu.
V svojem vprašanju pravilno
ugotavljate, da v zakonu ni
opredeljenih ukrepov zaradi
neažurnega vnovčevanja ali
vnovčevanja iztržka čekov občanov prek bank. Zato lahko
pravne osebe same izberejo ali
bodo predložile čeke občanov
v vnovčenje banki ali službi
družbenega knjigovodstva, pri
tem pa bodo upoštevale hitrost vnovčevanja v dobro svojega žiro računa.
Glede drugega dela delegatskega vprašanja, kaj se dela na
preoblikovanju službe družbenega knjigovodstva, pa sledeče:
Zaradi uskladitve delovanja
službe družbenega knjigovodstva z 8. alinejo prve točke
XXXIX. amandmaja k Ustavi
SFRJ je v pripravi nov zakon
o službi družbenega knjigovodstva. Ob tem je slovenska
služba ponudila svoje videnje
zasnove službe v tržnih pogojih gospodarjenja. Služba naj
tudi v bodoče, kot samostojna,
neodvisna in skupna organizacija v vseh družbenopolitičnih
skupnostih in njim odgovorna
za delo, opravlja plačilni promet, saj je strokovno in tehnično usposobljena. Prednost
službe pri opravljanju plačilnega pometa je v njeni popolni
nevtralnostii v posredovanju
prenosa sredstev iz računa na
račun. Služba namreč nima nikakršnih ekonomskih razlogov
za zadrževanje sredstev, obratno ima celo interes za čim hi-

trejši transfer sredstev med
njenimi strankami. To pa ne
pomeni, da nove razmere ne
bodo zahtevale sprememb
v plačilnem prometu. Že danes
se razširja, še bolj pa se bo
v bodoče razširil krog udeležencev plačilnega prometa,
uveljavili se bodo novi načini
poravnav obveznosti med podjetji ter nove oblike plačilnih
instrumentov, itd. Službi se ne
bo težko prilagajati vsem tem
spremembam, saj uvaja najsodobnejša sredstva za čim hitrejše opravljanje plačil med
udeleženci plačilnega prometa.
Tržno gospodarstvo bo nedvomno terjalo drugačne oblike
in vsebino nadzora. Nalog, ki
so jih službi nalagali interven-,
cijski predpisi, vsaj tako upa-'
mo, ne bo več. Ne bo več tudi
preverjanja uporabe finančnih
sredstev posameznih podjetij,
podjetja se bodo samostojno
odločala za kakšne namene
bodo porabila razpoložljiva
denarna sredstva. Ni pa nobenega dvoma, da bo potrebno
zagotoviti nadzor nad pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja družbenih obveznosti
vseh pravnih oseb; tako družbenih kot tudi mešanih in zasebnih podjetij. Službi pa bi
lahko ostalo tudi preverjanje
pravilnosti in zakonitosti finančnih obračunov. To preverjanje naj bi po zakonu o računovodstvu sicer opravljala organizacija, ki bi jo zvezni zakon pooblastil za opravljanje
ekonomsko-finančne revizije
letnih računovodskih izkazov
velikih in srednjih pravnih
oseb in oseb, ki sestavljajo
konsolidarne bilance. Nesporno je na tem področju še veliko odprtih vprašanj, ki bi jih

bilo treba urediti na čimbolj racionalen način. Omenil bi I0
še, da služba že po sedanjem
zakonu opravlja ekonomskofinančno revizijo zaključnih računov tistih organizacij i"
bank, ki uporabljajo tudi fi*
nančna sredstva. Služba
opravlja revizijo na podlag'
v svetu priznane standardne
metodologije.
Možnosti razvoja ima tudi in*
formativna dejavnost službe
Poslovnih odločitev brez
ustrezne informacijske podla'
ge si ni moč zamisliti. Verjetno
bodo najbolj iskani podatKi
oziroma informacije o solventnosti in o boniteti poslovnih
parnerjev. Podlaga tovrstnih
informacij so podatki evidenc
plačilnega prometa; drugih
evidenc, ki jih vodi služba i"
podatki računovodskih izkazov o strukturi in virih premoženja, ter poslovnem izidu posameznih pravnih oseb. še po;
sebej bodo ti podatki zanimivi
za vse tiste, ki se bodo odločali
o vlaganju kapitala v druga podjetja. Sčasoma, z vse večjo
tehnično opremljenostjo, bo
služba sposobna nuditi podatke o solventnosti praktičnno
takoj, ob sporočeni zahtevi, še
vedno, tako kot sedaj, bo nudila podatke in kazalnike o poslovni uspešnosti posameznih
podjetij, skupin podjetij, posameznih dejavnosti oziroma določene ravni (občine, republi'
ke). Verjetno bodo tudi v tržnem gospodarstvu zanimiv«
popolnoma objektivne, nepristranske informacije o finančnem položaju določenih podjetij, panog, dejavnosti ali teritorija. Služba bi lahko nudile
tudi svetovalne storitve, ekonomske, finančne in pravne
narave.

ZBOR OBČIN
Kdaj bo zgrajena obvoznica v Sežani?
de na predvidene finančne
Na 48. seji Zbora občin možnosti.«
Skupščina SR Slovenije dne
ODGOVOR:
18. decembra 1989 je delegat
Pri uresničevanju projekta
Stanko Renčelj iz občine Se- cest po Osimskih sporazumih
žana postavil naslednje dele- je v nadaljevanju že začet®
gatsko vprašanje:
gradnje razcepa Razdrto dana
»V zvezi s planom izgradnje prednost gradnji odseka Raz;
cest v letu 1990 bi postavil drto-Čebulovica v smeri proti
eno vprašanje. Namreč, letos Sežani oziroma Kopru in odse;
je v gradnji iz celotnega pake- ka Razdrto-Podnanos v smer1
ta Osimskih cest »razcep Raz- proti Vrtojbi. Po predvideni didrto« - tako nosi uradni naziv. namiki del jima bosta sledile
Za prihodnje leto pa ie predvi- odseka Selo-Šempeter in Da*
den odcep Razdrto-Cebulovi- ne-Fernetiči (obvoznica S®"
ca in Razdrto-Podnanos ter žana).
odcep Selo-Vrtojba. PostavZa odsek Dane-Fernetiči t>°
ljam vprašanje, kdaj je predvi- Evropski investicijski ban"1
den začetek gradnje obvozni- v okviru 3. protokola predlože*
ce v Sežani, ki sodi tudi v ta na v obravnavo študija upravi'
sklop Osimskih cest, glede na čenosti njegove gradnje z naplanska izhodišča in tudi gle- menom, da se ta bančna insti"
poročevalec

tucija z ustreznim posojilom
vključi v njegovo financiranje.
Za ta odsek je že izdana lokacijska odločba. Z delom pa bo
pričela tudi posebej oblikovana delovna skupina za odkup

Iz

zemljišč v trasi novega avtocestnega odseka. Glede na obseg že v opravljenih predhodnih in pripravljalnih del, vključno z aktivnostmi za zagotovitev predvidenega načina finan-

ciranja, je realno pričakovati,
da bo gradnjo odseka Dane-Fernetiči mogoče pričeti takoj, ko bo izpeljan postopek
pridobitve posojila pri Evropski investicijski banki. Izvršni

Skupščine

svet je seznanjen z resno namero pristojnih zveznih organov, da bi 3. finančni protokol
z Evropsko gospodarsko skupnostjo podpisali v začetku naslednjega leta.

SFRJ

L
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Zagotavlja se varstvo
ki

pravic delavcev,

stavkajo

• Stavka je dogovorjena in organizirana prekinitev dela delavcev za
uresničevanje pravic na podlagi dela.
• V stavki delavec sodeluje prostovoljno.
• Stavko vodi sindikat ali večina delavcev, napove pa se sedem dni pred
začetkom.
• Stavkajoči uresničujejo svoje pravice na podlagi dela in socialnega
zavarovanja, razen nadomestila osebnega dohodka (dovoljena je tudi možnost,
da se tudi to vprašanje uredi s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom).
• Prepovedano je zaposlovanje novih delavcev, ki bi nadomestili delavce, ki
stavkajo.
• Organiziranje stavke in udeležba v stavki ne predstavljata kršenja delovne
obveznosti, ne moreta biti polaga za sprožitev disciplinske odgovornosti, prav
tako pa tudi ne moreta povzročiti prenehanja delovnega razmerja.
Zaradi vse bolj pogostih kolektivnih prekinitev dela, njihovega obsega, vzrokov, značilnosti in posledic, prav tako pa
tudi načina razreševa ja, se je pokazala potreba, da se pravica
do stavke uredi na ustreznejši način. Do sedaj je bilo z ustavo
države predvidena pravica in dolžnost delavcev, da v sporu, ki
se ni mogel rešiti po redni poti, svoje zahteve izrazijo prek
sindikalne organizacije. Le-ta je imela pravico sprožiti postopek za razrešitev nastalega spora. Izhajajoč iz te ustavne
določbe so bile v zakonu o združenem delu predvidene določene pravice in dolžnosti za različne subjekte v zvezi z reševanjem tako nastalih sporov. Šele s sprejetjem amandmaja
XXVII k ustavi SFRJ so bili ustvarjeni pogoji, da se uresničevanje pravice do stavke uredi z zveznim zakonom.
Zvezni izvršni svet je uporabil to možnost in predložil
v2 obravnavo in sprejetje delegatom v Skupščini SFRJ predlog
a izdajo zakona o stavkah, z osnutkom zakona (AS 994), ki je
v pristojnosti Zveznega zbora. Z zakonom se zagotavljata dva
cilja: izključuje se možnost kršenja pravice do stavke, tako da
se delavcem, ki stavkajo, zagotavljajo določene pravice in
varstvo pred določenimi sankcijami. Po drugi strani se izključuje možnost zlorabe pravice do stavke. Z določitvijo pogojev, pod katerimi se uresničuje ta pravica, se ne reducira
Pravica do stavke, temveč se zagotavlja, da stavke ne bodo
stihijski in neorganiziran pojav, ki bi lahko povzročil škodo ne
samo delavcem, ampak tudi širši družbeni skupnosti.
poročevalec

Varstvo pravic stavkajočih
Od 23 členov osnutka se s 1. členom natančno definira, da
je stavka dogovorjena in organizirana prekinitev dela delavcev za uresničevanje pravic in interesov, ki se nanašajo na
njihov družbenoekonomski, materialni in socialni položaj na
podlagi dela. V obrazložitvi se navaja, da je namen predlagatelja, da se s to definicijo natančno določijo cilji stavke.
Pravice in interesi, ki se z njimi postavljajo in varujejo, pa se
vežejo za delo, tako da se poudarja razlika med stavko in
drugimi oblikami prekinitve dela, ki imajo za cilj uresničevanje zahtev in interesov na področju političnega sistema in
družbene ureditve (gre za t. i. politično stavko, za katero
veljajo predpisi o javnih zborovanjih). Predlagatelj je izhajal iz
stališča, naj zakonske norme o stavki ne spodbujajo in naj ne
bodo na kakršenkoli način v funkciji stavke, ampak samo
zagotavljajo določeno varstvo pravic delavcev, ki stavkajo. To
se tudi doseže, toda samo, če delavci sodelujejo v prekinitvi
dela, ki je organizirana in vodena v skladu s tem aktom.
Predlog za izdajo zakona o stavkah
- AS 994
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Takoj na začetku osnutka zakona se poudarja tudi prostovoljnost udeležbe v stavki. To pomeni, da ne more nihče
prisiliti delavca, da v njej sodeluje oziroma ne sodeluje, proti
svoji volji.
Predlagatelj prav tako ureja splošne pogoje za uresničevanje pravice do stavke. To so napoved stavke, poskus sporazumnega reševanja spora, sprejetje sklepa o stavki in formiranje organov, ki vodijo stavko, prav tako pa tudi zavarovanje
oseb in premoženja v času prekinitve dela.
Zakon dovoljuje možnost, da se s sindikalnimi pravili
stavke, s kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti organizacije konkretno določi vloga sindikata pri organiziranju in
vodenju stavke, da se določijo oblike in način sporazumnega
reševanja spora, način formiranja organov, ki vodijo stavko
ipd.
Po predlaganih rešitvah lahko stavko napove sindikat, če je
le-ta organizator stavke, ali večina delavcev, kar je pogosteje
v praksi. Sklep o tem delavci sprejmejo z neposrednim izjavljanjem v skladu s splošnim aktom oziroma s kolektivno
pogodbo.
Napoved stavke — sedem dni pred začetkom
Rok za objavo sklepa o napovedi stavke je sedem dni pred
dnevom, določenim za začetek stavke, pošlje pa se organu
upravljanja in poslovodnemu organu oziroma poslovodji,
odvisno od tega, za kakšne organizacije gre. Takšen sklep
mora vsebovati cilje stavke, zahteve delavcev, čas začetka
stavke in predstavnike delavcev, ki bodo sodelovali v sporazumnem reševanju spora. Če na podlagi teh elementov subjekti, ki so sprejeli napoved ocenijo, da organiziranje stavke ni
v skladu s tem zakonom, imajo na voljo tri dni, da sprožijo
postopek za določitev njene zakonitosti. Potem ima pristojno
sodišče na razpolago sedem dni, da se izjasni o zakonitosti
stavke (pred iztekom tega roka se stavka ne more začeti), če
tega ne stori, se šteje, da je organiziranje stavke v skladu
z zakonom. Na ta način se izključuje možnost zlorabe tega
ukrepa in neskončnega odlaganja začetka stavke.
Sporazumno reševanje nastalega spora v obdobju od napovedi do začetka stavke se prepušča zainteresiranim stranem:
sindikatu oziroma predstavnikom delavcev in upravnemu
organu, poslovodnemu organu oziroma poslovodji, prav tako
tudi predstavnikom sindikata, če le-ta ni napovedal stavke, in
gospodarske zbornice oziroma pristojnega organa samoupravne interesne skupnosti ali druge oblike samoupravnega
organiziranja na področju družbenih dejavnosti. Če se poskus
sporazumnega reševanja spora ne konča uspešno, lahko
večina delavcev sprejme sklep o organiziranju stavke z neposrednim izjavljanjem. Nato izvolijo organ, ki bo vodil prekinitev dela in zastopal njihove interese. Ta organ lahko sestavljajo predstavniki delavcev, lahko pa to funkcijo prevzame
sindikat, če tako odločijo delavci. Njegova dolžnost je, da
stavko vodi na način, ki ne bo ogrozil varnosti oseb in premoženja in ne bo onemogočil nadaljevanja dela po končani
stavki. Posebno je poudarjena obveznost, da se pri delu ne
motijo delavci, ki ne sodelujejo v stavki, da bi se tako spoštovalo načelo, da delavec svobodno odloča o tem, ali se bo
pridružil stavkajočim ali ne. Stavka se konča s sporazumom
med delavci in upravnimi organi in poslovodnimi organi
v organizaciji oziroma s poslovodjem ali z enostranskim sklepom delavcev.

Posebni pogoji za stavko v določenih
dejavnostih
Nekaj členov osnutka se nanaša na posebne pogoje lt
uresničevanje pravice do stavke v dejavnostih, ki so P°se,,
nega družbenega pomena. V njih se ne izključuje pravica ^
prekinitve dela, temveč se v skladu z njihovim značaji1
določajo posebni pogoji, pod katerimi se lahko stavka uresflv'
čuje. Na prvem mestu je zagotavljanje vitalnih funkcij delo
nega procesa in proizvodnje oziroma opravljanje del in nalofl8
ki zagotavljajo varnost ljudi in premoženja oziroma so nefl ,
domestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo drug1
organizacij. Sklep o napovedi stavke se pošlje pristojne^
organu najkasneje 30 dni pred njenim začetkom. Pomemb"
značilnost stavke v dejavnostih, ki so posebnega družbeneS'|f
pomena, je obvezno sodelovanje s poslovodnim organ0
zaradi zagotavljanja nemotenega odvijanja delovnega P'°
cesa, ki se ne sme prekiniti, obveznost delavcev, ki opravljal'
ta dela in naloge, da izpolnjujejo naloge poslovodne^'
organa, in možnost intervencije družbenopolitične skupnos'
če preti nevarnost, da bi nastopile izjemno težke posledic1
oziroma večja materialna družbena škoda. V posebne ;
poglavju so določeni tudi posebni pogoji za uresničevani
pravice do stavke v organih družbenopolitičnih skupnosti. I*
ti obvezujejo delavce, da s stavko pomembno ne ogrozi)11
uresničevanja funkcije organa, če pa bi do tega kljub vsen 8
prišlo, bi izvršni organ družbenopolitične skupnosti izval
ukrepe za zagotavljanje uresničevanja teh funkcij.
Pravice delavcev v času stavke
Natančno so določene tudi pravice stavkajočih. Tako i'
zapisano, da organiziranje stavke in udeležba v stavki "
predstavljata kršenja delovne obveznosti in ne moreta •>'
podlaga za sprožitev postopka za določanje disciplins*
odgovornosti, prav tako ne moreta povzročiti preneha^n
delovnega razmerja. Udeleženci stavke uesničujejo temelj |
pravice na podlagi dela oziroma pravice na podlagi socj®
nega zavarovanja — pokojninsko, starostno in družins^
invalidsko, zdravstveno, otroški dodatek in podobno. Ena o
temeljnih pravic, ki se ne prizna stavkajočim, je pravica
nadomestila osebnega dohodka, ker bi bilo le-to v nasprO'1
z načelom, da se osebni dohodek pridobiva samo na podi«
dela. Upoštevajoč stališče sindikata se kljub vsemu dopus'
možnost, da se to vprašanje ureja s kolektivno pogodb
oziroma s splošnim aktom, če se za to zagotavljajo ustrez'1
sredstva oziroma skladi.
Ko se govori o obveznostih upravnih organov, posloodneS
organa oziroma poslovodje, jim zakon prepoveduje zapos1*
vati nove delavce, ki bi nadomestili delavce, ki stavkal"
dokler se ne odloči o zahtevah stavkajočih in se stavka <[
konča. Prav tako ne smejo z uporabo sile preprečiti delavc0|j|
da bi sodelovali v stavki, niti ne smejo z uporabo sile stav*
končati.
f
V osnutku zakona je prav tako zapisano, da določbe t091f
zakona ne morejo veljati za pripadnike oboroženih sil
delavce v organih ljudske obrambe in notranjih zadev.
,f
Nadzor nad uporabo tega zakona, kolektivnih pogodb
splošnih aktov, s katerimi se urejajo pravice in obvezno®
delavcev ter upravnih oganov in poslovodnega organa o*
roma poslovodje v zvezi s stavko, je zaupan organom delo"''
inšpekcije.
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