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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

SKLEPI 
zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi problematike izgradnje cestne 
infrastrukture v Republiki Sloveniji  

Družbenopolitični zbor Skupščine Repu- 
blike Slovenije je ob obravnavi proble- 
matike izgradnje cestne infrastrukture 
v Republiki Sloveniji na seji, 19. in 20. 
junija 1991 sprejel naslednji 

SKLEP 
Družbenopolitični zbor zadolžuje Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije, da: 
- ustrezno pripravi srednjeročni načrt 
izgradnje cestnega omrežja v Republiki 
Sloveniji za obdobje 1991-1995; 
- realizira obveznosti do ŽG Ljubljana, 
ki jih je sprejel skladno z določili zakona 
o proračunu Republike Slovenije za leto 
1991 (pokritje izgube, zagotovitev sred- 
stev za investicije, itd.); 
- na področju prometne politike pripra- 
vi zakonske osnove ob upoštevanju eko- 
logije (standardi in predpisi glede upora- 
be neosvinčenega bencina, zaščita pred 
povzročanjem hrupa, prevoz nevarnih 
snovi le po železnici, ipd.). 

Zbor občin je ob obravnavi omenjene 
problematike na seji 19. junija 1991, 
sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Zbor se je seznanil z Informacijo Izvrš- 
nega sveta Skupščine Republike Sloveni- 

je o graditvi ter financiranju cestne in 
železniške infrastrukture in jo sprejema. 
2. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupšči- 
ne Republike Slovenije, da ob upošteva- 
nju pripomb, predlogov in mnenja iz raz- 
prave delegatov na seji zbora: 
- ustrezno pripravi oziroma korigira 
srednjeročni načrt izgradnje cestnega 
omrežja v Republiki Sloveniji za obdobje 
1991 - 1995; 

- realizira obveznosti do železniškega 
gospodarstva Ljubljana, ki jih je sprejel 
skladno z določili zakona o proračunu 
Republike Slovenije za leto 1991 (pokritje 
izgube, zagotovitev sredstev za investici- 
je ipd.); 

- zagotovi dodatna sredstva za pokritje 
izgube v letu 1991 ter sredstva za investi- 
cije v višini, ki bodo zagotovila realizacijo 
investicij po pogodbi z Mednarodno ban- 
ko za obnovo in razvoj. 

- na področju prometne politike pripra- 
vi zakonske osnove ob upoštevanju eko- 
logije (standardi in predpisi glede upora- 
be neosvinčenega bencina, zaščita pred 
povzročanjem hrupa, prevoz nevarnih 
snovi le po železnici ipd). 

Zbor združenega dela pa je na seji 19. 
junija 1991, po sprejemu predloga zako- 
na o zagotovitvi sredstev za gradnjo od- 
sekov avtomobilskih cest Malence- 
Šmarje Sap in Hrušica-Vrba sprejel na- 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije zadolžuje Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije naj 
- ustrezno pripravi oziroma korigira 
srednjeročni načrt izgradnje cestnega 
omrežja v Republiki Sloveniji za obdobje 
1991-1995; 
- realizira obveznosti do ŽG Ljubljana, 
ki jih je sprejel skladno z določili zakona 
o proračunu Republike Slovenije za leto 
1991 (pokritje izgube, zagotovitev sred- 
stev za investicije itd.); 
- zagotovi dodatna sredstva za pokritje 
izgub v letu 1991 ter dodatna sredstva za 
investicije v višini, ki bo zagotovila reali- 
zacijo plana investicij po pogodbi z Med- 
narodno banko za obnovo in razvoj; 
- na področju prometne politike pripra- 
vi zakonske osnove ob upoštevanju eko- 
logije (standardi in predpisi glede upora- 
be neosvinčenega bencina, zaščita pred 
povzročanjem hrupa, prevoz nevarnih 
snovi le po železnici ipd.). 

INFORMACIJA 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o oprostitvah plačila taks in dajatev 
tujih državljanov po mednarodnih predpisih in sporazumih    

Zbor združenega dela je na seji 17. aprila 1991, ob sprejemu 
predloga zakona o turistični taksi sprejel sklep, da naj Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije do 1. junija 1991 pripravi 
in predloži Skupščini Republike Slovenije informacijo v kateri 
bo pojasnjeno, kateri tuji državljani so po mednarodnih kon- 
vencijah tisti, ki so oproščeni plačila taks in dajatev. 
Izvršni svet je pojasnil naslednje: 
Na podlagi evidence, ki jo vodi Republiški sekretariat za 
mednarodno sodelovanje, ter po proučitvi mednarodnih 
pogodb, ki se nanašajo na plačevanje raznih dajatev oziroma 
taks v turističnem prometu, nismo zasledili posebnega med- 

narodnega določila, po katerem bi bili tuji državljani oproš- 
čeni plačila turistične takse. 
Take oprostitve ne predvidevata niti dunajski konvenciji 
o diplomatsko konzularnem pravu. 
Enako dikcijo ima tudi avstrijski zakon, ki ureja turisitčno 
takso, prav tako pa je bila podobna dikcija že v zakonu 
o dopolnitvah zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, 
št. 7/72). 
Navedena oporostitev v zakonu o turistični taksi glede tujih 
državljanov bo veljala v primeru, da bodo taki mednarodni 
predpisi oziroma sporazumi sprejeti. 

POPRAVEK 

Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora, 
kjer nastaja zakon o gospodarskih javnih službah, nas je 
obvestil, da so v osnutku omenjenega zakona nastale napake 
in sicer: 
1. 11. člen se pravilno glasi: 
Generalne javne službe financira Republika Slovenija. 
Obligatorne lokalne javne službe financirajo Republika Slove- 
nija in lokalne skupnosti v razmerju in na način, ki ga določa 
zakon. 
Fakultativne lokalne javne službe financirajo lokalne skup- 
nosti. 
2. 56. člen se pravilno glasi: 
Če pri izvrševanju koncesijske pogodbe pride do spora med 

koncedentom in koncesionarjem glede določb, vsebovanih 
v reglementarnem delu pogodbe, odločba o sporu sodišče, 
pristojno za upravne spore. 
Če pri izvrševanju koncesijske pogodbe pride do spora med 
koncedentom in koncesionarjem glede določb, vsebovanih 
v kontraktualnem delu pogodbe, odloča o sporu redno so- 
dišče. 
Varianta 56. člena: 
Če pri izvrševanju koncesijske pogodbe pride do spora med 
koncedentom in koncesionarjem, odloča o sporu sodišče, 
pristojno za upravne spore. 
3. V drugem odstavku 93. člena se število »89« nadomesti 
s številom »90«. 
Osnutek zakona je bil objavljen v 17. štev. Poročevalca, ki je 
izšla 3. 6. 1991. Prosimo za razumevanje! 
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Predlog zakona o RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI ESA 353 

Izvršni svet Skupščine Slovenije je na 96. seji 20. junija 
1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- dr. Peter TANCIG, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, 
- Ciril BAŠKOVIČ, svetovalec Izvršnega sveta v Republi- 
škem sekretariatu za raziskovalno dejavnost in tehnolo- 
gijo. 

Predlog zakona o raziskovalni dejavnosti bodo obravnavali 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela 
ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi 
Odbor za raziskovalno dejavnost in tehnologijo kot matično 
delovno telo. 

PREDLOG ZAKONA o raziskovalni dejavnosti 

I. Splošne določbe 
1. člen 

Ta zakon določa cilje in načela za opravljanje raziskovalne 
dejavnosti in ureja javno službo na področju raziskovalne 
dejavnosti. 

2. člen 
Raziskovalna dejavnost po tem zakonu obsega temeljno in 

aplikativno raziskovanje ter razvoj. 
Temeljno raziskovanje je usmerjeno k iskanju novih občih 

spoznanj in zakonitosti. 
Aplikativno raziskovanje je usmerjeno v pridobivanje znanja 

ali razumevanja za določanje načinov, s katerimi lahko zado- 
voljimo spoznane ali opredeljene potrebe. 

Rezultati temeljnega in aplikativnega raziskovanja se pove- 
zujejo v znanost kot sistem znanj o pojavih in zakonitostih 
v naravi in družbi. 

Razvoj je uporaba znanja in razumevanja, pridobljenega 
z aplikativnim in temeljnim raziskovanjem ter iz praktičnih 
izkušenj, usmerjena v ustvarjanje novih materialov, naprav, 
sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja proizvodov, 
priprave prototipov, procesov, storitev in organizacijskih 
sistemov, oz. usmerjena v bistveno izboljševanje že obstoje- 
čih materialov, naprav, sistemov in procesov. 

Raziskovalna dejavnost po tem zakonu obsega tudi sesta- 
vine raziskav in razvoja, ki se organizirajo kot raziskovalna 
infrastruktura. 

3. člen ' 
Temeljno raziskovanje, aplikativno raziskovanje in razvoj 

ter dejavnost raziskovalne infrastrukture v okviru nacional- 
nega raziskovalnega programa se opravljajo kot javna služba. 

4. člen 
Republika Slovenija, z namenom, da prispeva k povečeva- 

nju kulturne in materialne kakovosti življenja, h gospodar- 
skemu napredku in k samobitnosti Slovenije, ustvarja pogoje 
za uresničevanje naslednjih ciljev: 

- širjenje in poglabljanje znanstvenih spoznanj; 
- pospeševanje uporabe znanosti za družbeni razvoj; 
- povečevanje obsega in kakovosti raziskovalne dejav- 

nosti; 
- vzgoja vrhunskih strokovnjakov za raziskovanje in razvoj. 

5. člen 
Načela, na katerih temelji opravljanje raziskovalne dejavno- 

sti, so: 
- svoboda znanosti in njenega poučevanja; 

- avtonomnost raziskovalcev pri raziskovanju; 
- raznovrstnost znanstvenih mnenj in metod; 
- nedotakljivost in varstvo človekove osebnosti in dosto- 

janstva; 
- etičnost in odgovornost raziskovalcev za posledice njiho- 

vega dela; 
- prepletenost raziskovanja in visokošolskega izobraže- 

vanja; 
- mednarodna vključenost, odprtost in sodelovanje. 

II. Opravljanje raziskovalne dejavnosti 
6. člen 

Raziskovalno dejavnost opravljajo raziskovalci v raziskoval- 
nih in drugih organizacijah ter zasebni raziskovalci, 
s pomočjo drugega strokovnega in pomožnega osebja. 

7. člen 
Raziskovalne organizacije so zavodi in podjetja, ki so regi- 

strirana za opravljanje raziskovalne dejavnosti. 

8. člen 
Raziskovalna organizacija mora pred začetkom opravljanja 

raziskovalne dejavnosti zagotoviti za izbrana raziskovalna 
področja raziskovalce, odgovorne nosilce raziskovalnih ali 
razvojnih projektov, raziskovalno opremo in prostore ter 
informacijsko dokumentacijsko podporo raziskovanju in raz- 
voju. 

Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja 
republiški upravni organ, pristdjen za raziskovalno dejavnost. 

Raziskovalne organizacije se vpišejo v evidenco raziskoval- 
nih organizacij, ki jo vodi republiški upravni organ, pristojen 
za raziskovalno dejavnost. 

Republiški upravni organ, pristojen za raziskovalno dejav- 
nost, določi obliko in način vodenja evidence ter postopek za 
vpis in izbris iz evidence. 

9. člen 
Raziskovalno dejavnost lahko kot zasebnik opravlja posa- 

meznik, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih za opravljanje 
dejavnosti z zasebnim delom, izpolnjuje tudi s tem zakonom 
določene pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnih ali 
razvojnih projektov. 

Pogoje za izvajanje raziskovanja z zasebnim delom ugotav- 
lja republiški upravni organ, pristojen za raziskovalno dejav- 
nost. 

Posameznik lahko prične opravljati raziskovalno dejavnost 
kot zasebnik z dnem, ko se vpiše v register, ki ga vodi 
republiški upravni organ, pristojen za raziskovalno dejavnost. 

poročevalec 
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10. člen 
Javno službo na področju raziskovalne dejavnosti oprav- 

ljajo javni raziskovalni zavodi in Slovenska akademija znano- 
sti in umetnosti, fakultete, visoke šole in akademije in tiste 
višje šole, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalne 
dejavnosti. Javno službo lahko opravljajo tudi druge razisko- 
valne organizacije in zasebni raziskovalci. 

Javni raziskovalni zavodi 

11. člen 
Javni raziskovalni zavod ustanovi'Republika Slovenija. Akt 

o ustanovitvi sprejme Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije oziroma Skupščina Republike Slovenije, če tako določa 
zakon. 

Soustanovitelji javnega raziskovalnega zavoda so lahko 
tudi druge pravne in fizične osebe. 

12. člen 
Javni raziskovalni zavod upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor javnega raziskovalnega zavoda sestavljajo 

predstavniki ustanovitelja, predstavniki odgovornih nosilcev 
raziskovalnih in razvojnih projektov in predstavnik drugih 
delavcev javnega raziskovalnega zavoda ter predstavniki upo- 
rabnikov dejavnosti javnega raziskovalnega zavoda. 

Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, traja- 
nje mandata in pristojnosti upravnega odbora javnega razi- 
skovalnega zavoda se določijo z aktom o ustanovitvi in statu- 
tom javnega raziskovalnega zavoda. 

13. člen 
Delo in poslovanje javnega raziskovalnega zavoda vodi 

direktor. 
Direktorja javnega raziskovalnega zavoda imenuje in razre- 

šuje upravni odbor javnega raziskovalnega zavoda s soglas- 
jem Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. 

14. člen 
Za direktorja javnega raziskovalnega zavoda je lahko ime- 

novan, kdor izpolnjuje pogoje za odgovornega nosilca projek- 
tov in programov, določene s prvo in drugo alineo 29. člena 
oziroma s 30. členom tega zakona, ima vodstvene in organiza- 
cijske sposobnosti ter izpolnjuje druge pogoje, določene 
z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom javnega raziskoval- 
nega zavoda. 

Direktor javnega raziskovalnega zavoda se imenuje na pod- 
lagi javnega razpisa. 

15. člen 
Za obravnavanje in odločanje o strokovnih zadevah z delov- 
nega področja javnega raziskovalnega zavoda se oblikuje 
znanstveni oziroma strokovni svet. 

Znanstveni oziroma strokovni svet javnega raziskovalnega 
zavoda sestavljajo odgovorni nosilci raziskovalnih in razvoj- 
nih projektov v javnem raziskovalnem zavodu. 

Pristojnosti znanstvenega oziroma strokovnega sveta, šte- 
vilo članov, način oblikovanja in delovanja se določijo 
z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom javnega raziskoval- 
nega zavoda. 

16. člen 
Javni raziskovalni zavodi se lahko zaradi večje učinkovitosti 

in racionalnosti pri opravljanju svojih dejavnosti povezujejo 
v skupnosti zavodov oziroma se morajo povezati v skupnosti, 
če tako določi ustanovitelj. 

17. člen 
Javni raziskovalni zavodi lahko v okviru svoje raziskovalne 
dejavnosti s soglasjem ustanovitelja sodelujejo z univerzo oz. 
fakulteto ali visoko šolo pri izvajanju visokošolskega izobra- 
ževanja, zlasti pri izvajanju podiplomskih izobraževalnih pro- 
gramov. 

Podiplomske izobraževalne programe, ki dajejo javno 
veljavno izobrazbo, lahko javni raziskovalni zavodi izvajajo 

v sodelovanju z univerzo oz. fakulteto ali visoko šolo, če 
izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje podiplomskega 
izobraževanja in če obstaja nacionalna potreba po izvajanju 
takih programov ali potreba oziroma iilteres organizacij ali 
posameznikov za njihovo izvajanje in financiranje. 

Izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka ugotovi z odločbo 
republiški upravni organ, pristojen za visokošolsko izobraže- 
vanje. 

Če javni raziskovalni zavod izvaja podiplomski izobraže- 
valni program, ki daje javno veljavno izobrazbo, potrjujeta 
javno veljavno listino javni raziskovalni zavod in univerza 
oziroma fakulteta ali visoka šola, ki izvaja izobraževalni pro- 
gram s področja podiplomskega izobraževanja javnega razi- 
skovalnega zavoda. 

III. Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije 
18. člen 

Pri Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije se usta- 
novi Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije kot 
strokovno svetovalno telo. 

19. člen 
Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije: 
1. ocenjuje stanje v raziskovalni dejavnosti, njen položaj in 

razvoj z vidika mednarodne primerljivosti, kakovosti in druž- 
benorazvojne smotrnosti; 

2. pripravi izhodišča in usmeritve nacionalnega raziskoval- 
nega programa; 

3. spremlja in ocenjuje izvajanje nacionalnega raziskoval- 
nega programa; 

4. obravnava predloge zakonov in drugih predpisov na 
področju raziskovalne dejavnosti in na drugih področjih, ki 
zagotavljajo splošne pogoje spodbujanja raziskovalne dejav- 
nosti in uporabe njenih rezultatov; 

5. obravnava izhodišča in usmeritve za metodologijo in 
postopke izvajanja nacionalnega raziskovalnega programa; 

6. daje pobude in predloge za urejanje vprašanj na 
področju raziskovalne dejavnosti. 

20. člen 
Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije sestav- 

ljajo vrhunski strokovnjaki iz znanosti in gospodarstva. 
Predsednika in člane Sveta za znanost in tehnologijo Repu- 

blike Slovenije imenuje Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije na predlog univerz, Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, zbornic, raziskovalnih organizacij, republiških 
upravnih organov in drugih organizacij oziroma združenj. 

Po položaju so člani Sveta predsednik Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, rektorji univerz in predsednik Gospo- 
darske zbornice Slovenije. 

Predsednik in člani Sveta za znanost in tehnologijo Repu- 
blike Slovenije se imenujejo za štiri leta, tako da se na vsaki 
dve leti imenuje polovica članov, ki niso člani po položaju. 

IV. Nacionalni raziskovalni program 
21. člen 

Nacionalni raziskovalni program sprejme Skupščina Repu- 
blike Slovenije. 

Nacionalni raziskovalni program vsebuje dolgoročne, sred- 
njeročne in kratkoročne vidike, ki se lahko prilagajajo vsako 
leto. 

Predlog nacionalnega raziskovalnega programa pripravi 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v sodelovanju 
s Svetom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Slo- 
vensko akademijo znanosti in umetnosti, univerzami, razisko- 
valnimi organizacijami, zbornicami in strokovnimi društvi ozi- 
roma združenji. 

22. člen 
Nacionalni raziskovalni program opredeljuje; 
1. cilje raziskovalne dejavnosti; 
2. velikost in obseg raziskovalne dejavnosti: 
- izbrane znanstvene discipline, razvojna področja in širino 

predmeta raziskovanja; 
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- število mladih raziskovalcev; 
- opremo raziskovalnih skupin; 
- raziskovalno infrastrukturo; 
- sistem znanstvenega informiranja; 
- raven potrošnje pri izvajanju raziskovalnih projektov; 
3. okvirni obseg sredstev za raziskovalno dejavnost ter 

njihovo razporeditev za raziskovanje, razvoj, mlade razisko- 
valce in raziskovalno infrastrukturo. 

23. člen 
Sredstva, potrebna za izvajanje nacionalnega raziskoval- 

nega programa, se določijo v proračunu Republike Slovenije 
za: 

1. delovanje in širjenje raziskovalne in razvojne zmogljivosti 
po naslednjih namenih porabe: 

- osebni dohodki, dohodki mladih raziskovalcev; 
- obnavljanje in nadomeščanje obstoječe materialne pod- 

lage raziskovanja in razvoja; 
- širitev materialne podlage raziskovanja in razvoja; - stro- 

ški izvajanja raziskovalnih in razvojnih projektov; — stroški 
mednarodnega sodelovanja; 

- fiksni stroški upravljanja javnih raziskovalnih zavodov in 
vzdrževanja njihove materialne infrastrukture; 

2. znanstveno in tehnološko informiranje ter komuniciranje 
z drugimi raziskovalci. 

24. člen 
Pri dodelitvi sredstev izvajalcem razvojnih projektov lahko 

republiški organ, pristojen za raziskovalno dejavnost, določi 
pogoje in načine za sofinanciranje projektov oziroma za vra- 
čanje vloženih sredstev, vključno z možnostjo za udeležbo pri 
dobičku, ki ga ustvarijo podjetja z uporabo rezultatov razvoj- 
nih projektov. 

25. člen 
V proračunu Republike Slovenije se zagotovijo sredstva 

tudi za ustvarjanje splošnih pogojev za spodbujanje razisko- 
vanja in usmerjanje razvoja, predvsem za: 
- oblikovanje strategije razvoja Republike Slovenije; 

- ekspertize za potrebe Republike Slovenije; 
- intervencije v tehnološkem razvoju; 
- spodbujanje inovativnosti; 
- sofinanciranje podjetniškfh razvojnih projektov; 
- izvajanje vrhunskega podiplomskega izobraževanja; 
- organiziranje in delovanje metrološkega sistema; 
- organiziranje sistema standardizacije in njegovo delo- 

vanje; 
- organiziranje in delovanje sistema za izkazovanje in nad- 

zor kakovosti izdelkov in storitev; 
- zaščito industrijske lastnine; 
- razvoj družbene informacijske infrastrukture; 
- geoinformacijski sistem. 

26. člen 
Normative in standarde ter druga merila za določanje sred- 

stev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa ter 
za izvajanje drugih dejavnosti za ustvarjanje splošnih pogojev 
za spodbujanje raziskovanja in usmerjanje razvoja določi 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

V. Izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in 
uveljavljanje splošnih pogojev za spodbujanje raziskovanja 
in usmerjanje razvoja 

27. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za raziskovalno dejav- 

nost, organizira izvajanje nacionalnega raziskovalnega pro- 
grama in v ta namen: 

1. razpisuje natečaje za zbiranje ponudb za projekte in 
programe ter izbira in vsklajuje nosilce in izvajalce projektov 
in programov; 

2. usklajuje interese raziskovalnih in drugih organizacij pri 
organiziranju raziskovalnih skupin in raziskovalne infrastruk- 
ture ter izvajalcev drugih dejavnosti, ki so splošni pogoj za 
spodbujanje raziskovanja in usmerjanje razvoja. Po potrebi 
vsklajuje njihovo delovanje in poslovanje; 

3. dodeljuje proračunska sredstva za financiranje ustanovi- 

teljskih obveznosti ter obveznosti do izvajalcev raziskovalnih 
in razvojnih projektov, dejavnosti raziskovalne infrastrukture 
ter izvajalcev dejavnosti, ki so splošni pogoj za spodbujanje 
raziskovanja in usmerjanje razvoja; 

4. spremlja in nadzira izvajanje nacionalnega raziskoval- 
nega programa ter sprejema druge ukrepe, ki so potrebni za 
uveljavljanje nacionalnega raziskovalnega programa. 

28. člen 
Ponudbe za izvajanje nacionalnega raziskovalnega pro- 

grama morajo biti oblikovane kot raziskovalni oziroma raz- 
vojni projekti ali kot projekti vzpostavljanja oziroma programi 
delovanja raziskovalne infrastrukture. Predlagatelj ponudbe 
mora navesti odgovornega nosilca raziskovalnega ali razvoj- 
nega projekta oziroma odgovornega nosilca projekta usta- 
navljanja ali programa delovanja raziskovalne infrastrukture 
in sodelujočo skupino. 

Ponudbe za izvajanje drugih dejavnosti, ki so splošni pogoj 
za spodbujanje raziskovanja in usmerjanje razvoja, morajo 
biti oblikovane kot programi dejavnosti. Predlagatelj ponudbe 
mora navesti odgovornega nosilca programa. 

29. člen 
Odgovorni nosilec raziskovalnega projekta je lahko razisko- 

valec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
- ima doktorat znanosti; 
- ima objavljena znanstvena dela v zadnjih treh letih; 
- izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje razisko- 

valne skupine; 
- je praviloma v delovnem razmerju v raziskovalni organi- 

zaciji, kjer izvaja projekt, ali je zasebni raziskovalec. 

30. člen 
Odgovorni nosilec razvojnega projekta je lahko raziskova- 

lec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena. 
Odgovorni nosilec razvojnega projekta je lahko tudi stro- 

kovnjak, ki ne izpolnjuje pogojev iz 1. in 2. alinee prejšnjega 
člena, če ima opravljena raziskovalna ali razvojna dela, regi- 
strirane patente oziroma inovacije. 

31. člen 
Odgovorni nosilec projekta vzpostavljanja oziroma pro- 

grama delovanja raziskovalne infrastrukture mora imeti izo- 
brazbo in izkušnje, potrebne za načrtovanje, delovanje, vzdr- 
ževanje in uporabo infrastrukturnih zmogljivosti, in biti uspo- 
sobljen za informiranje raziskovalcev o zmožnostih infra- 
strukturne dejavnosti v okviru raziskovalne dejavnosti. 

32. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za raziskovalno dejav- 

nost, izbere projekte in programe za izvajanje nacionalnega 
raziskovalnega programa ter njihove izvajalce izmed predlo- 
gov, prispelih na javni razpis, na podlagi strokovnih ocen 
oziroma mnenj posameznih strokovnjakov, strokovnih teles in 
drugih organizacij in organov, ki jih izbere ali določi republi- 
ški upravni organ, pristojen za-raziskovalno dejavnost. 

Ocenjevalcem je v odnosu do ocenjevancev zagotovljena 
anonimnost. 

Pri ocenjevanju se upoštevajo naslednji kriteriji: 
1. mednarodno izkazljiva znanstvena oziroma strokovna 

zmožnost raziskovalcev; 
2. neposredna ali posredna družbena koristnost in 

pomembnost projektov in programov; 
3. racionalnost in varčnost pri organizaciji in izvedbi projek- 

tov. 
Kriterije podrobneje določa republiški upravni organ, pri- 

stojen za raziskovalno dejavnost, v sodelovanju s Svetom za 
znanost in tehnologijo Republike Slovenije. 

33. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za raziskovalno dejav- 

nost, sklene z izbranimi izvajalci raziskovalnega ali razvoj- 
nega projekta oziroma projekta vzpostavljanja ali programa 
delovanja raziskovalne infrastrukture pogodbo o izvedbi. 

Če se pogodba sklene z raziskovalno ali drugo organiza- 

poročevalec 5 



cijo, je sopodpisnik pogodbe o izvedbi projekta ali programa 
poleg odgovorne osebe raziskovalne ali druge organizacije 
tudi odgovorni nosilec raziskovalnega ali razvojnega projekta 
in projekta vzpostavljanja ali programa delovanja razisko- 
valne infrastrukture. 

S pogodbo o izvedbi se za raziskovalno in razvojno 
področje določijo: predmet in cilj raziskovanja oziroma raz- 
voja, načrt izvajanja projekta, sredstva in način ugotavljanja 
izpolnitve pogodbenih obveznosti. Za področje delovanja raz- 
iskovalne infrastrukture se določijo: načrt zmogljivosti in sto- 
ritev, ki jih lahko raziskovalna infrastruktura daje raziskoval- 
cem in drugim uporabnikom, način uporabe teh zmogljivosti 
ter sredstva, potrebna za vlaganje v raziskovalno infrastruk- 
turo oziroma za vzdrževanje infrastrukturne dejavnosti. 

34. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za raziskovalno dejav- 

nost, spremlja izvajanje raziskovalnega oziroma razvojnega 
projekta in projekta vzpostavljanja ali programa delovanja 
raziskovalne infrastrukture ter nadzira porabo proračunskih 
sredstev, namenjenih za njihovo izvedbo. 

Izvajalci raziskovalnega oziroma razvojnega projekta in 
projekta vzpostavljanja ali programa delovanja raziskovalne 
infrastrukture so dolžni svoje delo dokumentirati na tak način, 
da je možen stalen vpogled v izvajanje projekta oziroma 
programa. 

35. člen 
Izvajalci raziskovalnega oziroma razvojnega projekta in 

izvajalci programov delovanja raziskovalne infrastrukture 
morajo pripraviti letna poročila o opravljenem delu in načrt 
raziskovanja, razvoja oziroma programa za naslednje leto, 
v primeru še nedokončanega večletnega projekta oziroma 
programa. 

Po dokončanju raziskovalnega oziroma razvojnega pro- 
jekta oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo 
o izvedbi raziskovalnega oziroma razvojnega projekta, mora 
izvajalec predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. 

36. člen 
Podrobnejšo organizacijo upravljanja z javnimi sredstvi za 

raziskovalno dejavnost, metodologijo in postopke za razpis, 
izbor izvajalcev, financiranje, spremljanje in nadziranje izvaja- 
nja projektov določi republiški upravni organ, pristojen za 
raziskovalno dejavnost. 

VI. Javnost dela raziskovalnih organizacij 
37. člen 

Delo raziskovalnih organizacij, financirano ali sofinanci- 
rano s sredstvi republiškega progračuna, je javno. 

Raziskovalne organizacije obveščajo javnost o svojem delu, 
s tem da objavljajo: 

- raziskovalni program; 
- rezultate raziskovalnega dela; 
- letna poročila o delu in porabljenih sredstvih. 
Javnost rezultatov podjetniško sofinanciranih projektov je 

lahko s pogodbo omejena. 
Republiški upravni organ, pristojen za raziskovalno dejav- 

nost, določi način obveščanja javnosti in uporabnikov razi- 
skovalnega dela ter dostopnost rezultatov. 

Vil. Nagrade in priznanja Republike Slovenije za 
raziskovalno delo 

38. člen 
Za usmerjanje in spodbujanje raziskovanja Republika Slo- 

venija podeljuje nagrade in priznanja za: 
1. vrhunske dosežke na raziskovalnem področju; 
2. življenjsko delo raziskovalca, ki je s svojim raziskovalnim 

delom bistveno prispeval k razvoju znanosti; 
3. izume, ki so pomemben prispevek raziskovanja pri uvaja- 

nju novosti v gospodarsko in družbeno prakso; 
4. raziskovalne dosežke, s katerimi se povečuje medna- 

rodna uveljavitev Republike Slovenije; 
5. raziskovalne dosežke, s katerimi s'e utrjuje in razvija 

identiteta Slovenije. 

39. člen 
Načela, kriterije in postopek za izbor nagrajencev določi 

republiški upravni organ, pristojen za raziskovalno dejavnost. 
Nagrade in priznanja iz prve, druge in tretje točke 38. člena 

tega zakona podeljuje komisija za nagrade in priznanja. 
Komisijo imenuje Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 

nije na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
univerz, Gospodarske zbornice Slovenije, raziskovalnih orga- 
nizacij in republiškega upravnega oraana, pristojnega za razi- 
skovalno dejavnost. 

Nagrade in priznanja iz četrte in pete točke 38. člena tega 
zakona podeljuje republiški upravni organ, pristojen za razi- 
skovalno dejavnost. 

VIII. Prehodne in končne določbe 
40. člen 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi na pred- 
log republiškega organa, pristojnega za raziskovalno dejav- 
nost, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, katere 
raziskovalne organizacije, ki so postale po Zakonu o zavodih 
javni zavodi, pridobijo status javnih raziskovalnih zavodov. 

Javni zavodi, ki ne pridobijo statusa javnega raziskovalnega 
zavoda po določbi prejšnjega odstavka, se lahko organizirajo 
kot zavodi ali kot podjetja. 

Premoženjskopravna razmerja med zavodi oziroma podjetji 
iz prejšnjega odstavka in njihovimi ustanovitelji se uredijo 
s pogodbo. 

41. člen 
Vse pogodbe za izvajanje raziskovalnih projektov, ki so bile 

sklenjene pred uveljavitvijo tega zakona, ostanejo v veljavi. 

42. člen 
Raziskovalne organizacije, ki so pridobile po Zakonu 

o zavodih status zavodov s pravico javnosti, obdržijo ta status 
tudi po uveljavitvi tega zakona, če imajo sklenjene pogodbe 
za izvajanje projektov, ki po določbi prejšnjega člena ostanejo 
v veljavi. 

43. člen 
Ob prvem imenovanju članov Sveta za znanost in tehnolo- 

gijo Republike Slovenije iz 20. člena tega zakona se polovica 
članov imenuje za dve leti. 

44. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za raziskovalno dejav- 

nost, lahko izjemoma dopusti odstopanje od določbe prve 
alinee 29. člena tega zakona za obdobje do dveh let po 
srpejemu zakona. 

45. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za raziskovalno dejav- 

nost, mora najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona izdati izvršilne predpise za izvajanje zakona. 

46. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon 

o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, (Uradni 
list SR Slovenije, št. 35/79). 

47. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 
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Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela Skupščine Republike Slovenije so na sejah 22.5.1991 
obravnavali predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavno- 
sti z osnutkom in sprejeli sklep, da ga sprejmejo. Odločili so, 
naj Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pripravi pred- 
log zakona, pri tem pa prouči in upošteva stališča in pripombe 
skupščinskih delovnih teles ter stališča, predloge in pripombe 
delegatov. 

Obravnavana in deloma upoštevana so bila stališča in pri- 
pombe Odbora za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, 
Odbora za visoko šolstvo, Komisije za strategijo nacionalnega 
in regionalnega razvoja ter Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine Republike Slovenije, poslancev Skupščine, neka- 
terih poslanskih klubov, vodstev univerz, Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, posamičnih raziskovalnih organizacij in mno- 
gih posameznikov, ki so se obračali na Republiški sekretariat 
za raziskovalno dejavnost in tehnologijo ali pa se oglašali 
v javni razpravi. 

Pripombe in predlogi s komentarjem 
Glavne pripombe oz. predlogi za spremembe so se nanašali 

na: 
- možnost, da bi raziskovalne organizacije zunaj visokega 

šolstva lahko izvajale podiplomski študij s pravico do podelje- 
vanja javno veljavnih listin. 

Komentar: ne sprejemamo zavračanja možnosti, saj mora 
Slovenija pravno omogočiti izkoristek prav vsakega razvoj- 
nega potenciala in v tem pogledu lahko javni raziskovalni 
zavodi ponudijo potrebne in zahtevne izobraževalne storitve. 
Vendar pa pristajamo na zahtevo, naj to poteka v sodelovanju 
z visokim šolstvom, pri čemer potrdita javno veljavno listino 
oba partnerja pri izvedbi programa: 

- opredelitev ekspertnega sistema v zakonu oz. v izvršilnih 
predpisih. 

Komentar: povečujemo delež opredelitev v samem zakonu, 
saj s tem povečamo gotovost izvajalcev in možnosti za javni 
nadzor nad odločanjem o javnih sredstvih za raziskovalno 
dejavnost; 

- sestavo, pristojnosti in položaj Sveta za znanost in tehno- 
logijo Republike Slovenije. 

Komentar: pripombe so v glavnem sprejete, ker natančneje 
določajo njegove pristojnosti in povečujejo nadzor stroke nad 
upravnim organom za raziskovalno dejavnost. Zavračamo pa 
premestitev Sveta k Skupščini Republike Slovenije, ker se 
s tem Svet spremeni iz predvsem strokovnega telesa v preveč 
interesno politično telo; 

- deregulacijo položaja in delovanja lokalnih skupnosti in 
njihovih povezav pri njihovem javnem financiranju razisko- 
valne dejavnosti. 

Komentar: vztrajamo pri deregulaciji, saj zakon opredeljuje 
predvsem porabo republiških javnih sredstev za izvajanje 
nacionalnega raziskovalnega programa, ostale potroške za 
raziskave in razvoj pa prepušča v samostojno odgovornost 
lastnikom sredstev. S tem zakon ne onemogoča lokalnim 
skupnostim, podjetjem in drugim, da si uredijo način porabe 
svojih sredstev v te namene; 

- opredeljevanje splošnih pogojev za raziskovalno dejav- 
nost in usmerjanje razvoja. 

Komentar: vztrajamo pri opredelitvi v tem zakonu, saj nave- 
deni splošni pogoji bistveno vplivajo na razvoj in družbeno 
koristnost raziskovalne dejavnosti, pri čemer vprašanje t. i. 
resorske pristojnosti ureja zakonodaja o organizaciji republi- 
ške uprave; 

- urejanje statističnega zajemanja raziskovalne dejavnosti 
skladno s sistemom v državah OECD. 

Komentar: to sodi v statistično zakonodajo, ki jo je smiselno 
urejati ob prilagajanju celotne statistike zahodnim zgledom. 
Razen tega OECD ponovno preverja ustreznost napotil iz 
priročnika Frascati in bo sprejel popravke v letu dni; 

- terminologijo. 
Komentar: pripombe so upoštevane, saj podrobneje in še 

bolj dobesedno z opredelitvami v priročniku Frascati navajajo 
definicije raziskovalne dejavnosti. Vendar pa zakon zavestno 
sega na področju razvoja čez običajno mejo raziskovalne 
dejavnosti, da bi omogočal hitrejši prenos znanja v prakso 
v naših razmerah, ko podjetja veliko premalo vlagajo v razvoj; 

- podeljevanje nagrad in priznanj na področju raziskovalne 
dejavnosti. 

Komentar: pripombe so v glavnem sprejete, razen ukinitve 
priznanj za druge učinke raziskovalnih dosežkov, kot sta 
mednarodna uveljavitev Slovenije in utrjevanje narodne 
samobitnosti. Ti učinki so tako v sedanjem prehodnem 
obdobju kot verjetno trajno zelo pomembni; 

- opredelitev raziskovalcev. 
Komentar: vztrajamo le pri opredelitvi nosilcev projektov, ki 

si izbirajo sodelavce po lastnem strokovnem premisleku in na 
lastno odgovornost in s tem opravijo strokovno presojo 
o ustreznosti in potrebnosti sodelujočih. Zunanje ocenjevanje 
povzroči več dela kot koristi; 

- zaščito osebnih podatkov. 
Komentar: to je stvar posebne zakonodaje; izločeno obrav- 

navanje tvega zmanjšati zaščitno moč osnovnega zakona. 
Danih je bilo mnogo redakcijskih pripomb v povezavi z zgo- 

raj omenjeno vsebino in z vsebino drugih členov osnutka 
zakona. 

Upoštevali smo večino redakcijskih pripomb, zlasti Zakono- 
dajno-pravne komisije Skupščine Republike Slovenije, od 
vsebinskih pa tiste, ki niso odstopale od osnovne značilnosti 
zakona, da namreč ureja prevsem porabo republiških prora- 
čunskih sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega 
programa kot javnoslužnostne dejavnosti. Pred log zakona 
zato ne vsebuje rešitev, ki bi odstopale od v Skupščini Repu- 
blike Slovenije potrjenega osnutka zakona. 

Pregled sprejetih in zavrnjenih pripomb po členih 
Člen 2: dopolnjena je opredelitev razvoja skladno s priroč- 

nikom Frascati - OECD. 
Člen 3: redakcijsko izboljšanje skladno z zadnjim odstav- 

kom člena 2. 
Člen 4: razširjena je opredelitev namenov h kulturi in 

k samobitnosti Slovenije; cilj iz zadnje alinee je uvrščen med 
pogoje. 

Člen 5: ta člen je prestavljen v prvo poglavje; upoštevan je 
redakcijski popravek »študija« v »izobraževanje«. 

Člen 6: besedilo je dopolnjeno z uvedbo »drugega strokov- 
nega in pomožnega osebja«. 

Člen 8: besedilo je pravno izčiščeno; odpravljena je točka 2, 
ker diskriminira (raziskovalna) podjetja. 

Člen 9: besedilo je pravno izčiščeno; zavrnjeno je vključe- 
vanje dopolnilnega zasebnega raziskovalnega dela, ker grozi 
preveč nekakovostna poraba javnih sredstev. 

Člen 10: vključena je fakulteta. 
Člen 11: vključena je ustanoviteljska pristojnost Skupščine 

Republike Slovenije. 
Clert 12: besedilo je pravno izčiščeno; zavrnjeno je poveča- 

nje števila predstavnikov manj kvalificiranega dela zaposlenih 
v upravnem odboru zaradi kvalificiranosti odbora in ker imajo 
zaposleni v njem močno udeležbo preko drugih načinov. 
Način izvolitve je stvar internih aktov ustanove (skladno 
s panožno kolektivno pogodbo). 

Člen 14: vnešen je javni razpis in upoštevana pripomba, naj 
se določijo pogoji za imenovanje direktorja, pogoji, ki jih 
mora upoštevati tudi Izvršni svet pri dajanju soglasja. 

Člen 15: besedilo je redakcijsko popravljeno; zavrnjeno je 
zoževanje članstva sveta le na predstavnike odgovornih nosil- 
cev projektov, ker se s tem zgubi polna zmožnost telesa. 

Člen 16: nov člen, ki splošno ureja možnosti povezovanja 
javnih raziskovalnih zavodov v skupnost zavodov. S tem raz- 
bremenjuje prejšnji 15. člen. 

Člen 17: upošteva pripombe, naj javni raziskovalni zavodi 
pri izvajanju podiplomskega izobraževanja sodelujejo z viso- 
košolskimi ustanovami; natančneje določa pogoje, ki jih 
morajo pri tem izpolniti javni raziskovalni zavodi; uvaja mož- 
nost, da javno veljavne listine podeljujejo skupaj visokošolske 
ustanove in javni raziskovalni zavodi. Člen 18: natančneje 
določa naravo Sveta za znanost in tehnologijo. 

Člen 19: dopolnjuje oz. povečuje pristojnost sveta. 
Člen 20: upošteva vse pripombe, razen da bi svet imenovala 

Skupščina in da bi to bil njen svet. S tem bi strokovni organ 
izgubil svojo osnovno lastnost in postal preveč interesno 
političen. Skupščina si lahko imenuje lastne tovrstne organe 
za bolj kvalificirano odločanje o zadevah raziskovalnega 
sistema in politike. 
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Člen 21: opredeljena je časovnost nacionalnega raziskoval- 
nega programa: upoštevane so zbornice, strokovna društva in 
združenja. 

Člen 22: izpeljana je redakcijska skladnost med točkama 
2 in 3 člena. 

Člen 23: besedilo je pravno izčiščeno in uvaja novo alineo 
o stroških javnih raziskovalnih zavodov. 

Člen 24: prenesen je na bolj smiselno mesto: natančneje je 
opredeljena možnost vračanja sredstev iz dobička. 

Člen 25: besedilo je redakcijsko oz. terminološko izbolj- 
šano: predlagatelj vztraja, da se člen ohrani v tem zakonu, saj 
opredeljuje nadvse pomembne dejavnosti, ki povečujejo 
zmožnosti in družbeni izkoristek raziskovalne dejavnosti. 

Členi poglavja V redakcijsko bolj jasno obravnavajo razi- 
skovalno infrastrukturo. 

Člen 27: redakcijske izboljšave točke 1 zaradi večje natanč- 
nosti in jasnosti besedila. 

Člen 31: črta drugi odstavek, ker lahko postane ovira 
v praksi. 

Člen 32: bistveno dopolnjuje zakonsko opredelitev ekspert- 
nega sistema, s čimer so postale odvečne pripombe k prejš- 
njima členoma 33 in 34. 

Člen 33: redakcijsko je izčiščen. 
Člen 38: ne sprejema predloga za črtanje priznanj pod 

točkama 4 in 5. Pobude so našle podporo v znanstveni skup- 
nosti, razen tega so koristne za utrjevanje položaja Slovenije. 

Člen 39: sprejema komisijo za podeljevanje nagrad in priz- 
nanj: ohranja pristojnost republiškega upravnega organa, pri- 

stojnega za raziskovalno dejavnost, za priznanja pod točkama 
4 in 5, saj ne gre za neposredne strokovne dosežke, kar terja 
zahtevno strokovno tehtanje, pač pa za presojanje drugih 
družbenih učinkov dela znanstvenikov. " 

Prehodne in končne določbe so redakcijsko izčiščene; 
izpuščajo člen o izvzemanju nekaterih določil zakona za 
visoko šolstvo in SAZU, ker to ureja že Zakon o zavodih; 
prenašajo določilo o dvoletnem članstvu polovice članov 
Sveta za znanost in tehnologijo v prvem mandatu v prehodne 
določbe, vpeljujejo do dvoletno prehodno obdobje pri uve- 
ljavljanju določila prve alineje člena 29. 

Finance 
Nacionalni raziskovalni program se pretežno financira iz 

sredstev republiškega proračuna z določitvijo letnih prora- 
čunskih postavk v ta namen v glavnem pri republiškem uprav- 
nem organu, pristojnem za raziskovalno dejavnost in tehnolo- 
gijo, majn pa tudi pri drugih upravnih organih v okviru sred- 
stev za ekspertize in sofinanciranje razvojnih projektov. Pri 
projektih in programih spodbujanja tehnološkega razvoja ta 
sredstva spodbujajo tudi pridobitev dodatnih, lastnih sredstev 
podjetij. 

Izvršilni predpisi 
Osnovne operativne rešitve, ki jih bodo začrtali izvršilni 

predpisi za izvajanje zakona, bodo pisno predložene poslan- 
cem Skupščine Republike Slovenije, ko bodo razpravljali in 
odločali o predlogu Zakona o raziskovalni dejavnosti. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o EVIDENCI 

NASTANITVE OBČANOV IN O REGISTRU PREBIVALSTVA - ESA 337 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 96. seji 
20. junija 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O EVIDENCI NASTANITVE OBČANOV IN 
O REGISTRU PREBIVALSTVA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščjnskih delovnih teles sodelovali: 
- Igor BAVČAR, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za notranje zadeve, 
- Bogomil BRVAR, namestnik republiškega sekretarja za 
notranje zadeve, 
- mag. Slavko DEBELAK, republiški podsekretar v Repu- 
bliškem sekretariatu za notranje zadeve. 

Predlog zakona o spfemembah in dopolnitvah zakona o evi- 
denci nastanitve občanov in o registru prebivalstva bodo 
obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnavala 
ga bo tudi Komisija za notranjo politiko kot matično delovno 
telo. 

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o evidenci nastanitve 
občanov in o registru prebivalstva 

1. člen 
V zakonu o evidenci nastanitve občanov in o registru prebi- 

valstva (Uradni list SRS, št.6/83 in 26/90) se drugi odstavek 
1.člena spremeni tako, da se glasi: »Da se zagotovi evidenca 
o stanju, gibanju in o nastanitvi občanov, so občani dolžni 
prijaviti stalno prebivališče; prijaviti spremembo naslova sta- 
novanja, če se selijo znotraj območja občine; odjaviti stalno 
prebivališče, če se odselijo z območja Republike Slovenije, 
ter prijaviti in odjaviti začasno prebivališče.«. 

2. člen 
V prvem odstavku 5.člena se črtajo besedi »in odjava«, 

besedilo »oziroma iz naselja za stalno odselijo« in besedilo »v 

istem kraju«. Na koncu se doda nov stavek, ki se glasi: 
»Odjava stalnega prebivališča pa je obvezna za občane, ki se 
odselijo z območja Republike Slovenije.«. 

Na koncu šestega odstavka se pika nadomesti z vejico in 
doda besedilo: »ter odjavi stalno prebivališče prijavitelja, če 
se ta seli znotraj območja Republike Slovenije.«. 

3. člen 
Za 5.členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi: 

»5.a člen 
Občan je ob prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča in 

prijavi spremembe naslova stanovanja dolžan dati pristoj- 
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nemu organu naslednje podatke: 
1. enotno matično številko občana (v nadaljnjem besedilu. 

EMŠO) oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena; 
2. priimek in ime; 
3. kraj rojstva; 
4. novo in staro stalno prebivališče; 
5. državljanstvo republike; 
6. zakonski stan; 
7. šolsko izobrazbo; 
8. registrsko številko osebne izkaznice, organ, ki ]0 je izdal, 

in datum izdaje; . . 
9. priimek in ime ter EMŠO osebe, ki vodi gospodinjstvo, ter 

sorodstveno razmerje do te osebe; 
10. vzrok selitve; 
11. datum prijave, odjave oziroma spremembe. 
Občan, ki namerava začasno odpotovati v tujino za več kot 

tri mesece, je dolžan dati podatek o tem, v katero državo 
potuje. ^ 

Pristojni organ vodi podatke iz prvega odstavka tega člena, 
razen podatka iz 8.točke, v registru stalnega prebivalstva. 

Podatki o osebah, ki so umrle, se odselile z območja regi- 
stra stalnega prebivalstva ali bile odpuščene iz državljanstva 
Republike Slovenije ali bile brisane z dokončno odločbo iz 
registra stalnega prebivalstva ali so se odselile, pa se niso 
odjavile, se hranijo v registru stalnega prebivalstva še petde- 
set let, nato pa se arhivirajo.«. 

4. člen 

Prvi odstavek 6.člena se spremeni tako, da se glasi: »Občan 
je dolžan ob prijavi stalnega prebivališča predložiti dokazilo, 
da ima pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavlja (kot 
so: odločba o dodelitvi stanovanja, dokazilo o lastništvu, 
pogodba o najemu, podnajemu ali pisna izjava stanodajalca 
oziroma lastnika in podobno), in potrdilo o odjavi prejšnjega 
stalnega prebivališča, kadar ga je po tem zakonu dolžan 
predložiti.«. 

5. člen 
V drugem odstavku 10.člena se črta besedilo »morajo prija- 

viti goste v šestih urah po njihovem prihodu«. 

6. člen 
Za 10.členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi: 

»10.a člen 
Stanodajalec, ki vodi knjigo gostov brez kopije, ali oseba, ki 

prijavlja začasno prebivališče ob prijavi oziroma odjavi začas- 
nega prebivališča, je pristojnemu organu dolžna dati nasled- 
nje podatke: 

1. priimek in ime ter naslov oziroma ime (firmo) in sedež 
stanodajalca in stanodajalčevo EMŠO oziroma matično šte- 
vilko organizacije; 

2. priimek in ime ter EMŠO občana, za katerega se prijavlja 
začasno prebivališče, oziroma datum rojstva in spol, če ta ni 
določena; 

3. registrsko številko osebne izkaznice in organ, ki jo je 
izdal; 

4. naslov stalnega prebivališča; 
5. naslov začasnega prebivališča; 
6. datum in uro prihoda oziroma odhoda ter datum prijave 

oziroma obnove prijave. 
Pristojni organ vodi podatke iz prvega odstavka tega člena 

v razvidu začasnega prebivališča. 
Stanodajalec, ki vodi knjigo gostov s kopijo, je ob prijavi 

dolžan dati oddelku oziroma postaji milice naslednje podatke 
o občanu, za katerega prijavlja začasno prebivališče: 

1. zaporedno številko prijave; 
2. priimek in ime ter EMŠO oziroma datum rojstva in spol, 

če ta ni določena; 
3. naslov stalnega prebivališča; 
4. registrsko številko osebne izkaznice in organ, ki jo je 

izdal; 
5. datum in uro prihoda in datum odhoda. 
Podatki iz prvega in tretjega odstavka tega člena se hranijo 

še eno koledarsko leto, potem ko je oseba odjavljena, in se 
nato uničijo.«. 

7. člen 
Za 15.členom se dodata nov 15.a in 15.b člen, ki se glasita: 

»15.a člen 
Pristojni organ, ki je vključen v računalniško mrežo Repu- 

bliškega sekretariata za notranje zadeve, vodi register stal- 
nega prebivalstva in razvid začasnega prebivališča na raču- 
nalniku Republiškega sekretariata za notranje zadeve. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve opravlja tehnične 
zadeve v zvezi z vodenjem registra stalnega prebivalstva in 
razvida začasnega prebivališča in namesto pristojnega 
organa pošilja vse podatke iz prvega odstavka 5.a člena, 
razen podatka iz 8.točke, Zavodu Republike Slovenije za 
statistiko za vodenje centralnega registra prebivalstva Repu- 
blike Slovenije in podatke iz 2. ,4. ,5. in 6.točke prvega odstavka 
10 a člena, ki jih zavod uporablja za statistična raziskovanja 
ter za dopolnjevanje z zakonom vzpostavljenih evidenc. 

15.b člen 

Osebne podatke iz 5.a člena in prvega in tretjega odstavka 
10 a člena tega zakona lahko uporabljajo delavci organov za 
notranje zadeve, če jih potrebujejo pri izvrševanju z zakonom 
določenih nalog. 

Osebni podatki iz 5.a člena pod zaporednimi številkami 
1..2..3. in 4. se lahko uporabljajo tudi za povezovanje 
s podatki evidenc o vozilu, vozniškem dovoljenju, orožju, 
osebni izkaznici in potni listini, ki jih vodi pristojni organ.«. 

8. člen 

17.člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Centralni register prebivalstva Republike Slovenije, regi- 

ster stalnega prebivalstva in razvid začasnega prebivališča se 
lahko vodijo tudi na računalniku ali mikro- filmih po metodo- 
logiji in šifrantih, ki so določeni s predpisi in se uporabljajo 
kot standardi za demografska in druga statistična razisko- 
vanja.«. 

9. člen 

19 člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Na zahtevo podjetij, drugih organizacij, državnih organov 

in občanov, morajo organi, ki vodijo register stalnega prebi- 
valstva centralni register prebivalstva Republike Slovenije in 
razvid o začasnem prebivališču, dati zahtevane podatke iz 
registra oziroma razvida, če so ti do njihove uporabe upravi- 
čeni na podlagi zakona ali pisne privolitve posameznika, na 
katerega se osebni podatki nanašajo. 

Uporabniki osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka ne 
smeio posredovati osebnih podatkov drugim uporabnikom in 
jih smejo uporabljati samo za namene, za katere so Jih 
dobili.«. 

10. člen 

Prvi odstavek 20.člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški sekretar za notranje zadeve predpise v soglasju 

z direktorjem Zavoda Republike Slovenije za statistiko obra- 
zec za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča; obrazec 
osebnega kartona in kartona gospodinjstev ter način vodenja 
in vzdrževanja registra stalnega prebivalstva«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Direktor Zavoda Republike Slovenije za statistiko predpiše 
v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje zadeve način 
vodenja in vzdrževanja centralnega registra prebivalstva 
Republike Slovenije.«. 

11. člen 

V zakonu se izraz »organizacija združenega dela« oziroma 
izraz »organizacije združenega dela, druge samoupravne 
oraanizacije in skupnosti« nadomesti z izrazom »podjetja, 
druge organizacije«, kratica »SR« pa nadomesti z besedo 
»Republika« v ustreznem sklonu. 

poročevalec 
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

12. člen 
Določbe izvršilnih predpisov, izdanih na podlagi zakona 

o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva 
(Ur.list RS, št.6/83 in 26/90), ki so v nasprotju s tem zakonom, 

prenehajo veljati z dnem, ko začne veljati ta zakon. 
S tem zakonom določeni izvršilni predpisi morajo biti izdani 

v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

13. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

/. 
Skupščina Republike Slovenije je na 19.seji zbora združe- 

nega dela, 17.seji zbora občin in 17.seji družbenopolitičnega 
zbora 17.aprila 1991 sprejela predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o evidenci nastanitve obča- 
nov in o registru prebivalstva in osnutek tega zakona. Zbori 
Skupščine Republike Slovenije so Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije naložili, da pripravi predlog zakona, pri 
tem pa prouči in ustrezno upošteva pripombe, mnenja in 
predloge delovnih teles skupščine in pripombe iz razprave 
delegatov na sejah zborov. 

II. 
Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval 

večino vsebinskih pripomb, mnenj in predlogov, sprejetih 
v delovnih telesih skupščine ter izraženih v razpravah na sejah 
zborov, in vse redakcijske pripombe. 

Tako je v skladu s pripombo l.člen zakona redakcijsko 
popravljen tako, da iz njega jasno izhaja, da institut prijave 
spremembe naslova stanovanja velja le, če se občan seli 
znotraj območja občine. 

Pripombe k posameznim osebnim podatkom, ki bi jih po 5.a 
členu zakona občan bil dolžan dati ob prijavi, smo proučili in 
jih delno upoštevali. Tako predlog zakona v primerjavi 
z osnutkom zakona ne vsebuje podatka o poklicu: V skladu 
s pripombo, naj se določilo o podatkih, ki jih je občan dolžan 
dati, če namerava oditi v tujino za več kot tri mesece, uskladi 
z zakonom o vojaški dolžnosti oziroma da se kot nepotreben 
črta podatek o prebivališču in zaposlitvi, je drugi odstavek 5.a 
člena zakona spremenjen, tako da je v njem določena za 
občana le obveznost, da pred takim odhodom v tujino pristo- 
jen organ obvesti o tem, v katero državo potuje. 

V skladu s pripombo bi v 15.b členu konkretizirali, s kate- 
rimi evidencami se smejo povezovati osebni podatki iz regi- 
stra stalnega prebivalstva, in sicer z osebnimi podatki evidenc 
o vozilu, vozniških dovoljenjih, orožju, osebni izkaznici in 
potni listini. Prav tako 15.b člen ne vsebuje določil, da pred- 
stojnik republiškega sekretariata za notranje zadeve lahko 
pooblasti delavca organov za notranje zadeve za uporabo 
podatkov iz registra stalnega prebivalstva in razvida začas- 
nega prebivališča. 

Predlagano je bilo, naj se zakon dopolni, tako da bo obča- 
nom onemogočeno prijavljanje stalnega prebivališča na 
naslovu, kjer nimajo pravice do uporabe prostorov. V skladu 
s tem je dopolnjen prvi odstavek 6.člena (4.člen predloga 
zakona) z določilom, da mora občan ob prijavi stalnega prebi- 
vališča predložiti dokazilo, da ima pravico do uporabe prosto- 
rov na naslovu, ki ga prijavlja. Kot dokazilo bi se šteli odločba 
o dodelitvi stanovanja, dokazilo o lastništvu, pogodba 
o najemu, pogodba o podnajemu ali pisna izjava stanodajalca 
oziroma lastnika ipd. S tem bi preprečili, da se občani prijav- 
ljajo na naslovu, kjer ne prebivajo, in to celo brez vednosti 
tistih, ki na tem naslovu upravičeno prebivajo. 

V skladu s pripombo, sprejeto v Skupščini Republike Slove- 
nije (ob obravnavi osnutka zakona o tujcih), da so roki, v kate- 
rih morajo tisti, ki prenočijo tujca, tega prijaviti, prekratki, bi 
že zdaj s tem zakonom spremenili najkrajši rok, določen za 
prijavo začasnega prebivališča. Tako bi rok šestih ur, v katerih 
morajo gostinske in druge organizacije prijaviti gosta, podalj- 
šali na 12 ur. Ob pripravi novega zakona o evidenci nastanitve 
občanov in o registru prebivalstva pa bo predlagatelj proučil 
morebitno možnost za podaljšanje tega in drugih rokov, dolo- 
čenih z zakonom. 

Delno bi upoštevali pripombe k osebnim podatkom, ki bi jih 
zbirali o začasno prijavljenih osebah. O teh osebah ne bi več 
zbirali podatkov o kraju rojstva, šolski izobrazbi in poklicu. 

Zaradi jasnosti je predlagano novo besedilo celotnega 
19.člena in ne samo njegove spremembe in dopolnitve. 

III. 
Predlagatelj ni mogel sprejeti naslednjih pripomb, mnenj in 

predlogov iz razprave o predlogu za izdajo zakona z os- 
nutkom: 

1. Pripombo k potrebnosti podatka o osebi, ki vodi gospo- 
dinjstvo pri prijavi stalnega prebivališča, je predlagatelj še 
enkrat proučil. Ugotovil je, da je ta podatek nujen za vodenje 
gospodinjske evidence. Gospodinjska evidenca pa je podlaga 
za vodenje volilne pravice in izdelavo volilnih imenikov. Na to 
rešitev se navezuje tudi določilo 38.člena zakona o evidenci 
volilne pravice (Ur.list SRS, št.7/74) in na njegovi podlagi 
izdan podzakonski predpis, po kateri se evidenca volilne 
pravice vodi v registru stalnega prebivalstva, tako da se evi- 
dentira na gospodinjskem listu. 

Poleg tega občinski upravni organi za notranje zadeve 
izdajo občanom zelo veliko število potrdil o gospodinjski 
skupnosti. Ta potrdila potrebujejo občani pri uveljavljanju 
različnih pravic tako pri upravnih kot tudi drugih organih. 

2. Predloga, naj se podatek o zakonskem stanu črta, predla- 
gatelj ni mogel upoštevati. Ta podatek organom za notranje 
zadeve ni potreben, nujno pa ga potrebuje Zavod Republike 
Slovenije za statistiko, in sicer za demografske analize. Le na 
podlagi takih analiz pa je mogoče sprejemati učinkovito poli- 
tiko za razreševanje vprašanj na tem področju. 

3. Pripombe, da v bodoče ne bi zbirali podatka o šolski 
izobrazbi, predlagatelj ni mogel upoštevati. Obeh podatkov, 
to je podatkov o šolski izobrazbi in poklicu, ni mogoče črtati, 
zato smo upoštevali en predlog, in sicer da se ne zbirajo 
podatki o poklicu. Ta podatek bo Zavod Republike Slovenije 
odslej moral pridobivati iz drugih statističnih evidenc. 

4. Predlagatelj tudi ni mogel upoštevati pripombe, da ne bi 
zbirali podatka o vzroku selitve. Tega podatka ne potrebujejo 
organi za notranje zadeve, nujno pa ga potrebuje Zavod 
Republike Slovenije za statistiko. Ta podatek je namreč nepo- 
sreden kazalnik ugotavljanja motivov selitve. Iz teh podatkov 
ugotavljamo, kateri so glavni dejavniki selitev prebivalstva. 

5. Pripomba, da enotne matične številke občana v zdravstvu 
ni mogoče uporabljati, ni upravičena. Zakon o uvedbi matične 
številke občanov (Ur.list SFRJ, št.58/76) v 10.členu določa, da 
se EMŠO vpiše med drugim tudi v zdravstveno izkaznico. 
S 6.členom zakona o enotni matični številki občana (Ur.list 
SRS, št. 1/80) pa je določeno, da se EMŠO vpiše tudi v druge 
evidence in listine, če je tako določeno s posebnim predpi- 
som. 

6. V zvezi s pripombo, da opustitev obveznosti odjave prejš- 
njega stalnega prebivališča ni smotrna, saj je še vedno treba 
pri pristojnem organu z območja prejšnjega stalnega prebiva- 
lišča odjaviti vozilo, pojasnjujemo, da bo z novo zakonodajo 
tudi to vprašanje ustrezno urejeno, tako da bo zadostovala 
prijava vozila na novem naslovu pri pristojnem organu. 

7. Pripombe, da ne bi ob prijavi stalnega ali začasnega 
prebivališča zbirali podatka o izdani osebni izkaznici, predla- 
gatelj ni mogel upoštevati. Podatki o osebni izkaznici so 
potrebni, ker sta le na kartonu o izdani osebni izkaznici 
fotografija in prstni odtis osebe, na podlagi katerih je mogoče 
ugotoviti istovetnost občana. 

8. V zvezi s pripombo, da je tudi prepustnico po Videmskem 
sporazumu treba izročiti pristojnemu organu ob preselitvi, 
pripominjamo, da je prepustnico, do katere občan zaradi 
selitve ni več upravičen, možno izročil organu, na območju 
katerega se je občan naselil, da ga je vpisal v register stalnega 
prebivalstva. 
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y. pripombe k decentralizaciji oziroma naj se centralni 
register stalnega prebivalstva ukine, predlagatelj ni mogel 
upoštevati. Centralni register prebivalstva vodi Zavod Repu- 
blike Slovenije za statistiko in je le zbir občinskih registrov 
stalnega prebivalstva, ki jih po zakonu vodijo občinski upravni 
organi za notranje zadeve. 

Menimo, da vodenje centralnega registra stalnega prebi- 
valstva ni vprašljivo. Tako evidenco vodi večina evropskih 
držav, saj je za vsako organizirano družbo nujno potrebna. 

Bistveno vprašanje je, kdo naj vodi to evidenco. Do tega 
vprašanja se bo treba opredeliti ob predvideni spremembi 
celotnega zakona. Po mnenju nekaterih bi bilo primernejše, 
da bi na občinski ravni vodili registre organi za občo upravo, 
na republiški ravni pa kot doslej Zavod Republike Slovenije za 
statistiko.  .. .... , . 

10. V zvezi s pripombo, da v Zvezni republiki Nemčiji v letu 
1980 ni bilo popisa prebivalstva zaradi strahu pred uvedbo 
popolnega nadzornega sistema, predlagatelj pripominja, da 
je to le delno točno. V letu 1980 res ni bilo tega popisa 
v Zvezni Republiki Nemčiji zaradi organiziranih protestov. Po 
dogovoru in uskladitvi podatkov, ki naj bi se zbirali ob popisu, 
pa je bil popis, in to po nekaterih ocenah zelo uspešen, 
uresničen v letu 1987. 

11. S predlogom, naj se enotna matična številka občana 
ukine, se predlagatelj ne strinja. Osebno številko, ki je sestav- 
ljena iz istih oziroma podobnih podatkov kot naša EMSO, 

imajo uzakonjeno: Belgija, Danska, Finska, Luksemburg, Nor- 
veška, Švedska, Francija, Nizozemska, Portugalska m Špa- 
nija. Osebne številke pa nimajo: Nemčija, Avstrija, Grčija, 
Italiia, Irska in Velika Britanija. . , 

Po podatkih, s katerimi razpolagamo, pa tudi v teh dlJava 

zaradi točnosti in racionalnosti pri vodenju osebnih podatko 
določajo osebam številke, pod katerimi jih vodijo v vecevi- 
dencah. Razlika med osebno številko, EMSO m to številko je 
le v tem, da ta številka ničesar ne pove o osebi. 

Sistem enotne matične številke občana je bil uzakonjen 
v letu 1976 in vzpostavljen v letu 1980 za občane s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji. S tem je bilo racionalizi- 
rano vodenje evidenc, ki vsebujejo podatke o osebah m 
omogočeno medsebojno povezovanje m usklajevanje podat- 
kov Le na ta način je mogoče zagotoviti, da osebni PodatkJ. 
v različnih evidencah niso različni oziroma da se podatki 
hkrati dopolnjujejo v več evidencah. Ce ne bi imeli te številke 
bi moral vsak organ, ki vodi določeno evidenco, vzpostaviti 
svoj sistem vodenja. Medsebojno se podatki ne bi vec dali 
povezovati, s tem pa bi se povečal obseg administrativnih 
opravil tako za organe, ki vodijo posamezne evidence, kot za 
občane 

12 V zvezi s pripombo, da uvodni stavek 10.a člena ni 
razumljiv, predlagatelj pripominja, da je to besedilo jasno 
v kontekstu celotnega zakona, še zlasti njegovega 13.člena, ki 
ureja vprašanja o vodenju knjig gostov. 

Predlog za izdajo zakona o PRENEHANJU VELJAVNOSTI ZAKONA 
o SKLADIH SKUPNIH REZERV s predlogom zakona - ESA 413 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 94. seji 
13. 6. 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PRENEHANJU 
VELJAVNOSTI ZAKONA O SKLADIH SKUPNIH REZERV 
S PREDLOGOM ZAKONA, . 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215 člena 266., 267. in druge alinee 312. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim ods av- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 

fzvršn? svet Skupščine Republike Slovenij_e je na P°dlagi 
69 člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1 člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Dušan ŠEŠOK, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 
- mag. Stanko DEBELJAK, namestnik republiškega 
sekretarja za finance, . 
- Drago KOLMAN, svetovalec IS v Republiškem sekretari- 
atu za finance, ^ 
- Zvonko DRAKSLER, svetovalec IS v Republiškem 
sekretariatu za finance, 
- Siniša MITORVIC, pomočnik republiškega sekretarja za 
finance. 

Predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona 
o skladih skupnih rezerv bodo obravnavali Družbenopolitični 
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno- 
pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi odbor in proračun za 
javne finance kot matično delovno telo. 

POVZETEK 
S tem zakonom se določa prenehanje skladov skupnih 

rezerv družbenopolitičnih skupnosti z 31.12.1991, prenos 
sredstev, pravic in obveznosti ter zaposlenih delavcev 

skladov na te skupnosti in pristojnosti družbenopolitič- 
nih skupnosti v času od sprejetja zakona do prenehanja 
skladov pri sprejemanju odločitev v organih upravljanja 
skladov. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o prenehanju veljavnosti zakona o skladih skupnih 
rezerv 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena 

v naslednjih določbah Ustave Republike Slovenije in ustavnih 
amandmajih k republiški Ustavi: 

- prvem odstavku 15. točke amandmaja XIII k Ustavi Repu- 
blike Slovenije, s katerim je določeno, da 14. točka istega 
amandmaja nadomešča četrti in peti odstavek 34. člena 
Ustave Republike Slovenije; z nadomestitvijo petega odstavka 
34. člena je ukinjena možnost, da se z zakonom lahko določi 
obveznost združevanja sredstev za potrebe financiranja prek- 
valifikacij in prezaposlovanja, če zaradi tehnoloških ali drugih 
izbojšav delavčevo delo v temeljni organizaciji zduženega 
dela ni več potrebno; 

- v drugem odstavku 15. točke amandmaja XIII k Ustavi 
Republike Slovenije, s katerim je bil razveljavljen 25. člen 
Ustave SR Slovenije, ki je določal, da se z zakonom lahko 
začasno omeji razpolaganje z delom sredstev družbene 
reprodukcije v temeljnih organizacijah združenega dela ozi- 
roma določi obvezno združevanje dela sredstev družbene 
reprodukcije za financiranje posameznih nujnih potreb druž- 
bene reprodukcije; 

- v 3. točki amandmaja XX k Ustavi Republike Slovenije, 
s katero je bil nadomeščen 89. člen ustave, ki je določal, da se 
sme z zakonom naložiti obvezna združitev sredstev družbene 
reprodukcije, če s samoupravnim sporazumom med organi- 
zacijami združenega dela ali drugimi samoupravnimi organi- 
zacijami ali skupnostmi ni bilo mogoče zagotoviti sredstev za 
izvršitev določenih nujnih nalog v družbeni reprodukciji; 

- 12. člen Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev, ki je izjemoma, do 31. decembra 1990, omogočal 
združevanje dela sredstev družbene reprodukcije za gospo- 
darsko infrastrukturo. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE ZAKONA 
1. 

Sistem delovanja skladov skupnih rezerv (v nadaljevanju: 
skladi) je z manjšimi spremembami in dopolnitvami v veljavi 
od leta 1979 - zakon o skladih skupnih rezerv - Uradni list 
SRS, št. 11/79, 23/81, 6/84, 18/85 in 7/91). Skladi so ustanov- 
ljeni po določbah rapubliškega zakona o skladih skupnih 
rezerv, ki sklade opredeljuje kot pravne osebe. Po svoji zas- 
novi so skladi finančne organizacije, ki pa v celoti ne poslu- 
jejo po načelih finančnega poslovanja. Ta njihova značilnost 
je prisotna v razmerah visoke inflacije, ko za sklade ne veljajo 
nekatere določbe veljavnega obračunskega sistema o revalo- 
rizaciji, hkrati pa se tudi plasmaji skladov v celoti ne ravnajo 
po načelih, ki so prisotna pri poslovanju drugih pravnih sub- 
jektov, na primer bank. Na ta način je pri skladih v ospredju 
njihova solidarnostna vloga. 

Glede na vir pridobivanja sredstev skladov, to je iz združe- 
nih sredstev rezerv gospodarskih organizacij (podjetij) in 
način njihovega zagotavljanja ter uporabo sredstev skladov je 
sklade možno opredeliti po eni strani kot paradržavne, po 
drugi strani pa kot samoupravne. Paradržavni značaj skladov 
izhaja zlasti iz interventne vloge družbenopolitične skupnosti 
(občine oziroma republike) pri zagotavljanju sredstev za delo- 
vanje skladov (združevanje na podlagi interventnega zakona 
oziroma odloka - 5. člen republiškega zakona). Samoupravni 
značaj skladov izhaja iz načina upravljanja skladov (delegat- 
sko načelo). Intervencionizem družbenopolitičnih skupnosti 
je prisoten praktično v vsem obdobju delovanja skladov po 
veljavni ureditvi. Med drugim se je kazal tudi v omejevanju 
namenov porabe sredstev skladov in v nepovratnem združe- 
vanju (v I. 1990). 

Po republiškem zakonu se sredstva v sklade zagotavljajo po 
načelu združevanja. Zakonska določba o vračljivosti združe- 
nih sredstev rezerv gospodarstva se je izvajala v obliki izdaja- 
nja prenosljivih certifikatov z rokom zapadlosti do šestih let, 
v izjemnih primerih pa jih je bilo možno vnovčevati tudi 
predčasno. Glede na to, da se združena sredstva rezerv 
gospodarstva v skladih niso obrestovala, so bila podjetja 

udeležena na skupnem dohodku skladov, izkazanem v vsako- 
letnem zaključnem računu. 

2. 
Pomen skladov v gospodarskem življenju se je v zadnjem 

obdobju bistveno spremenil. Realni obseg sredstev rezerv, 
združenih v skladih, se je zmanjšal zaradi visoke inflacije in 
zaostrenih gospodarskih razmer. Tudi določba republiškega 
zakona, da je možno obračunano obveznost za združevanje 
sredstev rezerv podjetij v sklade zmanjšati za zneske, name- 
njene za medsebojno pokrivanje izgub, je praktično prepre- 
čila združevanje v sklade, čeprav je po drugi strani odigrala 
pomembno vlogo pri pokrivanju izgub oziroma preprečevanju 
njihovega sankcioniranja. 

Nova družbenogospodarska ureditev, ki ureja podjetniško 
organiziranje, fiskalni sistem in pristojnost družbenopolitič- 
nih skupnosti v delu, ki se nanaša na intervencije gospodar- 
skega in socialnega značaja preko proračuna družbenopoli- 
tične skupnosti, narekuje drugačno organiziranje funkcij, ki 
jih imajo skladi. Naloge skladov na področju zaposlovanja 
(predvsem sofinanciranje programov prekvalifikacij in preza- 
poslovanja delavcev) so bile po obsegu sredstev, ki so jih 
skladi plasirali, že doslej neprimerno manjše od nalog, ki so 
jih opravljale dosedanje institucije (skupnosti za zaposlova- 
nje) oziroma Republika Slovenija, na katero so bile prenešene 
omenjene funkcije po ukinitvi samoupravnih interesnih skup- 
nosti. Glede na navedene funkcije družbenopolitičnih skup- 
nosti (Republike Slovenije) in ukinitve ustavne možnosti 
o obveznem združevanju sredstev pravnih oseb je bil 
v začetku tega leta dopolnjen republiški zakon o skladih 
skupnih rezerv, s čimer je bilo odpravljeno združevanje sred- 
stev rezerv podjetij iz gospodarstva v letu 1991. Z navedeno 
dopolnitvijo niso bili odpravljeni skladi; le-ti poslujejo v letu 
1991 v okviru razpoložljivih sredstev, ki se skladom vračajo iz 
naložb v preteklih obdobjih. 

3. 
Skupščina Republike Slovenije je na zasedanju zborov dne 

20/2-1991 obravnavala in sprejela predlog zakona o dopolni- 
tvah zakona o skladih skupnih rezerv. S tem zakonom je 
določeno, da podjetja v I. 1991 ne združujejo sredstev rezerv 
v sklade skupnih rezerv. Ob tem je sprejela sklep, s katerim je 
naložila Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije, da 
v roku treh mesecev pripravi zakon o prenehanju veljavnosti 
zakona o skladih skupnih rezerv, s katerim se uredi pravno 
nasledstvo tega sklada, finančna razmerja, obveznosti in pra- 
vice po prenehanju veljavnosti tega zakona. 

S predlaganim zakonom se izpolnjuje omenjena zahteva 
Skupščine Republike Slovenije. 

III. POGLAVITNE REŠITVE PREDLAGANE UREDITVE 
S predlaganim zakonom se v skladu z amandmaji k Ustavi 

Republike Slovenije ukinja združevanje sredstev rezerv v 
sklade skupnih rezerv v občinah in republiki. Hkrati s tem se 

ukinjajo skladi skupnih rezerv kot pravne osebe in sicer tako, 
da prenehajo z 31. decembrom 1991. 

Prenehanje skladov na navedeni datum je utemeljeno iz 
dveh razlogov: (1) s tem datumom se izteče normalno 
poslovno leto skladov, za katero so skladi že v začetku I. 1991 
opredelili svojo aktivnost s sprejetjem finančnih načrtov za to 
leto; (2) finančno poslovanje skladov je zaradi bistveno 
zmanjšanega obsega razpoložljivih finančnih sredstev veči- 
noma tudi dejansko prenehalo, novih prilivov sredstev iz 
združevanja pa ne bo. 

Glede na to, da izkazujejo skladi tako pravice kot obvezno- 
sti, je sočasno z njihovim prenehanjem predlagan prenos 
sredstev, pravic, obveznosti in delavcev na družbenopolitične 
skupnosti in sicer občinskih skladov na občine, republiškega 
sklada pa na Republiko Slovenijo. Takšna razmejitev je ute- 
meljena glede na področje, na katerem so delovali skladi in 
vlogo družbenopolitične skupnosti pri interventnem predpi- 
sovanju obveznosti združevanja za tista podjetja, ki niso spre- 
jela sporazuma o združevanju sredstev rezerv v sklade. 

Družbenopolitične skupnosti bodo na podlagi opravljenega 

12 poročevalec 



prenosa izterjevale prenesene terjatve in plačevale obveznosti 
pod pogoji in na način, kot so bili določeni ob nastanku 
obveznosti. 

Ker bodo skladi poslovali po sprejetju zakona se do 31/ 
12-1991, je predlagano, da k vsem odločitvam organov 
upravljanja kot tudi k zaključnemu računu za I. 1991 dajejo 
soglasje pristojni izvršni sveti. S tem bo dosežena usklajenost 
delovanja skladov v obdobju do njihovega prenehanja z aktiv- 
nostmi pristojnih družbenopolitičnih skupnosti in zagotovljen 
nemoten prenos vseh pravic in obveznosti na te skupnosti. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE PREDLAGANE 
UREDITVE 

Prenehanje skladov skupnih rezerv ne pomeni sočasnega 
prenehanja njihovih terjatev in obveznosti, temveč le spre- 
membo lastninskega upravičenca oziroma dolžnika. Družbe- 
nopolitične skupnosti (občine in Republika Slovenija) bodo 

s prevzemom sredstev, terjatev in obveznosti skladov postale 
zavezanec za vračilo v skladih združenih sredstev rezerv 
podjetij in plačilo ostalih prevzetih obveznosti skladov. Efek- 
tivni znesek obveznosti bo odvisen od rokovne usklajenosti 
plasmajev skladov in obveznostmi skladov za združena ali 
drugače pridobljena sredstva. Slednje pomeni, da družbeno- 
politične skupnosti ne bodo prevzele (oziroma vsaj ne v večji 
meri) obveznosti skladov v breme lastnih proračunskih virov. 
Možna pa so kratkoročna neskladja med prilivi plasiranih 
sredstev skladov in pospelimi obveznostmi skladov. 

Ob prenehanju skladov je predviden tudi prehod delavcev 
skladov v upravne organe občin in Republike Slovenije, pri- 
stojne za finance. Glede na to, da je opravljanje strokovno 
tehničnih in administrativnih del za sklade že sedaj potekalo 
tako, da so tovrstna dela opravljali zaposleni v omenjenih 
organih ali bankah, ni pričakovati večje obremenitve prora- 
čunskih sredstev zaradi prevzema delavcev skladov. 

PREDLOG ZAKONA o prenehanju veljavnosti zakona o skladih skupnih rezerv 

1. člen 
Zakon o skladih skupnih rezerv (Uradni list RS, št. 11/79, 23/ 

81, 6/84, 18/85 in 7/91) preneha veljati 31. decembra 1991. 
S tem dnem prenehajo skladi skupnih rezerv občin in sklad 
skupnih rezerv gospodarstva Slovenije (v nadaljnjem bese- 
dilu: skladi). 

2. člen 
Organi skladov nadaljujejo delo do sprejetja letnega obra- 

čuna skladov za leto 1991. 
Letni obračun iz prejšnjega odstavka mora biti sprejet do 

31.januarja 1992. 
Skupni dohodek sklada, izkazan v letnem obračunu za leto 

1991, se razporedi v skladu s splošnim aktom sklada. 

3. člen 
Sredstva, pravice, obveznosti, arhiv in dokumentacijo skla-' 

dov skupnih rezerv občin prevzamejo občine, sklada skupnih 
rezerv gospodarstva Slovenije pa Republika Slovenija in sicer 
po stanju na dan 31. decembra 1991. 

Obveznosti skladov poravnajo občine in Republika Slove- 

nija pod pogoji in na način, kot so bili v veljavi ob nastanku 
obveznosti. 

4. člen 
Upravni organi, pristojni za finance, prevzamejo delavce 

skladov s 1. januarjem 1992. 

5. člen 
Od dneva uveljavitve tega zakona organi skladov ne smejo 

sprejemati odločitev v zvezi z razpolaganjem s sredstvi skla- 
dov in prevzemanjem obveznosti brez soglasja izvršnega 
sveta skupščine občine oziroma Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije. 

Izvršni sveti iz prejšnjega odstavka dajejo soglasje k let- 
nemu obračunu skladov za leto 1991. 

Akti skladov, sprejeti v nasprotju s 1. in 2. odstavkom, so 
nični. 

6. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. 

Oblikovanje in poslovanje skladov skupnih rezerv družbe- 
nopolitičnih skupnosti je na splošno določeno z zveznim 
zakonom o sredstvih rezerv, v podrobnostih pa z republiškim 
zakonom o skladih skupnih rezerv (v nadaljevanju: skladi). 
Temeljne značilnosti delovanja skladov v Republiki Sloveniji 
so bile določene z zakonom, ki je bil sprejet v letu 1979. 
Sredstva skladov so se zagotavljala na podlagi samouprav- 
nega sporazuma o združevanju sredstev rezerv podjetij 
v sklade, za nepodpisnike sporazuma pa z interventnim zako- 
nom oziroma odlokom ustrezne družbenopolitične skupnosti. 
Intervencionizem družbenopolitične skupnosti je bil trajno 
prisoten pri financiranju skladov, še zlasti pa je bil očiten 
v zadnjem obdobju delovanja skladov. 

Spremembe v družbenoekonomskem sistemu, zlasti po 
sprejetju dopolnil k republiški ustavi, so narekovale drugačno 
organiziranje in financiranje nalog bivših samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. Le-te so prešle z izgradnjo sistema javnih 
financ na družbenopolitične skupnosti, zlasti na republiko. 
Z omenjenimi dopolnili je bilo odpravljeno tudi obvezno zdru- 
ževanje sredstev podjetij za financiranje nalog družbenopoli- 

tičnih skupnosti. V skladu s tem je bil že v začetku leta 1991 
sprejet republiškižakon, po katerem v tem letu ni bilo združe- 
vanja sredstev rezerv v občinske in republiški sklad. Skladi 
kot pravne osebe pa še obstajajo in svojo aktivnost uravna- 
vajo glede na razpoložljiva finančna sredstva, pridobljena iz 
vračila v prejšnjih letih plasiranih sredstev. 

S tem zakonom je predlagano prenehanje skladov kot prav- 
nih oseb z 31.12.1991 in prenos sredstev, pravic in obveznosti, 
izkazanih v letnem obračunu za leto 1991 in delavcev skladov 
na družbenopolitične skupnosti - občine in Republiko Slove- 
nijo. Družbenopolitične skupnosti prevzamejo obveznost za 
vračilo v skladih združenih sredstev rezerv podjetij in drugih 
prevzetih obveznosti' skladov, pri čemer bodo te obveznosti 
poravnale iz vnovčene aktive skladov, v manjkajočem delu pa 
tudi iz proračunskih sredstev v naslednjih letih. Odločanje 
skladov v zadevah iz njihove pristojnosti je po sprejetju 
zakona pa do njihovega prenehanja povezano s predhodnim 
soglasjem izvršnega sveta ustrezne družbenopolitične skup- 
nosti, ki prevzema sklade, s čimer se zagotavlja koordinirana 
aktivnost v obdobju do prenehanja skladov. 
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Poročilo o JEDRSKI VARNOSTI PRI OBRATOVANJU JEDRSKIH 

OBJEKTOV v letu 1990 

Poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedr- 
skih objektov v minulem letu je Skupščini Republi- 
ke Slovenije predložil Izvršni svet, pripravili pa so 
ga v Republiški upravi za jedrsko varnost. 
Poročilo bo obravnavala skupščinska Komisija za 
varstvo okolja in urejanje prostora, z njo pa se bo 
seznanila tudi Komisija skupščine za proučitev 
okoliščin izgradnje JE Krško in posledic njenega 
obratovanja. 

1. UVOD 
Republiška uprava za jedrsko varnost (RUJV) je pripravila 
Poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov 
v letu 1990, ki sodi med redne oblike poročanja Izvršnemu 
svetu in Skupščini Republike Slovenije. Poročilo je obravna- 
vala in sprejela Strokovna komisija za jedrsko varnost na svoji 
46. seji 11.6.1991. 
Poročilo vsebuje poleg uvoda še tri poglavja, ki obravnavajo 
pregled dela v RUJV, obratovanja jedrskih objektov v Sloveniji 
in v svetu. 
RUJV opravlja upravne naloge s področja jedrske varnosti in 
inšpekcijski nadzor nad jedrskimi objekti v Sloveniji, obenem 
pa ima razvito močno mednarodno sodelovanje, ker lahko le 
z uporabo najnovejših spoznanj in informacij o dogajanju na 
področju jedrske energetike v svetu kakovostno opravlja 
svojo temeljno dejavnost. Sem spadata tudi usklajevanje in 
ocena dela strokovnih organizacij, ki opravljajo nadzor 
remontnih in vzdrževalnih del v NE Krško. 
Poglavje o obratovanju jedrskih objektov v Sloveniji 
podrobno obravnava obratovanje jedrske elektrarne v Krškem 
v letu 1990, in sicer glavne obratovalne podatke, ustavitve in 
razloge zanje, podatke o gorivu, stanje izrabljenega goriva, 
radioaktivne odpadke, ki so shranjeni v elektrarni, in prejete 
doze osebja. Tu so opisani tudi izobraževanje osebja, stanje 
uparjalnikov, remontna dela, spremembe v letu 1990 in izpuš- 
čanje ter vpliv radioaktivnosti iz NE Krško na okolje. Obrav- 
nava tudi raziskovalni jedrski reaktor TRIGA na Institutu Jožef 
Štefan v Podgorici, ki se uporablja za izobraževanje, raziskave 
in pridobivanje izotopov za industrijo in medicino. Opisuje 
tudi prehodno skladišče radioaktivnih odpadkov za majhne 
uporabnike in nadzor radioaktivnosti v okolici reaktorskega 
centra. 
Poglavje o obratovanju jedrskih objektov v svetu vsebuje 
kratek pregled podatkov o gradnji, obratovanju in zapiranju 
jedrskih elektrarn in kratek pregled aktualnih vprašanj o jedr- 
ski varnosti v svetu, v katerem so opisane tudi najbolj 
pomembne nezgode, ki so se v letu 1990 zgodile v posamez- 
nih državah. 

2. PREGLED DELA REPUBLIŠKE UPRAVE ZA JEDRSKO 
VARNOST 
Republiška uprava za jedrsko varnost je z Zakonom o organi- 
zaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in 
republiških organizacij opredeljena kot samostojen upravni 
organ, pristojen za zadeve, ki se nanašajo na varnost jedrskih 
objektov in na inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške 
pristojnosti, ki urejajo varnost jedrskih objektov. 
V začetku leta 1990 se je reorganizacija republiške uprave 
intenzivirala tako, da je bil v skupščinski razpravi predlog za 
izdajo Zakona o državni upravi z osnutkom zakona (Poročeva- 
lec, št. 3/90 z dne 8.2.1990). S predlagano reorganizacijo naj 
bi bila RUJV umeščena v sestavo Republiškega sekretariata 
za varstvo okolja in urejanje prostora ter bi bila tako organ 
v njegovi sestavi, kar bistveno spreminja položaj in vlogo 
RUJV. Sekretariat bi imel po predlagani reorganizaciji pristoj- 
nost nadzora nad delom RUJV, odločanja v upravnem 
postopku o pravnih sredstvih zoper upravne akte RUJV, odre- 
jati opravljanje posameznih nalog, RUJV pa tudi izgubi nepo- 

sredno povezanost z najvišjimi republiškimi telesi (Izvršnim 
svetom in Skupščino). 
Ker je bil zaradi spomladanskih volitev dotedanji postopek 
obravnave zakona v letu 1990 ustavljen, RUJV v letu 1990 ni 
dala svojih pripomb in stališč pristojnim organom v republiki. 
Vendar pa je stališče RUJV jasno: RUJV mora biti v celotnem 
sistemu republiške uprave organizacijsko samostojna, da bi 
lahko zadovoljila nekaterim zahtevam mednarodne prakse na 
področju jedrske varnosti: 
- učinkovito izvajanje funkcij, del in nalog, 
- učinkovita porazdelitev pristojnosti ter hierarhije odločanja 
in odgovornosti, 
- neposredna odgovornost najvišjim oblastnim organom dr- 
žave. 
Menimo, da tako naše stališče potrjuje že tudi kratek povzetek 
dela RUJV, ki ga navajamo v nadaljevanju. 
2.1 SPLOŠNO 
Med dejavnostmi, ki segajo v zakonodajo, omenjamo le naj- 
pomembnejše. Tako je Republiška uprava za jedrsko varnost 
(RUJV) v letu 1990 sodelovala pri pripravi predloga zveznega 
Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o jedrski 
varnosti. Ob zavzemanju za izvajanje Dunajske konvencije 
o civilni odgovornosti za jedrsko škodo je sodelovala pri 
pripravi Odloka o spremembi odloka o določitvi zneska omeji- 
tve odškodninske odgovornosti uporabnika jedrske naprave 
za jedrsko škodo (Ur. list SFRJ, št. 5/90 in 46/90) in sprožila 
postopek za izdajo Odloka o spremembah odloka o določitvi 
zneska zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo (Ur. list 
SRS, št. 6/90 in Ur.list RS, št.43/90). V zvezni skupščini se je 
v letu 1990 začel postopek sprejema Zakona o ratifikaciji 
konvencije o pomoči v primeru jedrskih nesreč in radiološke 
nevarnosti, o predlogu katerega je svoje mnenje podala tudi 
RUJV. Kljub našim prizadevanjem je še naprej ostal nejasen 
status Jugoslavije v zvezi s konvencijo o zgodnjem poročanju 
o jedrski nesreči, ki jo je Jugoslavija sicer ratificirala že v letu 
1988, vendar pa ni uvrščena med države članice, ki so konven- 
cijo ratificirale in izmenjale naslove pristojnih organov ozi- 
roma kontaktnih točk za obveščanje. 
Pri opravljanju upravnih nalog je v letu 1990 Republiška 
uprava za jedrsko varnost izdala Nuklearni elektrarni Krško 15 
odločb, ki se nanašajo na: varnostno analizo ob morebitnem 
začasnem izpadu vsega izmeničnega toka (I); spremembe 
obratovalnih pogojev in omejitev (9); varnostno oceno za 
termični šok reaktorske posode pod tlakom (1), radiološke (1) 
in meteorološke (1) meritve v okolici NE Krško; skrajšano 
končno varnostno poročilo (1) in oceno varstva pred požarom 
v jedrski elektrarni (1). 
RUJV je NE Krško z odločbami o »obratovalnih pogojih in 
omejitvah«: 
- dovolila spremembe pogojev hitrosti segrevanja in ohlaja- 
nja primarnega hladila, 
- dovolila spremembo rokov za pregled ventilov primarnega 
kroga, 
- določila začetek uveljavitve novega formata obratovalnih 
pogojev in omejitev v obliki, ki je standarna v ZDA, 
- določila merila za čepljenje cevi uparjalnikov glede na 
vrsto, lokacijo in obseg poškodb cevi, 
- določila zgornje meje radioaktivnosti primarnega hladila, 
sekundarnega hladila in puščanja preko uparjalnikov, 
- določila spremembe, ki se nanašajo na zgornjo mejo Cep- 
ljenja v uparjalnikih 18%, 
- določila najmanjšo dovoljena koncentracija bora v zbiral- 
niku za menjavo goriva. 

Te odločbe so bile izdane z namenom, da se ohrani ali 
izboljša stopnja jedrske varnosti v NE Krško. 
Prav tako je RUJV vodila upravni postopek za novo varnostno 
poročilo raziskovalnega reaktorja TRIGA Instituta Jožef 
Štefan. 
S kadrovskega področja naj omenimo le, da sta v letu 1990 
prenehala z delom dva sodelavca , zaposlili pa so se štirje novi 
delavci. Veliko pozornosti je bilo posvečeno strokovnemu 
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usposabljanju delavcev, ki so se udeleževali tečajev, seminar- 
jev ter drugih oblik usposabljanja v domovini in tujini (glej 
podpoglavje 2.2). En delavec dela kot mladi raziskovalec in se 
izobražuje za pridobitev magistrskega naslova iz reaktorske 
fizike. Predstavniki RUJV so se udeležili tečaja o obvladova- 
nju nezgod, tečaja o vplivu staranja jedrskih elektrarn na 
varnost in tečaja iz požarne varnosti (vsi ti tečaji so bili 
v Ljubljani). 
Obveščanju javnosti je uprava tudi v letu 1990 posvetila kar 
največjo pozornost, kljub temu da v ta namen ni bilo v prora- 
čunu namenjenih sredstev. Potekalo je preko sredstev jav- 
nega obveščanja, ki jim je bila vedno na voljo tudi uporaba 
zelo obsežne strokovne knjižnice (tudi video kasete). 
Sodelovanje z drugimi upravnimi organi je bilo glede na 
izrazito interdisciplinarnost področja dela Republiške uprave 
za jedrsko varnost tudi v letu 1990 zelo intenzivno, predvsem 
s Sekretariatom za energetiko, Sekretariatom za zdravstvo in 
socialno varstvo, Sekretariatom za varstvo okolja in urejanje 
prostora Sekretariatom za ljudsko obrambo, Sekretariatom 
za notranje zadeve, Sekretariatom za mednarodno sodelova- 
nje in Sekretariatom za raziskovalno dejavnost in tehnologijo. 
RUJV je sodelovala pri vodenju upravnih postopkov, pripravi 
zakonov ter dajanju soglasij k zveznim zakonom ter medna- 
rodnim konvencijam, odgovorov na delegatska vprašanja in 
pobude ter pri delu interdisciplinarnih strokovnih komisij. 
RUJV je sodelovala tudi s Komisijo Skupščine R Slovenije za 
proučitev okoliščin gradnje NE Krško in posledic njenega 
obratovanja kot tudi s Komisijo Skupščine R Slovenije za 
varstvo okolja in naravno dediščino. 
Pri Republiški upravi za jedrsko varnost deluje Strokovna 
komisija za jedrsko varnost, ki se je v letu 1990 sestala 
dvakrat in poleg drugih zadev s področja jedrske varnosti in 
varstva pred sevanji ter obratovanja jedrske elektrarne 
v Krškem obravnavala: republiški program (petletni) ter letni 
program ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrsko varnost za leto 1990 (za RUJV in za Republiški sekre- 
tariat za zdravstvo in socialno varstvo), smernice za izbor 
lokacij nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v R Sloveniji, 
poročilo RUJV o jedrski varnosti za leto 1989, poročilo o nad- 
zoru radioaktivnosti okolja za leto I989, program radiološkega 
in meteorološkega monitoringa v okolici NE Krško za leto 
1990 in poročila o remontu NE Krško v letu 1989. 
Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti operaterjev 
NE Krško se je v letu 1990 sestala na rednih sejah štirikrat, 
poleg rednih sej so bile tudi seje izpraševalcev po opravljenih 
preizkusih usposobljenosti. Na dveh izpitnih rokih je 17 kandi- 
datov opravljalo preizkus, in sicer 9 kandidatov za glavnega 
operaterja in 8 kandidatov za operaterja reaktorja. Vsi kandi- 
dati so preizkus uspešno opravili, razen enega kandidata za 
glavnega operaterja, ki pa je ponavljal preizkus in ga opravil 
v januarju 1991. 
V 4. členu republiškega Zakona o izvajanju varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objek- 
tov in naprav so predvideni ukrepi pomembni za vso repu- 
bliko, in sicer: 
- sistematično preiskovanje radioaktivnega onesnaževanja 
z radioaktivnimi snovmi zraka, zemlje, rek, jezer in morja, 
trdnih in tekočih padavin, pitne vode, človekove hrane in 
krme; . . .... 
- ugotavljanje radioaktivnega osnaževanja in izvrševanje čiš- 
čenja radioaktivnega onesnaženja; 
- vodenje evidence o virih ionizirajočih sevanj in o izpostav- 
ljenosti delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov tem seva- 
njem; . , . .. . . . „ 
- hramba in dokončna odložitev radioaktivnih snovi in obse- 
vanega goriva; 
- evakuacija prebivalstva in dobrin z območja ogroženega 
zaradi jedrske nezgode ali radioaktivnega onesnaževanja; 
- sistematično spremljanje, evidenca in analiza stanja varno- 
sti v jedrskih objektih in napravah; 
- ukrepi za zagotavljanje jedrske varnosti in zmanjševanje 
nastopa jedrskih nezgod; 
- drugi ukrepi, ki jih določajo drugi republiški ali zvezni 
predpisi in ratificirane mednarodne pogodbe. 
Uresničevanje teh ukrepov in ukrepov, predvidenih po zvez- 
nem Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o poseb- 
nih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije, je zago- 
tovljeno z republiškim programom ukrepov (ki je bil v Izvrš- 

nem svetu Skupščine R Slovenije sprejet v sredini aprila 1990) 
za novo petletno obdobje in z letnimi programi ukrepov. 
RUJV je letni program ukrepov za leto 1990 sprejela, obenem 
pa pospešila postopek podpisa aneksa k Samoupravnemu 
sporazumu o združevanju sredstev za jedrsko varnost, na 
podlagi katerega se financirajo nekateri ukrepi varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti. Po samoupravnem 
sporazumu iz 1985 združujejo sredstva NE Krško (80%), Insti- 
tut Jožef Štefan (5%), Rudnik urana Zirovski Vrh (5%) in 
Izvršni svet preko RUJV (10%). Sredstva, ki so bila zagotov- 
ljena iz republiškega proračuna (10%), niso sledila inflaciji, 
zato so bila sorazmerno omejena tudi sredstva drugih treh 
udeležencev sporazuma. Tako je bilo izvajanje letnega pro- 
arama ukrepov okrnjeno in je bilo namesto 12 ljudi let, kot je 
bilo predvideno in doseženo leta 1985, angažiranih samo 
okoli 3,5 ljudi let v letu 1990. 
RUJV je z letnim programom ukrepov zagotavljala sistema- 
tične preiskave radioaktivnosti v okolici jedrskih objektov, 
nadzirala skladiščenje izrabljenega goriva in vodila evidenco 
jedrskih materialov, spremljala stanje in razvoj zakonodaje 
o jedrski varnosti v SFRJ in v svetu ter obveščala javnost 
o stanju in o ukrepih na področju jedrske varnosti. 
V letnem programu ukrepov so bile s pogodbami opravljene 
naloge oziroma uresničeni ukrepi, ki se nanašajo na spremlja- 
nje stanja varnosti v jedrskih objektih in napravah v svetu, 
sodelovanje z MAAE v sistemu poročanja o jedrskih nezgodah 
v skladu z mednarodnimi konvencijami, vzdrževanje računal- 
niških programov za varnostne analize, izdelavo strokovnih 
ocen za dogodke v jedrskih objektih in izmenjavo informacij 
s tujimi organizacijami. 

2.2 MEDNARODNO SODELOVANJE 
Mednarodno sodelovanje je področje, kjer si je uprava se 
posebej prizadevala navezati tako uradne kot neformalne 
stike, saj sta izmenjava mnenj in stališč ter poznavanje in 
uveljavljanje svetovnih dosežkov in spoznanj stroke eden 
pomembnejših pogojev za uspešno opravljanje strokovnih 
nalog. RUJV je sodelovala pri pripravi okrogle mize na temo 
»Energija: sedanji in bodoči trendi v Avstriji, Sloveniji in 
Hrvaški«, sodelovala pa je tudi pri delu Kontaktnega komiteja 
med R Slovenijo in zvezno deželo Koroško. Sodelovala je tudi 
s štajersko deželno vlado v okviru Komisije za požarno var- 
nost in reševanje. Sodelavci RUJV so se udeležili tudi medna- 
rodne konference o reaktorskem gorivu v Angliji, tečaja 
o skladiščenju izrabljenega goriva na Dunaju, posvetovanja 
o mednarodni lestvici jedrskih dogodkov (INES) na Dunaju, 
konference o novih zahtevah ameriške jedrske upravne komi- 
sije US NRC v VVashingtonu. Prav tako so se udeležili posveto- 
vanja v okviru OECD Agencije za jedrsko energijo glede 
sodelovanja na področju jedrske energije in jedrske ter radio- 
loške varnosti med državami OECD in vzhodnoevropskimi in 
srednjeevropskimi državami. 
RUJV sodeluje tako z mednarodnimi organizacijami kot tudi 
z nacionalnimi, ki se ukvarjajo z jedrsko in radiološko var- 
nostjo in uporabo jedrske energije. 
Močno je razvito sodelovanje z Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo MAAE s sedežem na Dunaju. Direktor RUJV 
se je udeležil 34. letne generalne konference MAAE v septem- 
bru 1990. Udeležil se je tudi drugega zasedanja stalnega 
komiteja o odgovornosti za jedrsko škodo v oktobru 1990. 
Obravnavane teme so bile: poročilo redakcijskega komiteja 
za revizijo Dunajske konvencije o civilni odgovornosti za 
jedrsko škodo, poročilo delovne skupnine glede mehanizmov 
dodatnega nadomestila za jedrsko škodo in poročilo delovne 
skupine za postopke reševanja sporov v zvezi z odškodnino 
za jedrsko škodo. 
MAAE organizira tudi misije OSART (Operational Safety 
Review Team - Skupina za pregled obratovalne varnosti), ki 
nrealedajo posamezno jedrsko elektrarno na željo oziroma 
zahtevo države članice MAAE. V misiji OSART sodeluje od 15 
do 18 mednarodnih strokovnjakov, ki presojajo obratovalno 
varnost jedrske elektrarne. Do konca 1990 je MAAE organizi- 
rala 45 misij OSART, v katerih je poleg strokovnjakov MAAE 
sodelovalo več kot 400 mednarodnih strokovnjakov, v 40 
jedrskih elektrarnah v 24 državah. Sestavni del programa 
OSART so tudi kontrolni obiski v tistih jedrskih elektrarnah, ki 
so jih misije že pregledale. V NE Krško je bila misija OSART 
leta 1984. Po skoraj šestih letih pa je na povabilo RUJV iz leta 
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1989 prišla misija OSART v juniju 1990 na kontrolni obisk. 
Štiričlanska komisija je ugotovila, da so bila priporočila, ki jih 
je dala misija OSART iz leta 1984, v glavnem izpolnjena. Nova 
priporočila vključujejo deloma tudi stara, pri katerih je že bil 
dosežen napredek, kot so: 
- okrepitev pristojnih slovenskih upravnih organov, 
- povečanje števila inštruktorjev izobraževalne službe NE 
Krško, 
- uvedba novih standardnih tehničnih specifikacij (obratoval- 
nih pogojev in omejitev), 
- uvedba novih postopkov obratovanja v sili, 
- redni pregled vseh obratovalnih postopkov, 
- revizija programa nadzornih testov, 
- monitoring radioaktivnih izpustov ob puščanju cevi v upar- 
jalniku, 
- zmanjšanje količine radioaktivnih odpadkov, 
- zgraditev dodatnega kemijskega laboratorija, 
- zagotovitev zaloge ustreznih nadomestnih delov. 
Kontrolni obisk je tudi sprožil vprašanja, ki se do zdaj niso 
reševala ali pa je bil napredek zelo majhen: 
- dopolnilno vsakoletno usposabljanje za osebje radiološke 
zaščite in za vzdrževalno osebje, 
- protipožarna zaščita, 
- povečanje hišnega reda in čistoče, 
- redni pregled vseh postopkov v elektrarni vsaki dve leti, 
- izboljšanje opreme za vzorčenje primarnega kroga in za 
vzorčenje po nezgodah, 
- prikaz pomembnih kemijskih parametrov sekundarnega 
kroga v kontrolni sobi, 
- izdelava priročnika s scenariji nezgod za načrtovanje ukre- 
pov v sili. 
Splošni vtis misije OSART s kontrolnega obiska je bil:elek- 
trarna je dobro vzdrževana, vodstvo si prizadeva za dobro 
varnostno in obratovalno karakteristiko, osebje je dobro 
usposobljeno in predano svojim nalogam. Ob koncu obiska je 
RUJV povabila misijo OSART, da ponovno pregleda NE Krško 
do konca leta 1992. 
RUJV zahteva od NE Krško uveljavljanje priporočil misije 
OSART. Po zadnjem obisku je bil dosežen zadovoljiv napre- 
dek pri vseh vprašanjih, za katera je misija menila, da je treba 
njihovo reševanje pospešiti. Nekatere dejavnosti že tečejo, in 
sicer: 
- izdelava analize požarne varnosti elektrarne, 
- izdelava idejnega projekta sistema za vzorčenje po nez- 
godi, 
- pripravljanje priročnika za ukrepanje v nezgodi. 
V okviru MAAE obstaja tudi program za svetovanje pri ravna- 
nju z radioaktivnimi odpadki (Waste Management Advisory 
Programme - VVAMAP). V programu je predviden prenos 
mednarodnih izkušenj za varno ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki s posredovanjem misije VVAMAP na države članice 
MAAE. Misija je sestavljena iz štirih do petih mednarodno 
priznanih strokovnjakov. Do zdaj je obiskala že 26 držav. 
RUJV je v letu 1990 zaprosila MAAE da bi takšna misija 
obiskala Slovenijo, prošnjo z enako vsebino pa je poslala tudi 
Hrvaška. Agencija je za obe republiki odobrila skupno 
VVAMAP misijo v letu 1991. Dogovorjeno je, da bo misija 
v Sloveniji pregledala smernice za izbor lokacij odlagališča 
NSRAO in ocenila dosedanje rezultate prve faze študije izbora 
lokacij odlagališča ter izrazila mnenje o možnostih in potreb- 
nih postopnih pripravah za odlaganje visokoradio-aktivnih 
odpadkov. 
Pod pokroviteljstvom Agencije za jedrsko energijo (Nuclear 
Energy Agency - NEA) iz Pariza, ki deluje pri Organizaciji za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic 
Cooperation and Development - OECD), so na Švedskem 
organizirali konferenco o odlaganju jedrskih odpadkov, ki se 
je je udeležil tudi predstavnik RUJV. Poudarek te konference 
je bil, da je treba končno odlagališče radioaktivnih odpadkov 
izbrati in urediti tako, da ne bo obremenjevalo bodočih gene- 
racij. Preprečiti je treba sproščanje radionuklidov iz odlaga- 
lišča v biosfero in preveriti stabilnost pogojev v geosferi, 
kamor odlagamo odpadke. 
RUJV ima stike s Komisijo evropske skupnosti (Commission 
of European Communities - CEC) iz Bruslja, ki se ukvarja 
z jedrsko in radiološko varnostjo in vprašanji odlaganja radio- 
aktivnih odpadkov. Predstavnik RUJV se je udeležil konfe- 

rence o radioaktivnih odpadkih v organizaciji te komisije, ki je 
bila v Luksemburgu. 
RUJV sodeluje tudi s sorodnimi upravnimi organi in organiza- 
cijami, kot so švedska državna išpekcija za jedrsko energijo 
SKI, belgijska organizacija za nadzor nad jedrskimi objekti 
VINCOTE, Komisija za jedrsko energijo Republike Češke in 
Slovaške in Državni komite Sovjetske zveze za nadzor nad 
jedrsko varnostjo. 
RUJV navezuje stike tudi z drugimi sorodnimi organizacijami 
v svetu, tako z britanskim svetom za radiološko zaščito (Nati- 
onal Radiological Protection Board - NRPB), švedskim 
državnim institutom za varstvo pred sevanji SSI, francoskim 
komisariatom za jedrsko energijo (Commisariat a l'Energie 
Nucleaire - CEA), inšpekcijo za jedrsko varnost francoskega 
elektropodjetja EdF, špansko komisijo za jedrsko varnost 
(Consejo de Seguridad Nuclear - CSN), nizozemskim uprav- 
nim organom za jedrsko varnost, bavarskim upravnim orga- 
nom za jedrsko in radiološko varnost in Združenjem za teh- 
nični nadzor (Technische Uebervvachungs Verein — TUeV) in 
drugimi. 
Dvostransko sodelovanje pri izmenjavi informacij o varnosti 
jedrskih elektrarn posebej dobro poteka z ameriško Jedrsko 
upravno komisijo (US NRC - US Nuclear Regulatory Commis- 
sion) po sporazumu iz 1985 med tedanjim Zveznim komitejem 
za energetiko in industrijo in NRC preko Instituta Jožef Šte- 
fan, ki je opravljal vlogo posredovanja in zbiranja informacij. 
Informacije NRC so za delo RUJV še posebej pomembne, ker 
sta reaktor v NE Krško in raziskovalni reaktor TRIGA na 
Institutu Jožef Štefan ameriškega izvora, zato RUJV spremlja 
upravne zahteve za podobne objekte v ZDA in jih uveljavlja 
v Sloveniji. V skladu s sporazumom so potekale tudi raziskave 
o varnosti jedrskih elektrarn kot tudi preverjanje računalni- 
ških programov za analiziranje jedrskih nezgod in nesreč. 
NRC tudi omogoča šolanje v svojem izobraževalnem centru 
za jedrsko tehnologijo. Sporazum je formalno potekel sep- 
tembra 1990. RUJV se je trudila, da bi bilo pravočasno podpi- 
sano podaljšanje sporazuma, vendar se to do konca 1990 ni 
zgodilo. Kljub temu se je sodelovanje nadaljevalo v nespreme- 
njenem obsegu. 
2.3 DELOVANJE STROKOVNIH ORGANIZACIJ 
Pri svojem delu Republiška uprava za jedrsko varnost potre- 
buje podporo strokovnih organizacij, od katerih vsaka 
v skladu s svojimi pooblastili opravlja dela in naloge, ki so 
povezane z jedrsko varnostjo. S svojim delom te organizacije 
pomembno prispevajo k zanesljivosti obratovanja NE Krško, 
obenem pa pomagajo tudi pri nadzoru, ki ga opravlja RUJV 
s svojo inšpekcijo. Med strokovne organizacije na področju 
jedrske varnosti, ki so bile v letu 1990 najbolj aktivne spadajo 
Elektroinštitut Milan Vidmar, Institut Jožef Štefan, Elektropro- 
jekt Ljubljana, Inštitut za metalne konstrukcije in Inštitut za 
elektroprivredu, Zagreb. 
Institut Jožef Štefan je v letu 1990 preizkušal in umerjal 
radiološko instrumentacijo, nadziral radioaktivnost v okolici 
NE Krško, strokovno ocenil dela pri remontu jedrske elek- 
trarne, opravljal računalniške analize, s katerimi so simulirali 
nezgode z izlivom hladila, nezgode z zlomom glavne napa- 
jalne cevi uparjalnika, nezgode zaradi zloma parovoda ali 
zaustavitve glavne reaktorske črpalke. Delavci Instituta Jožef 
Štefan so pripravili strokovno mnenje o posameznih poglavjih 
končnega varnostnega poročila NE Krško, analizirali so vpliv 
čepljenja uparjalnikovih cevi, naredili so trdnostne analize 
cevovodov in odpornosti tlačne posode, opravili so preračun 
sredice osmega gorivnega cikla, za Rudnik urana Žirovski Vrh 
so merili koncentracijo radona v okolici rudnika. Skupaj z izo- 
braževalnim centrom za jedrsko tehnologijo Milan Čopič so 
izvajali strokovno usposabljanje iz osnov reaktorske tehnolo- 
gije, sistemov jedrske elektrarne in varstva pred ionizirajočimi 
sevanji. 
Elektroinštitut Milan Vidmarje opravljal meritve na električni 
opremi v času redne menjave goriva v NE Krško, pripravil 
analizo obstoječe opreme v jedrski elektrarni glede na var- 
nostni razred in seizmične zahteve in ocenil načrte preizku- 
šanj proizvajalcev opreme. Sodeloval je pri pripravi in izvaja- 
nju izobraževanja za osebje NE Krško za področje zagotavlja- 
nja kakovosti. 
Elektroprojekt Ljubljana je opravljal naloge, ki so obsegale 
idejno študijo za trajno rešitev odmuljevanja bistvene hladilne 
vode, ki se zajema iz Save, projekt vgradnje sistema za merje- 
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nje radioaktivnosti na glavnem parovodu, izdelavo modifika- 
cije tesnilne vode kondenzacijskih črpalk, prestavitev sušil- 
nika vodika, projekt dodatne strelovodne zaščite na 400 kV 
stikališču in projekt za izvedbo temeljev za rezervni transfor- 
mator. Opravljal je še tehnična opazovanja gradbenih objek- 
tov in sodeloval pri izboru možnih lokacij za odlagališče 
nizko- in srednjeradioaktaivnih odpadkov v R Sloveniji. 
Inštitut za metalne konstrukcije, Ljubljana, je v letu 1990 
nadziral remontna dela na področju sistemov z notranjim 
tlakom, na dvižnih napravah in drugih nosilnih konstrukcijah. 
Preizkušal in umerjat je momentne ključe in dinamometre, ki 
jih uporabljajo v NE Krško, atestiral varilce in postopke za 
varjenje ter dopolnil svoj program zagotovitve kakovosti. 
Institut za elektroprivredu iz Zagreba je nadziral remontna 
dela na področju strojne opreme, instrumentacije in regula- 
cije, na preiskavah komponent in na preizkušanju cevi upar- 
jalnikov z metodami vrtinčnih tokov. 
Strokovne organizacije so v lanskem letu s svojimi mnenji, 
projekti, poročili, raziskovalnimi nalogami, analizami, zbir- 
nimi ocenami in meritvami bistveno prispevale k zagotavlja- 
nju in nadziranju jedrske varnosti. 

2.4 INŠPEKCIJSKI NADZOR NAD JEDRSKIMI OBJEKTI 
RUJV s svojo inšpekcijo v skladu s svojimi pooblastili nadzira 
delovne organizacije, ki upravljajo jedrske objekte, ob upošte- 
vanju veljavne zakonodaje, standardov, tehničnih normativov 
ter drugih predpisov v zvezi z izvajanjem vseh ukrepov za 
zagotovitev jedrske varnosti pri lokaciji, projektiranju, gradi- 
tvi, montaži postrojev, pri funkcionalnih in zagonskih preizku- 
sih, poskusnem obratovanju, obratovanju, zagotovitvi kako- 
vosti opravljenih del in vgrajenega materiala, pri načrtih ukre- 
pov za morebitno jedrsko nesrečo, pri strokovni usposoblje- 
nosti pogonskega osebja, pri vzdrževanju, revizijah, remontih 
in spremembah varnostne opreme, materialni bilanci jedr- 
skega materiala in odgovornosti za jedrsko škodo. 
Materialnopravno osnovo za upravne naloge s področja jedr- 
ske varnosti in za inšpekcijski nadzor nad jedrskimi objekti 
dajejo Zakon o organizaciji in delovnem področju republiških 
upravnih organov in republiških organizacij, Zakon o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike 
Slovenije ter o republiških upravnih organih, Zakon o ener- 
getskem gospodarstvu, Zakon o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske 
energije, priporočila Mednarodne agencije za atomsko ener- 
gijo (MAAE) in drugih varnostnih standardih, Zakon o izvaja- 
nju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost 
jedrskih objektov in naprav ter podzakonski akti in pravilniki 
na osnovi zgoraj navedenih zakonov in mednarodne konven- 
cije o jedrski energiji in jedrski varnosti. 
RUJV usklajuje delo z drugimi inšpekcijami R Slovenije pri 
preverjanju izpolnjevanja pogojev in zahtev, ki izhajajo iz 
lokacijskih in gradbenih dovoljenj za jedrske objekte. 
Za inšpekcijski nadzor nad jedrskimi objekti so v RUJV siste- 
matizirana tri delovna mesta, vendar je bilo ob koncu 1990 
zasedeno le eno. V letu 1991 se predvideva zasedba vseh 
sistematiziranih delovnih mest. 
V letu 1990 je RUJV opravila štiriinštirideset rednih inšpekcij- 
skih pregledov, kar je rahel porast pregledov v primerjavi 
s prejšnjim letom, in to kljub pomanjkljivi zasedbi delovnih 
mest inšpektorjev. To pomanjkanje je bilo nadomeščeno 
s strokovno pomočjo drugih delavcev RUJV. 
Inšpektor za jedrsko varnost je naložil in nadziral pripravo 
strokovnih mnenj pooblaščenih organizacij pri funkcionalnih 
in zagonskih preizkusih po menjavi goriva in zagotovitvi kako- 
vosti opravljenih del in vgrajenega materiala. 
V letu 1990 je RUJV poleg rednih inšpekcijskih pregledov 
opravljala tudi izredne preglede NE Krško v zvezi z: 
- končnim varnostnim poročilom NE Krško (revizije); 
- uvajanjem standardnega formata obratovalnih pogojev in 
omejitev; 
- ukrepi po nezgodi v ameriški elektrarni TMI-2 (program 
TMI); 
- ukrepi na podlagi izkušenj drugih jedrskih elektrarn 
v svetu; 
- izpolnjevanjem priporočil varnostnih misij OSART; 
- poročili in obvestili, ki jih mora NE Krško pošiljati upravnim 
organom po Pravilniku o načinih in rokih poročanja (Ur.list 
SRS,št.12/81); 

- preverjanjem operabilnosti elektrarne zaradi potresa na 
območju elektrarne; 
- sodelovanjem pri preverejanju fizičnega in tehničnega 
varovanja jedrskih objektov; 
- preverjanjem požarne zaščite z upoštevanjem izkušenj in 
dogodkov v jedrskih elektrarnah v svetu; 
- pripravo in izvajanjem remonta 90; 
- delom pooblaščenih organizacij; 
- preverjanjem usposobljenosti mobilne enote Inštituta Jo?ef 
Štefan in mobilne enote NE Krško. 
Druga dejavnost, ki ni zajeta v neposrednih inšpekcijskih 
pregledih NE Krško, je vsebovala vodenje evidence o jedrskih 
materialih za vse cone materialnih bilanc v R Sloveniji in 
obveščanju zveznega upravnega organa, pristojnega za jedr- • 
sko energijo in MAAE ter nadzor pri preverjanju znanja glav- 
nih operaterjev in operaterjev NE Krško. 
Poleg omenjenega je RUJV v letu 1990 sodelovala na rednih 
mesečnih dispečerskih sestankih med dispečerji Republike 
Slovenije in Republike Hrvaške ter NE Krško. 
Zunaj okvira NE Krško in Reaktorskega centra Podgorica 
Instituta Jožef Štefan je RUJV sodelovala pri inšpekcijah in 
strokovno pomagala pri nekaterih tehničnih in inšpekcijskih 
pregledih, Elektrotehnična fakulteta iz Zagreba, zagotovitev 
kakovosti v podjetjih Rade Končar Zagreb, Jugoturbina Karlo- 
vac, Litostroj Ljubljana, skladišče RAO Zavratec). 
Iz dosedanjih izkušenj in dejstev lahko ugotovimo: 
- RUJV s svojo inšpekcijo za jedrsko varnost uspešno sode- 
luje z drugimi inšpekcijskimi organi. 

- Remontna dela, menjava goriva, funkcionalni in zagonski 
preizkusi na sistemih in komponentah NE Krško tudi po 
remontu 90 ustrezajo obratovalnim pogojem in omejitvam, 
oziroma so v skladu z merili sprejemljivosti v odobrenih po- 
stopkih. 

- Po vsakem izpadu NE Krško oziroma njeni ustavitvi, 
vključno z remontom 90 in ponovnim zagonom elektrarne so 
bili opravljeni inšpekcijski pregledi, preverjene vse kratko- 
ročne in dolgoročne.akcije za trajno odpravo vzrokov. Uve- 
deni so bili jasno določeni ukrepi, zahtevane analize oziroma 
zahtevani predlogi za uvedbo dolgoročnih ukrepov. 

- Pri vseh izpadih in ustavitvah elektrarne v letu 1990 je bilo 
ugotovljeno, da so bili vzroki na sekundarnem delu elek- 
trarne da so vsi varnostni sistemi za varno ustavitev elek- 
trarne delovali v skladu s projektno predvidenimi parametri in 
da ni bila ogrožena jedrska varnost. 

- V letu 1990 je RUJV skupaj z Republiškim požarnim inšpek- 
toratom začela sistematično preverjati požarno zaščito v elek- 
trarni z vključevanjem vseh najnovejših znanj in izkušenj 
v svetu na tem področju. Pri tem želimo vključiti nemško 
organizacijo TUeV, saj bi s tem pridobili tudi izkušnje in 
znania nemških strokovnjakov na tem področju. 
- Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA Reaktorskega 
centra Podgorica Instituta Jožef Štefan je v letu 1990 ustre- 
zalo obratovalnim pogojem in omejitvam. 
- Radioaktivni odpadki se v začasnem skladišču radioaktiv- 
nih odpadkov v NE Krško in prehodnem skladišču radioaktiv- 
nih odpadkov Reaktorskega centra Podgorica skladiščijo 
v skladu z zakonodajo, evidence se vodijo korektno in 
dosledno. 
- Sodelovanje s pravosodnimi organi na lastno pobudo ni 
bilo potrebno. 

3 OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SLOVENIJI 
3.1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO 
3.1.1 Glavni obratovalni podatki 
V NE Krško so v letu 1990 pridobili 4 622 194 MWh (4.6 TWh) 
bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma 4 386 
772 MWh (4.4 TWh) neto električne energije. To predstavlja 
24 2% porabljene električne energije v Sloveniji in 14.9% 
v Hrvaški. Generator je bil priključen na omrežje 7590.8 ure ali 
86 66 % celotnega števila ur v tem letu. Proizvodni načrt je bil 
presežen za 6.94 %. Tabela 3.1.1 prikazuje dinamiko pridobi- 
vanja električne energije v primerjavi z načrtovano. 
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Tabela 3.1.1: Načrtovana in dosežena proizvodnja NE Krško 
za leto 1990 

mesec naCrtovana 
pro i zvodnja 

(GWh) 

dose2ena 
proizvodnja 

(GWh) 

raz 1 i ka 
za tekoCi 
mesec (X) 

januar 
f ebruar 
marec 
apr i 1 
maj 
Junij 
julij 
avgus t 
sep tember 
oktober 
november 
december 

406 
364 
406 
394 
406 
394 
406 
406 
394 
406 

0 
120 

449.688 
412.888 
447.940 
449.392 
450.572 
440.124 
368.688 
365.056 
376.828 
414.668 
210.928 

0 

10.76 
13.43 
10.33 
14.06 
10.98 
11.71 
-9. 19 

-10.08 
-4.35 

2. 13 

skupaj 4102 4386.772 6.94 

V letu 1990 je bil reaktor kritičen 7591 ur ali 86.65% celotnega 
števila ur v tem letu. Proizvodnja toplotne energije je znašala 
13 483 289 MWh (13.5 TWh), povprečna zgorelost goriva pa je 
bila 11 291.4 MWd/MTU (11.3 GWd/MTU). 
Med faktorje zanesljivosti jedrske elektrarne spadajo razpo- 
ložljivost, izkoriščenost in faktor prisilne zaustavitve. 
Razpoložljivost (availabi!ity) jedrske elektrarne pove, koliko 
časa je bila elektrarna priključena na omrežje v določenem 
obdobju. To izrazimo s količnikom med številom ur obratova- 
nja generatorja, sinhroniziranega z omrežjem (ne glede na 
moč reaktorja), in celotnim številom ur v tem obdobju. 
Izkoriščenost (load factor) pove, koliko električne energije je 
elektrarna pridobila glede na to, koliko električne energije bi 
teoretično lahko pridobila v določenem času. To je količnik 
med pridobljeno električno energijo in zmnožkom moči na 
sponkah generatorja, pomnožene s celotnim številom ur 
v tem obdobju. 
Faktor prisilne ustavitve v določenem časovnem obdobju je 
določen s količnikom števila ur trajanja prisilnih ustavitev in 
številom ur obratovanja elektrarne v tem obdobju. 
Tabeli 3.1.2 in 3.1.3 prikazujeta faktorje zanesljivosti obrato- 
vanja in časovno analizo obratovanja za NE Krško v letu 1990. 

Tabela 3.1.2: Faktorji zanesljivosti obratovanja NE Krško 
v letu 1990 

leto 1990 X povprečje X 
razpolo21 j ivos t 
i zkor i scenost 
faktor prisilne 

us tavi tve 

86.66 
80.78 
0.06 

79. 1 
74. 27 

1 .98 

Povprečje se nanaša na obdobje obratovanja od 1983 do 
1990. 

Tabela 3.1.3: Časovna analiza obratovanja NE Krško v letu 
1990 

Časovna analiza proizvodnje ur odstotek 
(X) 

celotni razpo1o21 J ivi Cas 
obratovanja 
trajanje obratovanja elektrarne 
trajanje ustavitev 
trajanje remonta 
trajanje načrtovanih ustavitev 
trajanje prisilnih ustavitev 

8760 
7591 
1169 
1076 

88.7 
4.3 

100 
86.65 
13.34 
12.28 
1.01 
0.049 

Slika 3.1.1 prikazuje, s kakšno močjo je NE Krško obratovala 
v letu 1990. Ustavitve in zmanjšanje moči za več kot 20 
% v štirih urah so opisani v tabeli 3.1.4. 
Diagrami na slikah 3.1.2 do 3.1.7, ki prikazujejo glavne obrato- 
valne podatke za celotno obdobje rednega obratovanja NE 
Krško, omogočajo, da lahko primerjamo rezultate iz leta 1990 
s preteklim obdobjem. Faktor izkoriščenosti se tudi v svetu 
uporablja kot glavna ocena uspešnosti obratovanja jedrske 
elektrarne. Pomemben faktor je tudi razpoložljivost, ker 
v nekaterih elektrarnah namerno zmanjšujejo moč zaradi 

nihanj v porabi električne energije in tako ne dosegajo Doljše 
izkoriščenosti. Na sliki 3.1.4 je predstavljena pridobljena elek- 
trična energija za vsa leta rednega obratovanja jedrske elek- 
trarne. Na slikah 3.1.5 do 3.1.7 so diagrami, kjer so navedeni 
število ustavitev elektrarne v posameznem letu, faktor prisilne 
ustavitve in število poročil o izrednih dogodkih na leto. 
Podatki na sliki 3.1.7 se razlikujejo od tistih iz preteklih let, ker 
je NE Krško uvedla novo označevanje poročil o izrednih 
dogodkih (nekatera poročila so bila zapisana pod isto šte- 
vilko, dopis NE Krško SRT - 356/4150, 8. 4. 1991). 
V letu 1990 je bila NE Krško glede razpoložljivosti zelo 
uspešna v svetovnem merilu, saj je bila uvrščena na 92. mesto 
med 343 jedrskimi elektrarnami, ki sporočajo podatke reviji 
Nuclear Engineering International. 

Slika 3.1.1: Diagram moči NE Krško v letu 1990 
1. Izpad elektrarne: visoko—visoki nivo v uparjalniku št. 1 
2. Načrtovana ustavitev: popravilo puščanja na liniji odv- 
zemne pare iz visokotlačnega dela turbine na grelnikih napa- 
jalne vode 
3. Zniževanje moči na nič: remont 90 

o 
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Izkoriščenost 
NE Krško 
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Slika 3.1.2: Izkoriščenost 

Razpoložljivost 
NE Krško 

% 
100 - 

Slika 3.1.3: Razpoložljivost 

Neto proizvodnja (TWh) 
NE Krško 

TWh 

i Načrtovana Piši Realizirana 

Slika 3.1.4: Neto proizvodnja 
Zaustavitve NE Krško 

NE Krško 
Število zaustavitev 

83 84 85 86 87 88 89 90 POVPR 
Leto 

RM Ročne Avtomatske 

Slika 3.1.5: Zaustavitve 

Leto 
Slika 3.1.6: Faktor prisilne zaustavitve 

Poročila o izrednih dogodkih 
NE Krško 

Število poročil 

Slika 3.1.7: Število poročil 

3.1.2 Ustavitve in zmanjšanje moči reaktorja 

Tabela 3.1.4 prikazuje datum in čas trajanja za dogodke, 
zaradi katerih je bila ustavljena NE Krško oziroma je zaradi 
njih zmanjšala moč za več kot 20 % v 4 urah. Podan je tudi 
kratek opis dogodka z razlogi, ki so ga povzročili. 

TABELA 3.1.4 

NAČRTOVANE IN NENAČRTOVANE USTAVITVE NE KRŠKO 
IN ZMANJŠANJA MOČI REAKTORJA V LETU.1990 ZA VEC 
KOT 20 % INSTALIRANE MOČI ZA ČAS, DALJŠI OD 4 UR 
DATUM OPIS 
(TRAJANJE) 

05. 01. 1990 Elektrarna je stabilno obratovala na (4.2 h) 100 
% moči v operatersko-avtomatskem režimu 
upravljanja turbine z vključeno hitrostno zanko. 
Vsi obratovalni parametri so bili normalni in 
stabilni. 

Približno ob 01:01 je prišlo do prvega potresne- 
ga sunka (2.7 stopnje po Richterjevi lestvici), ki 
sta mu sledila dva šibkejša. Zaradi tega se je 
aktiviralo nivojsko stikalo na nizkotlačnih pred- 
grelnikih glavne napajalne vode. Pojavil se je 
signal visoko—visoki nivo v nizkotlačnih pred- 
grelnikih glavne napajalne vode in sprožila se je 
osamitev nizkotlačnih predgrelnikov. Sledilo je 
avtomatsko odpiranje elektromotornoga ventila 
obvoda predgrelnika, vendar je prišlo zaradi 
prepočasnega odpiranja ventila in prehodnega 
pojava do padca tlaka na sesalni strani glavnih 
napajalnih črpalk. Ob 01:02 je tlak glavnih napa- 
jalnih črpalk dosegel vrednost, ki sproži njihovo 
avtomatsko ustavitev. Po izpadu napajalnih čr- 

Faktor prisilne zaustavitve 
NE Krško 
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palk A in B je osebje poskušalo obvladati pre- 
hodni pojav s črpalko napajalne vode C in je 
začelo hitro zmanjševati moč reaktorja. 

Moč turbine je bila znižana'na 243 MW, reaktor- 
ska moč pa je bila 69 %. Nivo vode v uparjalniku 
se je začel zviševati in je dosegel 70 % ozkega 
področja. Zaradi prehodnega pojava je nivo 
v uparjalniku št.1 hitro narastel in dosegel 82% 
ozkega področja, kar je povzročilo izklop turbi- 
ne, to pa je sprožilo ustavitev reaktorja. 

11.03. Zmanjšanje moči na 75 % zaradi (31.5h) vzdrže- 
do 12.03. vanja kondenzatorja in testiranja turbinskih ven- 
(31.5h) tilov, osamitev sekcij A, B, C, D, kondenzatorja. 

27.06. Vzdrževanje kondenzatorja, osamitev konden- 
(14.8h) zatorske sekcije B, zmanjšanje moči na 75 %. 

04.07. Zmanjšanje moči na 50 %, vzdrževanje glavnega 
(5.42h) kondenzatorja, osamitev sekcij A, B, C, D. 

14.07. Načrtovana ustavitev zaradi puščanja na paro- 
do 17.07. vodu. 
(86.95h) 
17.07. Delovanje reaktorja na 50 % moči zaradi vzpo- 
do 19.07. stavljanja kemijskih parametrov na sekundarni 
(45.45h) strani. 

29.07. Zmanjšanje moči na 70 % zaradi vzdrževalnih 
(5.50h) del na glavnem kondenzatorju, čiščenje sekcij 

A in B kondenzatorja. 

06.08. Zmanjšanje moči na 74 % zaradi previsoke 
do 07.08 temp. reke Save. 
(40h) 
22.08. Zmanjšanje moči na 70 % zaradi temp. reke 
do 29.08 Save. 
(161.92h) 
29.08. Zmanjšanje moči na 64 % zaradi temp. reke 
do 01.09. Save. 
(55.6h) 
01.09. Zmanjšanje moči na 61 % zaradi temp.reke 
do 06.09. Save. 
(127.4h) 
06.09. Zmanjšanje moči na 73.5 % zaradi temp.reke 
do 08.09. Save. 
(60.1 h) 
22.09. Zmanjšanje moči na 77.5 % zaradi čiščenja kon- 
do 23.09. denzatorja. 
(16.2h) 
19.10. Zmanjšanje moči na 75 % zaradi popravila puš- 
do 21.10. čanja kondenzatorja, vzdrževanja in čiščenja 
(43h) kondenzatorja in testiranja turbinskih ventilov. 

Osamitev sekcij A, B, C, D kondenzatorja. 

25.10. Zmanjšanje moči na 70 % zaradi visoko-visoke- 
do 26.10. ga nivoja (4.2h) v 3B grelniku napajalne vode in 
(4.2h) osamitve 1A, 1B, 2A, 2B in 3B grelnikov. 

01.11. Zmanjšanje moči na 80 % zaradi visokega preto- 
do 02.11 ka reke Save (novembrska poplava v Sloveniji). 
(12.5h) 
15.11. Zmanjšanje moči na 80 % zaradi puščanja glav- 
do 16.11. nega kondenzatorja. Osamitev sekcij A, B, C, 
(42.6h) D kondenzatorja. 

17.11. Letni remont. 
do 31.12. 
(1077h) 

3.1.3 Gorivo in aktivnost reaktorskega hladila 

Obdobje med dvema polnjenjema reaktorja z gorivom se 
imenuje gorivni cikel. Osmi gorivni cikel za NE Krško se je 
končal I7.ll.90, ko se je začel redni letni remont, ki je trajal do 
konca leta. 

Stanje gorivnih elementov v reaktorju (integriteta goriva) se 
spremlja posredno glede na aktivnost reaktorskega hladila 
(Tabela 3.1.5). Specifične aktivnosti določenih izotopov se 
merijo tako med stabilnim obratovanjem kot tudi med prehod- 

nimi pojavi. V NE Krško analizirajo v primarnem hladilu 
naslednje izotope: ksenon I33, I35 in I38; kripton 85m, 87 in 
88; jod I3I in I33 (kazalca poškodb v gorivu), jod I34 (kazalec 
prisotnosti urana v hladilu), jod I35, cezij I34 in I37 (kazalca 
izgorelosti poškodovanega goriva). Aktivnosti izotopov se 
merijo vsaj enkrat dnevno, pri spremembah obratovalnih 
parametrov (dvig, spust moči reaktorja) pa vsaj na vsake 
4 ure. 
Meritve specifičnih aktivnosti značilnih izotopov skozi vse 
leto I990 kažejo konstantne vrednosti, tako da v osmem ciklu 
ni bilo nobenih zaznavnih sprememb integritete goriva od 
začetka cikla. 
V splošnem se je specifična aktivnost pri značilnih izotopih 
v letu I990 bistveno zmanjšala glede na leto I989 (in sicer od 
ksenona I33 in I35 ter kriptona 85m in 88, kjer se je zmanjšala 
na manj kot tretjino, do kriptona 87 in joda I33, kjer se je 
zmanjšala za vsaj 40 %). Majhna aktivnost kaže, da je bila 
prevladujoč mehanizem sproščanja izotopov v letu I990 difu- 
zija skozi srajčke gorivnih palic. Iz primerjave rezultatov aktiv- 
nosti hladila osmega in sedmega cikla lahko sklepamo, da je 
ena poškodovana gorivna palica iz sedmega cikla ob menjavi 
goriva zapustila reaktor. 
Iz rezultatov lahko povzamemo, da se integriteta goriva iz 
cikla v cikel izboljšuje, kar je posledica kakovosti goriva in 
obratovalnih izkušenj. V celoti je bila integriteta goriva v NE 
Krško v osmem ciklu zelo dobra. 

Tabela 3.1.5: Izotopska sestava in aktivnost primarnega hla- 
dila za 7. in 8. cikel 

Izotop Akt ivnos t 
1989 - 7.cike 1 

(GBq ) 

Akt ivnos t 
1990 - 8.cikel 

(CBq) 

1-131 
1-133 
1-134 
Xe-133 
Xe-135 

' Xe-138 
Kr-85m 
Kr-87 
Kr-88 

.08 

.55 
2. 22 

32.31 
2.96 

.93 
1.11 

. 48 
1.11 

.025 

.34 
1 .22 
7.4 

.89 

.52 

.26 

. 19 

.32 

3.1.4 Izrabljeno jedrsko gorivo 
Izrabljeno jedrsko gorivo se skladišči v bazenu, napolnjenem 
z vodo, ki vsebuje borno kislino. V tem bazenu čaka, da ga 
odpeljejo na skladiščenje kot visokoradioaktiven odpadek ali 
pa na trajno predelavo, kjer reciklirajo cepljivi uran in plutonij, 
ki sta še ostala v izrabljenem gorivu. 
V bazenu je dovolj prostora za 17 polnitev in še za eno celo 
reaktorsko sredico. Prostor za eno reaktorsko sredico (121 
gorivnih elementov) mora biti vedno na razpolago, če bi bilo 
treba iz kakršnega koli razloga izprazniti reaktorsko posodo. 
Zmogljivost bazena zadostuje za shranjevanje izrabljenega 
goriva do leta 2000, vendar pa obstoji možnost, da bo bazen 
povsem zapolnjen šele kasneje, ker elektrarna skuša povečati 
izkoristek goriva (postopno prehaja na daljši gorivni ciklus, 
uporablja bolj obogateno gorivo). V letu 1990 se je število 
elementov v bazenu za izrabljeno gorivo povečalo za 48, tako 
da jih je zdaj skupaj 314 (Tabela 3.1.6). 
Tabela 3.1.6: Evidenca gorivnih elementov v bazenu za izrab- 
ljeno gorivo 

Le tO Št. izrabljenih 
goriv, elementov 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

40 
82 

122 
154 
194 
226 
266 
314 



3.1.5 Radioaktivni odpadki 
Pri vzdrževalnih delih, popravilih in čiščenju v nadzorovanem 
delu elektrarne nastajajo nizko- in srednjeradioaktivnt 
odpadki, ki jih je treba odstraniti in skladiščiti, da ohranimo 
elektrarno »čisto« in da so delavci v elektrarni izpostavljeni 
čim šibkejšemu sevanju. Radioaktivni odpadki nastajajo tudi 
pri čiščenju plinastih in tekočih odpadnih snov| iz elektrarne 
ter primarnega hladila. Vsi ti odpadki so razvrščeni v katego- 
rijo nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. 
V elektrarni se vsi radioaktivni odpadki pakirajo v dvestolitr- 
ske sode, in sicer: nizkoradioaktiven stisljiv odpadek brez 
dodatne zaščite, preostali odpadki pa se spravljajo v sode, ki 
so znotraj obloženi z betonsko zaščito. 
V dosedanjem obratovanju elektrarne se je nabralo 1572 m3 
teh odpadkov v sodih (Slika 3.1.8). Povprečna specifična 
aktivnost znaša 21.6 GBq/m3, kar jih razvršča v skupino sred- 
njeradioaktivnih odpadkov s sevalci beta in gama (Ur.list 
SFRJ,št.40/86). V tabeli 3.1.7 so navedeni vrsta, količina, aktiv- 
nost, volumen in specifična aktivnost odpadkov. 

Slika 3.1.8: Proizvodnja nizko- in srednjeradioaktivnih 
odpadkov po letih 

Proizvodnja radioaktivnih odpadkov 
NE Krško 

delavci bolj izpostavljeni sevanju kot med rednim obratova- 
njem, so prejete doze delavcev vedno pod zakonsko določe- 
nimi mejnimi vrednostmi. 
Tabela 3.1.8 prikazuje porazdelitev efektivnih ekvivalentnih 
doz osebja, ki je bilo izpostavljeno sevanju v NE Krško. Efek- 
tivno ekvivalentno letno dozo večjo od 5 mSv (to je 10% doze, 
ki je zakonsko določena kot mejna za profesionalne delavce), 
je v letu 1990 prejelo 137 delavcev, od tega 2 v območju od 20 
- 25 mSv. 
Priporočila Mednarodne komisije za radiološko zaščito (Inter- 
national Commission on Radiological Protection - ICRP) so 
se na novo oblikovala v letu 1990, tako da ICRP priporoča 
zgornjo mejo za efektivno ekvivalentno dozo 20 mSv/leto za 
profesionalne delavce za povprečje 5 let namesto dosedanjih 
50 mSv/leto, pri čemer še vedno velja zgornja meja 50 mSv 
v posameznem letu (vir: Annals of the ICRP, April 1991). 
V letu 1990 je bila efektivna ekvivalentna doza za zunanje 
sodelavce bistveno večja kot leto poprej. K tej dozi so največ 
prispevala dela pri uparjalnikih. Tu sta navedena dva glavna 
razloga, ki sta bistveno prispevala k povečanju kolektivne 
efektivne ekvivalentne doze: 
a) povečan obseg del pri uparjalnikih: 
- odstranjevanje zlomljenega vijaka na prirobnici hladne veje 
uparjalnika št. 2 (kolektivna efektivna ekvivalentna doza je za 
to delo znašala 150 človekmSv), 
- izvlečenje vzorcev cevi iz obeh uperjalnikov (ocena za dozo 
bi bila 100 - 150 človekmSv), 
b) višje hitrosti doz v vodnih komorah uparjalnikov (ocena za 
to dozo je 100 človekmSv). 
Kolektivna efektivna ekvivalentna doza je skupna doza, ki so 
jo prejele vse osebe, izpostavljene sevanju, pri čemer sta 
upoštevani vrsta sevanja in občutljivost različnih organov na 
sevanje. 
V tabelah 3.1.9 in 3.1.10 vidimo, daje bila kolektivna efektivna 
ekvivalentna doza za osebje jedrske elektrarne 0.466 člo- 
vekSv, za izvajalce pogodbenih del skupaj z delavci glavnega 
dobavitelja opreme pa 1.577 človekSv. Celotna letna kolek- 
tivna efektivna ekvivalentna doza za vse delavce, ki so bili 
v letu. 1990 v NE Krško, pa znaša 2.043 človekSv. Ce to 
preračunamo na enoto pridobljene električne energije (NE 
Krško je v 1990 pridobila 0.5 GVVIet), dobimo 4.0 človekSv/ 
GVVIeto v letu 1990. Ta vrednost je enaka, kot je povprečje za 
zahodnoevropske jedrske elektrarne, ki je 4 človekSv/GVVIeto 
(poročilo UNSCEAR 1988), in je manjše od povprečja za 
ameriške elektrarne v obdobju od I985 do I989, ki znaša 4.43 
človekSv/GWIeto. Pregled prejetih doz v NE Krško v letih od 
I983 do I990 je na sliki 3.1.9. Vrsta 

odpad. 
Štev. 
sodov 

Akt ivnos t 
(GBq) 

Prostor- 
nina 

(m3) 
Speci f. 
aktlvnos t 

(GBq/m3) 

SR 
CW 
EB 

F 
O 

SC 

831 
491 

5732 
86 

111 
617 

24740 
396 

7459 
1774 

20 
531 

166 
98 

1146 
17 
22 

123 

149 
4 
6 

104 
1 
4 

Skupaj 7868 34920 1572 22 

Vrsta odpadkov: 
SR — izrabljene ionske smole CW — stisljivi odpadki 
EB - koncentrat izparilnika F - filtri 
O - drugi odpadki SC - stisnjeni odpadki 

Vir: Poročilo o skladiščenju trdnih radioaktivnih odpadkov na 
dan 31.12.1990 - dopis NEK, št.KS-1/78 z dne 3.1.1991 

3.1.6 Prejete doze delavcev 
V NE Krško je organizirana služba za radiološko zaščito, ki ji 
je po predpisih (Ur.list SFRJ,št.68/88) naloženo, da vodi tudi 
redno evidenco o prejetih dozah sevanja za vse delavce 
v elektrarni, ki imajo dostop v nadzorovane dele elektrarne, in 
za delavce izvajalcev pogodbenih del, ki občasno delajo 
v elektrarni. Zadnji so zaposleni predvsem pri remontih in 
opravljajo vzdrževalna dela. Služba za radiološko zaščito vodi 
tudi evidenco o virih sevanja v elektrarni in redno meri izpo- 
stavljenost sevanju v delovnih prostorih. 
Povprečna izpostavljenost delavcev sevanju v elektrarni je 
nizka in je približno 5 % predpisane meje za profesionalne 
delavce. Tudi med remontnimi deli, ko se menjuje gorivo in so 

87 88 
Leto 

90 POVPR 

Tabela 3.1.7: Podatki o nizko- in srednjeradioaktivnih odpad- 
kih v NE Krško 31.12.1990 
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Tabela 3.1.8: Porazdelitev efektivnih ekvivalentnih doz za vse 
delavce, ki so delali v NE Krško v vseh letih obratovanja 

Opomba: Zakonsko določena mejna vrednost efektivne 
ekvivalentne doze za profesionalne delavce je 
50 mSv/leto (Ur. list SFRJ, 31/89 in 63/89). 

Razpon 
doz 

mSv/leto 
O - 1 1 - 5 5 -10 10-15 15-20 20-25 >25 Skupaj 

delavcev 

Leto 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

475 
275 
462 
375 
517 
524 
486 
506 
443 
390 

45 
313 
206 
205 
277 
301 
242 
298 
200 
265 

0 
9 

53 
15 
79 
79 
65 
60 
66 
92 

0 
13 
45 . 

3 
17 

3 
16 
21 
19 
38 

0 
10 
34 

2 
2 
4 
6 
3 
3 
5 

0 
1 

27 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
2 

0 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

520 
622 
831 
600 
892 
912 
816 
889 
731 
792 

Tabela 3.1.9: Kolektivna efektivna ekvivalentna doza sevanja 
za osebje v NE Krško v letu 1990 glede na dejavnost in osebje 

DeJavnos t 
Kolektivne ekvival. doze (clovekSv) 

osebje NEK 
zunanj i 

i zvaja 1c i skupaj 
Redno VzdrŽevanje 
Pred.rad.odpadkov 
Menjava goriva in 
letni remont 

0.1055 
0.0825 

0.2780 

0.0309 

1.5461 

0.1364 
0.0825 

1.8241 
skupaj 0.4660 1.5770 2.0430 

Tabela 3.1.10: Kolektivna in povprečna efektivna ekvivalentna 
doza za delavce, ki so delali v NE Krško v letu 1990 

De lave i kolekt. doza 
(C 1ovekSv) 

S t. delavcev povpr.doza 
( mSv ) 

NE KrSko 0.466 285 1 .64 
Zunanji izv. 1 .577 507 3.11 
Skupaj: 2. 043 792 2.58 

Kolektivna ekvivalentna efektivna doza 
NE Krško 

Letna doza (človekSievert) 

83 84 85 86 87 88 89 90 POVPR 
Leto 

Slika 3.1.9: Prejeta efektivna ekvivalentna doza za vse 
delavce, ki so delali v NEK v tekočem letu 

Opomba: V prejetih efektivnih ekvivalentnih dozah za osebje, 
ki je delalo v NE Krško, naravno ozadje ni upoštevano. 
3.1.7. Izobraževanje delavcev 
Delo v jedrskih objektih zahteva visoko strokovno usposoblje- 
nost vseh delavcev, ki morajo stalno dopolnjevati svoje znanje 
v skladu z najnovejšimi dosežki jedrske tehnologije in varno- 
sti v svetu. Z zveznimi in republiškimi predpisi (Ur.list SFRJ, 
št.86/87, Ur.list SRS, 9/81) so določeni pogoji, ki jih morajo 
glede strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj in preveritve 
znanja izpolnjevati osebe, ki opravljajo določena dela v jedr- 
skih objektih. 
V NE Krško imajo organizirano lastno službo izobraževanja. 
V sodelovanju z Izobraževalnim centrom za jedrsko tehnolo- 
gijo Milan Čopič v Ljubljani (ICJT) skrbi za programe dopolnil- 
nega strokovnega usposabljanja za vse delavce jedrske elek- 
trarne kot tudi za programe stalnega izpopolnjevanja za pri- 
dobitev ali podaljšanje potrdila za opravljanje del in nalog 
operaterja reaktorja. 
Vsi delavci, ki opravljajo dela in naloge operaterja reaktorja ali 
glavnega operaterja, se morajo redno izpopolnjevati na simu- 
latorju jedrske elektrarne. Služba za izobraževanje organizira 
tečaje na simulatorju jedrske elektrarne Zion v ZDA, ker 
v Jugoslaviji nimamo simulatorja jedrske elektrarne. V letu 
1990 je uspešno opravilo preizkus znanja za operaterja reak- 
torja in s tem obnovilo svoja delovna dovoljenja 8 delavcev, 
prav toliko jih je bilo uspešnih tudi pri izpitih za glavnega 
operaterja. 
Poleg tega da pošilja svoje delavce na izobraževanje v tujino, 
pripravi služba izobraževanja za večje število delavcev tečaje 
s tujimi predavatelji kar v jedrski elektrarni ali pa v Izobraže- 
valnem centru za jedrsko tehnologijo v Ljubljani. 
Pomembni tečaji v letu 1990 s tujimi predavatelji v NE Krško 
so bili: 
8.5. - 12.5. - družba Gilbert Commonvvealth je pripravila 
tečaj o rezervnih delih. 
28.5. - 1.6. — svetovalna firma NUS (Nuclear Utility Services) 
je imela tečaj o kemiji in radiokemiji pri lahkovodnih tlačnih 
reaktorjih. 
10.9. - 14.9 - VVestinghouse je organiziral tečaj o analizi 
jedrskih nezgod in o obratovalnih navodilih za NE Krško. 
V NE Krško sodelujejo tudi z domačimi izobraževalnimi usta- 
novami, tako so oktobra skupaj z Visoko tehniško šolo iz 
Maribora organizirali tečaje iz fizike, elektrotehnike, kemije in 
mehanike. 
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V Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo Milan Čopič 
so v sodelovanju s tujimi predavatelji pripravili tečaje: 
25.6. - 6.7. - obvladovanje jedrskih nesreč v elektrarnah 
z lahkovodnim tlačnim reaktorjem (22 udeležencev) 
3.9. - 5.9. - projektno vodenje (18 udeležencev) 
1.10. - 12.10,- upoštevanje varnostnih zahtev pri staranju 
jedrskih elektrarn (27 udeležencev). 
V ICJT so bili tudi tečaji iz osnov tehnologije močnostnih 
reaktorjev (osem mesecev), tečaj zagotovitve kakovosti in 
razni seminarji Elektrogospodarstva Slovenije. 
3.1.8. Uparjalniki 
Zaradi erozijskih in korozijskih procesov v ceveh uparjalnikov 
nastajajo napake, ki zmanjšujejo njihovo nosilnost. Ko nara- 
stejo napake do take velikosti, da obstoji nevarnost, da bi cev 
začela puščati, ali pa bi .se zlomila, je treba takšne cevi 
začepiti ali popraviti. Vsako leto je treba cevi v uparjalnikih 
pregledati z metodo vrtinčnih tokov in oceniti poškodovanost 
cevi. 
V letu 1990 je začepljenost cevi v uparjalniku št. 1 dosegla 
12.8 %, v uparjalniku št.2 pa 6.4 %. Analize, ki so jih opravili 
v letih 1988 in 1989, kažejo, da je osemnajstodstotna začeplje- 
nost cevi na vsakem uparjalniku zgornja meja, ki še dovoljuje 
delovanje reaktorja s polno močjo. Tabela 3.1.11 prikazuje, 
kako je potekalo Cepljenje cevi v NE Krško v vseh letih nje- 
nega obratovanja. 

Tabela 3.1.11: Začepljenost cevi obeh uparjalnikov v NE 
Krško. V uparjalnik št.1 je vgrajenih 4568 cevi, v uparjalnik št.2 
pa 4575. 

Le to 

uparjalnik St. 1 uparjaln ik St. 2 

St. 
zaCep. 
cevi 

zaCeplje- 
nos t 

X 

S t. 
zaCep. 
cevi 

zaCeplje- 
nost 

X 

1982 
1983 
1984 
1985 

, 1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

4 
.4 
6 

161 
179 
212 
246 
465 
584 

0.088 
0.088 
0. 130 
3.520 
3.920 
4.640 
5.390 

10.180 
12.780 

17 
17 
21 

100 
112 
159 
162 
220 
293 

0.370 
0.370 
0.460 
2. 190 
2.450 
3.480 
3.540 
4.810 
6.400 

Iz tabele 3.1.11 je razvidno, da se začepljenost cevi bliza 
dopustni meji 18% v obeh uparjalnikih pri polni moči reak- 
torja. Tendenca čepljenja kaže, da bo ta meja brez spremenje- 
nega načina popravila poškodovanih cevi dosežena v nekaj 
letih, vsekakor pa pred iztekom projektirane življenjske dobe 
elektrarne. RUJV skrbno zasleduje stanje obeh uparjalnikov 
v NE Krško in v podobnih elektrarnah v svetu ter spremlja 
ukrepe tujih upravnih organov na tem področju. 
3.1.9. Remont in spremembe v NE Krško v letu 1990 
Remontna dela v Nt Krško so trajala 46 dni, 2 uri in 37 minut, 
kar pomeni minimalno odstopanje od načrtovanih 45 dni. Pri 
remontu je bilo treba posebno pozornost posvetiti vzdrževa- 
nju uparjalnikov, druga važnejša dela pa so bila: 
- menjava jedrskega goriva, 
- vzdrževanje reaktorskih črpalk, 
- test tesnosti oziroma prepustnosti zadrževalnega hrama, 
- ISI (in service inspection) dejavnosti (medobratovalno pre- 
izkušanje), 
- preizkus in vzdrževanje turbine, 
- popravila, vzdrževanje in testiranje črpalk, motorjev, izme- 
njevalnikov toplote, ventilov, električne opreme in ventilacij- 
skih sistemov. 
Čeprav je bil to prvi remont pozimi in v zelo neugodnih 
gospodarskih razmerah, so bila vsa dela skupaj s tistimi, ki so 
jih opravili tuji in domači zunanji izvajalci, kakovostno in 
pravočasno opravljena. 
V NE Krško imajo petletni plan prioritetnih dejavnosti, v kate- 
rem so vsebovane vse spremembe in investicije za obdobje 
1988 do 1992. V letu 1990 so bile opravljene naslednje spre- 
membe, za katere je bilo izdelano varnostno poročilo in so 
bile obravnavane na Strokovnem svetu pogona — SSP: 
- dopolnitev sistema glavne napajalne vode, 
- vzpostavitev brezalarmnega stanja na glavni kontrolni 
plošči pri obratovanju na nominalni moči, 

- instalacija radiacijskih monitorjev ob parovodih, 
- sprememba vezja regulacije napetosti na obeh glavnih 
transformatorjih, 
- sprememba lokacije starega sušilnika vodika za hlajenje 
rotorja glavnega generatorja, 
- izvedba dodatnih alarmov na panelih, 
- izgradnja temelja za rezervni transformator lastne potroš- 
nje 30 MVA, 
- vgraditev oscilografov tipa »SOREL«, 
- strelovodna zaščita 400 kV daljnovodnega postroja, 
- zamenjava prenapetnostnih odvodnikov v 110 kV sistemu, 
- gradnja objekta za skladiščenje olj. 

3.1.10 Izpuščanje radioaktivnosti v okolje 
Mejne vrednosti izpustov radioaktivnih snovi v okolico so 
določene z odločbo Republiškega energetskega inšpektorata 
za začetek obratovanja jedrske elektrarne št.31-04/83-5 
z dne 6.2.1984 in odločbo istega organa za spremembo obra- 
tovalnih pogojev in omejitev št.31—04/78—6 z dne 2.10.1987. 
Tudi v letu 1990 so izpusti radioaktivnih snovi dosegli zgolj 
nekaj odstotkov vrednosti predpisanih z navedenima odloč- 
bama, razen za tritij, katerega aktivnost je dosegla približno 
dve tretjini dovoljene vrednosti. Iz diagramov na slikalp 3.1.10 
do 3.1.12 vidimo, da je bila aktivnost tekočinskih izpustov 
v letu 1990 višja kot leto poprej, vendar je bila približno enaka 
aktivnosti v letih 1987 in 1988. V splošnem je bila aktivnost 
tekočinskih izpustov leta 1990 za polovico manjša, kot je 
povprečje za ves čas obratovanja NE Krško. Aktivnost izpuš- 
čenih žlahtnih plinov je bila v letu 1990 nekajkrat večja kot 
v prejšnjih dveh letih (89 in 88), vendar samo za tretjino večja 
kot je povprečje jedrske elektrarne za obdobje od 1983 do 
1990. Aktivnost izpuščenega tritija je bila leta 1990 podobna 
kot leto poprej in skoraj enaka povprečju za celoten čas 
obratovanja elektrarne. 
V mesečnih, četrtletnih in letnih poročilih NE Krško redno 
poroča pristojnim upravnim organom o izpustih radioaktivnih 
snovi v okolje. 

Aktivnost izpuščenega tritija 
NE Krško 

Aktivnost (TBa) 

5 86 87 88 89 SU ruvrti 
Leto 

Slika 3.1.11: . orin „D 
Aktivnost tekočinskih izpustov(omejitev znaša 200 t>bq na 
leto) 

83 84 85 86 87 88 89 90 POVPR 

Slika 3 1 10' Leto 
Aktivnost izpuščenega tritija iz tekočinskih izpustov(omejitev 
znaša 20 TBq na leto) 

Aktivnost tekočinskih izpustov NE Krško 
Brez H-3, alfa sevalcev in žl. plinov 

Aktivnost (GBq)   
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Aktivnost izpuščenih žlahtnih plinov 
NE KrSko 

Aktivnost (TBq) 

POVPR 

Slika 3.1.12: 
Aktivn°st izpuščenih _ žlahtnih plinov(omejitev 110 TBq na 

3.1.11 Redni nadzor radioaktivnosti v okolici NE Krško 
A) Področja merjenja radioaktivnosti in izvajalci 
Redni radiološki nadzor Nuklearne elektrarne Krško vsebuje 
nadzor inventarja tekočih in plinastih emisij ob izvoru ter 
neodvisen nadzor vnosa radionuklidov v širše okolje (nadzor 
imisij). Nadzorovano področje obsega 12-kilometrski pas 
okoli objekta, kjer se pričakujejo najvišje vrednosti imisij in je 
potencialno mogoče najprej zaznati spremembe. Kot refe- 
renčne točke, pomembne za nezgodno pripravljenost, so 
v programu vsebovana tudi merilna mesta v R Hrvaški v smeri 
proti Zagrebu ter zahodno od njega (pasivni termoluminis- 
cenčni dozimetri v loku dolžine 45 km). 
Emisije stalno nadzoruje radiološka služba NE Krško, imisije 
pa redno nadzorujejo zunanje pooblaščene organizacije: 
Institut Jožef Štefan in Zavod za varstvo pri delu iz Ljubljane, 
Institut Rudjer Boškovič - Centar za istraživanje mora in 
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba. 
B) Rezultati nadzornih meritev (opomba 1) 
Ocena doz na podlagi imisij - voda reke Save 
Koncentracija radionuklidov, predvsem obeh cezijevih izoto- 
pov (posledica černobilskega onesnaženja), se je že med 
letom 1988 v splošnem ustalila na ravni druge polovice leta 
1987 ali na nekoliko nižji, pri poljščinah pa praktično padla na 
predčernobilsko raven. To stanje, s tendenco nadaljnjega 
počasnega upadanja, zlasti prispevkov bolj kratkoživega 
cezija-134, je opaziti tudi v letu 1990. Najpomembnejšo vlogo 
v obremenitvi z umetnimi radionuklidi zaradi splošne konta- 
minacije okolja je prevzel ponovno stroncij-90, ki je pretežno 
posledica predčernobilskih atmosferskih eksplozij jedrskih 
bomb. 
Prispevek tekočih izpustov papirnice Videm k obremenitvi 
savske vode z umetnimi radionuklidi je bil v letu 1990, pri- 
bližno enak kot leto prej, in v primerjavi s prejšnjim letom 
vezan predvsem na vodnj filtrat. Prispevek stroncija je postal 
primerljiv s prispevkom drugih umetnih radionuklidov. Tako 
kot že v prejšnjih treh letih so prispevki cezijevih radionukli- 
dov iz izpustov papirnice Videm (ki se jim do vstopa v elek- 
trarno ni uspelo razredčiti s savsko vodo) povzročali, da je 
bila povprečna letna koncentracija cezijevih izotopov v savski 
vodi pri vstopu v elektrarno večja kot po mešanju s Savo 
v nadzorni točki v Brežicah (podobno velja tudi za stroncij, ki 
pa v izpustih NE Krško ni pomemben!). Kljub temu je bilo 
mogoče posredno na podlagi spremenjenega razmerja obeh 
cezijevih izotopov v vzorcih oceniti prispevke NE Krško 
k obremenitvi Save. Po tej oceni je mogoče približno eno 
tretjino povprečnih letnih koncentracij cezijevih izotopov 
v savski vodi (v nadzorni točki v Brežicah) pripisati jedrski 
elektrarni, ostalo pa splošni, predvsem černobilski onesnaži- 
tvi okolja. Če upoštevamo tudi prirastek koncentracije tritija 
in ocenjen prirastek joda-131, ki ga prispevajo elektrarniški 
izpusti, dobimo oceno, da je prispevek NE Krško k potencialni 
letni obremenitvi referenčnega človeka, ki bi celo leto pil 
samo savsko vodo v Brežicah, manj kot 0.72 Sv/leto, kar je 
približno 50% ocenjenega prispevka vseh umetnih radionukli- 
dov v Savi oziroma 3% vseh radionuklidov v Savi. (Jod-131 so 

v letu 1990 v glavnem prispevale bolnišnice. Približna ocena 
prispevka bolnišnic k potencialni letni obremenitvi referenč- 
nega človeka znaša 0,80 Sv/leto in utegne biti večja od pri- 
spevka NE Krško.) Podobno, približno dvakrat višjo vrednost 
obremenitve 1,6 Sv/leto, dobimo tudi za Savo v Jesenicah na 
Dolenjskem. 
Ta ocena za Savo daje enako letno dozo kot v letu 1989 in 
dvakrat višjo kot v letu 1988, predvsem na račun konserva- 
tivne ocene joda-131. 

Ocena doz na podlagi imisij - ribe 
Za oceno povečanja efektivne doze referenčnega človeka 
zaradi uživanja savskih rib (36 kg/leto, cela riba), dobimo 
potencialne vrednosti 3,8 Sv/leto, kar je 5% celotne obremeni- 
tve od vseh radionuklidov vnešenih z ribami. Ribe so bile do 
leta 1986 (černobilska nesreča) kritična prenosna pot za emi- 
sije NE Krško preko prehrambene verige. V povprečju se ribe 
tudi v letu 1990 bistveno ne razlikujejo po vsebnosti cezijevih 
izotopov (iz černobilske nesreče) od druge beljakovinske 
hrane. Med umetnimi radionuklidi v ribah so prispevki stron- 
cija-90 postali najpomembnejši. 

Ocena doz na podlagi emisij 
Neodvisna modelna ocena s programom LADTAP efektivne 
doze potencialno najbolj izpostavljenega posameznika iz 
referenčne skupine brežiških prebivalcev za pričakovane pre- 
nosne poti tekočih efluentov preko Save, ki temelji na mersko 
ocenjenem razredčitvenem faktorju v Savi in inventarju letnih 
izpustov NE Krško (dopolnjena mesečna poročila NE Krško za 
leto 1990), daje efektivno ekvivalentno dozo 0,4 Sv/letno. 
Doza ie primerljiva z dozama iz preteklih treh let. 

Ocena doz na podlagi imisij — vodovodi 
Vodovod Brežice je v vseh letih obratovanja NE Krško (od leta 
1982) kazal dvakrat večjo povprečno koncentracijo tritija, kot 
vrtine v brežiško-krškem polju in krški vodovod. Študija in 
analize, narejene v letu 1985, so potrdile domnevo, da je to 
Povišanje pripisati prispevkom NE Krško preko savske vode. 
V drugi polovici leta 1990 so brežiški vodovod začeli napajati 
iz nove globoke vrtine, ki se odlikuje z vodo z zelo nizko 
vsebnostjo tritija (stara voda), tako da je ta povezava odpadla. 
Izmerjeni prispevek vseh umetnih radionuklidov iz brežiškega 
vodovoda k letni obremenitvi odraslega prebivalca zaradi 
pitja te vode je bil zato v letu 1990 za polovico nižji kot 
v predhodnih dveh letih in je znašal 0,08 Sv/leto, pri čemer je 
ocenjeni prispevek NE Krško preko tritija manj kot polovica te 
vrednosti (0,03 Sv/leto) ali 0,3% celotne obremenitve (10,6 Sv/ 
leto) zaradi vsebnosti umetnih in naravnih radionuklidov. 
Nadzorne vrtine v naplavinah samoborskega področja v letu 
1989 niso pokazale zaznavnega vpliva splošnega onesnaže- 
nja, niti se v njih ne zazna vpliv NE Krško (tritij). 

Ocena doz na podlagi imisij - zrak 
Imisijske meritve aerosolov na filtrih skozi katere se stalno 
prečrpava zrak, niso zaznale vplivov prašnih emisij NE Krško. 
Nadzorne imisijske meritve 1 — 131 opravljene kontinuirano na 
šestih krajih v okolici NE Krško so zaznale 1-131 nad spodnjo 
detekcijsko mejo v prvi polovici junija in septembra, vendar 
pa v celoti pod nadzorno mejo, ki ustreza pogojni celoletni 
ščitnični dozi 0,4 Sv. 

Ocena doz na podlagi emisij - zrak 
Neodvisna modelna ocena narejena na podlagi inventarja 
plinastih emisij (mesečna poročila NE Krško za leto 1990 
o emisijah žlahtnih plinov, aerosolov in jodov dopolnjena 
z oceno plinastih emisij H—3 in C—14) in mesečnih razredči- 
tvenih faktorjev (meteorološka poročila Hidrometeorološkega 
zavoda), so dale v letu 1990, kot najvišjo obremenitev zaradi 
inhalacije (0,42 Sv/leto) in zaradi zunanjega sevanja iz zraka 
(0,05 Sv/leto) skupaj vrednost doze 0,47 Sv/leto v naselju Sp. 
Stari Grad (smer NE, razdalja 0,8 km). 

Ocena doz na podlagi zunanjega sevanja 
Doza zaradi zunanjega sevanja, merjena s termoluminescenč- 
nimi dozimetri vse leto na petdesetih krajih okoli NE Krško, je 
pokazala povprečno vrednost 877 Sv/leto, kar je za 45% več 
kot pred černobilsko onesnažitvijo. Opažena večja, krajevno 
značilna odstopanja od povprečne vrednosti razlagamo 
z neenakomerno porazdelitvijo černobilskega onesnaženja in 
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naravne radioaktivnosti in ne vplivom NE Krško. Omenjena 
odstopanja so v letu 1990 primerljiva z odstopanji v preteklem 
letu, povprečna vrednost doze pa se je nekoliko zmanjšala, 
domnevno na račun izpiranja ostankov černobilskega cezije- 
vega useda v globlje plasti zemlje in tudi razpada bolj kratko- 
živih radionuklidov. Avtomatski kontinuirni merilniki hitrosti 
doze (tri stalne lokacije), namenjeni predvsem nezgodnemu 
opozarjanju, so pokazali skladne rezultate s TL-dozimetri po 
krajevnih značilnih velikostih letnih doz, pokazali pa so 
občasna nekajurna odstopanja hitrosti doz (do največ 60% 
nad mesečnim povprečjem), ki jih pripisujemo spiranju (dom- 
nevno naravnih) radionuklidov iz ozračja z dežjem. Ti pojavi 
so bili opaženi tudi v Ljubljani in niso povezani z obsežnejšimi 
plinastimi emisijami - spraznitvami. Med temi povišanji doz- 
nih hitrosti ni bilo opaziti, kar je skladno tudi z izračuni. 
Vzporedne kontrolne meritve 
Opravljena neodvisna vzporedna merjenja sorazmerno (alik- 
votno) sestavljenih reprezentančnih vzorcev tekočih izpustov 
NE Krško kažejo pri najpomembnejših radionuklidih (H-3, 
Cs—137, Cs—134) sprejemljivo ujemanje z emisijskimi vred- 
nostmi o katerih poroča NE Krško in manj zadovoljivo pri 
ostalih radionuklidih. Rezultati neodvisnih vzporednih občas- 
nih meritev plinastih izpustov joda so pokazali tolikšno uje- 
manje s poročili NE Krško, da ne dajejo podlage za popravke 
ocenjenih doz iz emisijskih meritev. Opravljene interkompara- 
cijske meritve tekočih vzorcev Mobilne enote IJS in NE Krško 
so pokazale pri obojestransko detektiranih radionuklidih še 
sprejemljivo ujemanje. V celoti pri vseh opravljenih meritvah 
nadzora ni bilo zaslediti podatkov, ki bi lahko pomembno 
spreminjali oceno obremenitev zaradi plinastih in tekočih 
emisij. Ob razlikah pa so bili za oceno obremenitev smiselno 
uporabljeni manj ugodni podatki. 
Realistična ocena doz 
Na podlagi vseh imisijskih in emisijskih meritev in uporablje- 
nih računskih modelov na osnovi emisij in dostopnih podat- 
kov iz literature lahko naredimo realistično oceno obremeni- 
tve referenčnega človeka v okolici NE Krško zaradi sevanj iz 
vseh virov. V tabeli 3.1.12 in slikah od 3.1.12a do 3.1.12d je 
predstavljena celotna obremenitev glede na vire, pri čemer je 
upoštevano ionizirajoče sevanje iz naravnih in umetnih virov. 

C) Sklepne ugotovitve 
Vse ugotovljive in količinsko ocenjene obremenitve okolja 
zaradi emisij Nuklearne elektrarne Krško so bile pod upravno 
dopuščenimi mejnimi vrednostmi (opomba 2). Ocenjene 
potencialne obremenitve posameznikov iz privzetih referenč- 
nih skupin prebivalstva iz neposredno ocenjenih imisijskih 
vrednosti dajejo vrednosti za efektivne doze manjše od 10 Sv/ 
leto, oz. manjše od 0,5% letne doze, ki jo povprečno prejme 
človek v normalno obremenjenem okolju od naravnih in 
umetnih virov. Enako oceno dobimo tudi iz računskih mode- 
lov na podlagi podatkov o letnih emisijah NE Krško. 
Izvleček, narejen iz poročila: meritve radioaktivnosti v okolici 
Nuklearne elektrarne Krško - Poročilo za leto 1990, IJS 
DP-6120, Ljubljana, februar 1990. 

Opombe: 

1. Navedene vrednosti letnih doz v Sv/leto (mikroSieverti na 
leto) veljajo v vseh ustreznih primerih (z izjemo zunanjega 
sevanja) za količino, ki jo definiramo kot l50-letno predvi- 
deno efektivno enakovredno dozol. 

2. Zakonsko postavljena vrednost mejne letne doze za posa- 
meznika iz prebivalstva, ki ni poklicno izpostavljen sevanju, je 
1000 Sv/leto (1000 mikroSievertov na leto = 1 miliSievert na 
leto) efektivne enakovredne doze. Mejna vrednost velja za 
skupne prispevke vseh umetnih virov sevanja, z izjemo medi- 
cinskih in prispevke modificiranih naravnih virov sevanja 
z izjemo radona v hišah. Poleg navedene osnovne splošne 
omejitve, pa obstajajo tudi upravne omejitve, ki veljajo za 
normalno obratovanje posameznih jedrskih objektov - tako 
imenovane lavtoriziranel mejne doze, ki so večinoma nižje 
od osnovne. Po lokacijski odločbi Republiškega sekretariata 
za urbanizem (št. 350/F-15/69 od 8.8.1974) je mejna vrednost 
doze za NE Krško 50 Sv/leto. 

D) Pregled virov in velikosti obremenitev prebivalcev v okolici 
Krškega zaradi sevanja 
Obremenitve so ocenjene za odraslega posameznika iz refe- 
renčne skupine, ki prejema največje doze izmed vseh starost- 
nih skupin in uporablja izključno lokalno pridelano hrano. 

Tabela 3.1.12: Realistična ocena obremenitve referenčnega 
človeka v okolici NE Krško zaradi sevanj iz vseh virov 

1. NOTRANJE OBSEVANJE 
(posledica vnosa in prisotnosti radio- Efektivna 
nuklidov v telesu ter njihova sevalne- enakovredna 
ga učinka na telo) doza (*1) 

(fiSv/leto) 
1.1. zaradi vnosa z dihanjem (inhalacijo) 

iz naslednjih virov: 
1.1.1. naravna radioaktivnost 

- Radon - 222 in kratkoživi potomci 1300 (*2) 
v zraku 

1.1.2. splošna kontaminacija prašnih delcev 
(aerosolov) 
- tehnološko in naravno nakopičen 22 
svince — 210 
resuspendirani umetni radionuklidi <0,02 

1.1.3. zračna emisija NE Krško 
- tritij, ogljik - 14, jod — 131, itd  0,42 
delna vsota za inhalacijo 

1 2 zaradi vnosa s hrano in vodo (ingestija) iz naslednjih 
(*3): 
1.2.1. naravna radioaktivnost 

- kralij - 40 
- uranov in torijev niz 
- drugo   

1322 

virov 

180 
140 

40 

1.2.2. 
seštevek 
splošna kontaminacija 
Černobil, jedrske eksplozije, tehnolo- 
ško kopičenje umetnih radionuklidov 
- hrana - Černobil 
-drugo 
- voda 

360 

3 
9,9 

<0,1 

seštevek 
1.2.3. memisije NE Krško v Savo 

- hrana (ribe) 
- voda 

13 

<1,8 
0,03 

seštevek 
delna vsota za ingestijo 

1,8 
375 

delna vsota za notranje obsevanje 1697 

2. ZUNANJE OBSEVANJE 
(posledica virov sevanja zunaj telesaEfektivna 
v okolju ter njihovega sevalnega učin-enakovredna 
ka na telo) doza (*1) 

((iSv/leto) 
zaradi medicinske diagnostike (*4) 
zaradi naravnega sevanja 
(kozmičnega in terestialnega) 
- kozmična nevtronska komponenta 
— kozmično in terestialno sevanje 
(U, Th niz. K-40, kozmično sevanje) 
zaradi černobilskega useda v okolju 
(*5) 
zaradi zračnih emisij NE Krško 

2.1. 
2.2. 

2.3. 

1500 

60 
660 

2.4. 

100 

0,05 

delna vsota za zunanje obsevanje 
celotna vsota z notranje in zunanje 
obsevanje 

2320 
4017 

(*1) Obremenitev z umetnimi radionuklidi (NEK, splošna kon- 
taminacija) je podana z dozo, ki jo definiramo kot 50-letno 
predvideno efektivno enakovredno (ekvivalentno) dozo, obre- 
menitve z naravnimi radionuklidi pa z letno efektivno enako- 
vredno (ekvivalentno) dozo. 
(*2) Za bivališča s povprečno ravnovesno radonovo koncen- 
tracijo 15 Bq/m3 (oz. koncentracijo Rn-222 38 Bq/m3 ob 
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ravnovesnem faktorju 0,4) in faktorju bivanja v bivališčih 0,8 
ter bivanja na prostem 0,2). 
(*3) Poraba, določena na podlagi Analize prehrambenih 
navad prebivalstva v Sloveniji za mešano gospodinjstvo, 
VZZSV, Ljubljana, - dopis Re.kom.za zdravstveno in soc. 
varstvo št. 2005/68-58 od 6.11.1989. Za povprečno obremeni- 
tev z naravnimi radionuklidi so uporabljeni podatki iz publika- 
cije UNSCEAR 1988 Report (p.95), United nations, New York 
1988. 
(*4) Podatki, vzeti iz vladnega poročila ZRN za 1989. leto 
(Bericht der Bundeseregierung uber Umveltradioaktivitat und 
Strahlenbelastung fur das Jahr 1987., Drucksache 11/6142, 
20.12.1989). Zelo približna ocena za prebivalstvo v Sloveniji 
nakazuje približno tolikšno ali višjo izpostavljenost zaradi 
slabše opreme ob nižjem številu pregledov. 
(*5) Predpostavljeno je podaljšano bivanje na prostem s fak- 
torjem bivanja na prostem 0,3 in v bivališčih 0,7. 

Celotno breme - 1990 (okolica NEK ) 
Celotna obremenitev - HE(mSv/leto) 

mSv/leto 

Notranje 
Zunanje obsevanje 0.72 

Naravno «ev. Medicina Sploana kont. NEK 
1.68 0.113 

Skupaj 
1.793 

1.5 0.002 2.222 
Vir sevanja 

I I Notranje 3 Zunanje obsevanje 

Slika 3.1.12a: Realistična ocena obremenitve referenčnega 
človeka v okolici NE Krško zaradi sevanj iz vseh virov 
— celotno breme 

Zunanje obsevanje - okolica NEK 

pSv/leto 

2000 - 

Naravno aevanje Medicina Črnobll -vaad NEK - zrak 
Vir sevanja 

CD 1989 i 1990 

Slika 3.1.12b: Realistična ocena obremenitve referenčnega 
človeka v okolici NE Krško zaradi zunanjega obseva 

Inhalacija - okolica NEK 

v/leto 

20 22 0.01 0.02 0.3 0.43 

Pb-210 Umetni Izotopi NEK - zrak Skupaj 
Vir sevanja 

□ 1989 S 1990 

Slika 3.1.12c: Realistična ocena obremenitve referenčnega 
človeka v okolici NE Krško zaradi inhalacije 

Ingestija - okolica NEK 
1990 

f/Sv/leto 

Naravna rad. Splošna kont. NEK (Sava) 
Vir sevanja 

Skupaj 

L..J K-40 ! Ostalo 

Slika 3.1.12d: Realistična ocena obremenitve referenčnega 
človeka v okolici NE Krško zaradi ingestije 

3.2. REAKTORSKI CENTER V PODGORICI 
3.2.1 Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA 
Raziskovalni jedrski reaktor TRIGA Mark II s toplotno močjo 
250 kW je v letu 1990 obratoval 2989 ur in pri tem proizvedel 
747 MWh toplote. V povprečju obratuje okoli 60 ur na teden. 
V drugi polovici leta 1990 je raziskovalni reaktor TRIGA prene- 
hal z obratovanjem zaradi predvidene posodobitve opreme 
v skladu z izkušnjami podobnih raziskovalnih reaktorjev 
v svetu. 
A) Ustavitve 
Reaktorje bil 228 krat ustavljen, od tega je bilo 16 nenačrtova- 
nih ustavitev. Vzroki za nenačrtovane ustavitve so navedeni 
v tabeli 3.2.1. 
Tabela 3.2.1: 
Nenačrtovane 
v 1990 

ustavitve raziskovalnega reaktorja TRIGA 

Št. ustavitev vzrok ustavitev 

6 
4 
2 
2 
2 

izpad električne napetosti 
okvara radiološkega monitorja 
okvara detektorja merilnega kanala 
vzdrževalna dela na instrumentaciji 
izpad črpališč 
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Vse napake so bile takoj odpravljene, tako da ni bilo daljših 
ustavitev reaktorja zaradi okvar instrumentacije. 
B) Gorivo 
Gorivo je bilo zamenjano dvakrat. Ob koncu leta 1990 je bila 
sredica izpraznjena zaradi rekonstrukcije. Na Reaktorskem 
centru v Podgorici je v shrambi svežega goriva 95 svežih 
gorivnih elementov, v shrambi obsevanega goriva je 133 
gorivnih elementov, v stojalih v reaktorskem bazenu je 83 
gorivnih elementov, 2 gorivna elementa pa sta v merilnem 
mestu v reaktorski hali. Vsega skupaj je torej 313 gorivnih 
elementov. 
Poškodovanih gorivnih elementov ni bilo. 

C) Osebje 
Za obratovanje reaktorja skrbijo vodja reaktorja, pet operater- 
jev in služba za zaščito pred ionizirajočimi sevanji. V letu 1990 
se je osebje pogona reaktorja zmanjšalo za dva delavca iz 
mehanske delavnice. 
D) Prejete doze osebja 
Devet oseb je prejelo efektivne ekvivalentne doze za sevanje 
gama od 0,67 do 1,70 mSv, za nevtrone pa so bile od približno 
0,5 do 2 mSv. Pri dozah za sevanje gama ni odšteto naravno 
ozadje, ki znaša okoli 0,7 mSv na leto. 
Reaktor uporabljajo za izobraževanje na osnovnem tečaju 
jedrske tehnologije in za pripravo radioaktivnih izotopov za 
medicino, industrijo in jedrsko kemijo. V letu 1990 je bilo 
obsevanih 1252 vzorcev za: 

- Rudnik urana, Žirovski Vrh 
- Klinični center, Ljubljana 
- Onkološki inštitut, Ljubljana 
- Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana 
- Institut Rudjer Boškovič, Zagreb 

3.2.2. Prehodno skladišče radioaktivnih odpadkov v reaktor- 
skem centru v Podgorici 
Prehodno skladišče za nizko- in srednjeradioaktivne 
odpadke je namenjeno majhnim uporabnikom (v to skupino 

Opombe k tabeli 3.2.2:1. Navedeni so samo izotopi, ki prispe- 
vajo glavnino aktivnosti ali so pomembni zaradi daljših raz- 
pad nih časov 
2. Sodi vsebujejo kontaminirane predmete ali materiale 
z inducirano radioaktivnostjo zaradi obsevanja v reaktorju 
TRIGA 
3. Posebni odpadki šo kontaminirani ali aktivirani predmeti, ki 
jih zaradi velikosti ni moč hraniti v sodih 
4. Zaprti izvori so neuporabni viri sevanja, ki so ponavadi 
shranjeni v originalnih zaščitnih kontejnerjih 
3.2.3 Nadzor radioaktivnosti v okolici reaktorskega centra 
v Podgorici 
Izpuščena aktivnost v okolje zaradi delovanja Reaktorskega 
centra je tako nizka, da je treba meriti emisije radioaktivnih 
snovi na izvoru, da bi lahko ocenili vpliv radioaktivnosti na 
okolje. Pomembna so izpuščanja Ar-41 v atmosfero iz pre- 
zračevalnega sistema reaktorske hale in radioaktivne snovi 
v tekočih odplakah odseka za jedrsko kemijo. Dodatne meri- 
tve nekaterih količin služijo predvsem za potrditev ocen in pa 
za identifikacijo morebitnih vplivov zunanjih onesnaževalcev 
(npr.počernobilska kontaminacija). 
Nadzor izpuha iz reaktorske hale obsega: določanje radioak- 
tivnih aerosolov v zraku, določanje Ar-41 v zraku in merjenje 
mesečne doze s termoluminiscenčnim dozimetrom na 
izpuhu. V zraku se med umetnimi radionuklidi pojavljata le 
Na-24 in Tc-99m, katerih vsebnosti so nepomembne v pri- 
merjavi z izvedenimi koncentracijami, vsebnost Ar-41 znaša 
pri polni moči reaktorja 250 kW okoli 100 kBq/m3, kar je 
v skladu z meritvami v predhodnih dveh letih. 

ne spadata NE Krško in Rudnik urana Žirovski Vrh). 
A) Nadzor skladišča 
Nadzor skladišča, ki ga izvaja služba za zaščito pred ionizira- 
jočimi sevanji, poteka enkrat tedensko in obsega: 
- ogled skladišča 
- merjenje hitrosti doze na sedmih mestih v skladišču in treh 
zunaj skladišča 
- merjenje brisov s sedmih mest v skladišču 
- trije termoluminiscenčni dozimetri merijo doze na zunanji 
strani vhodnih vrat in ob obeh izpuhih ventilacijskega sistema 
- merjenje vsebnosti radona-222 s potomci v zraku enkrat 
tedensko. 
V letu 1990 ni bilo večjih sprememb v porazdelitvi velikosti in 
hitrosti doze v skladišču, ker je bila dodana aktivnost relativno 
nizka. Zaradi razporeditve radioaktivnih odpadkov hitrost 
doze narašča od vhoda proti zadnji strani skladišča, kjer 
znaša 150 Sv/h. Najvišjo hitrost doze je v skladišču možno 
izmeriti na površini dveh kontejnerjev, ki vsebujeta radijeve 
igle in industrijski izvor Sr-90, in sicer 20 mSv/h. 
Aktivnosti brisov so bile nemerljive ali pa so znašale največ do 
nekaj deset Bq/m2 (največje dopustne aktivnosti so za sevalce 
alfa 40 kBq/m2, za sevalce beta in gama pa 400 kBq/m2), kar 
pomeni, da je skladišče tudi še po štirih letih delovanja nekon- 
taminirano. 
Koncentracija radona-222 s potomci v zraku skladišča je bila 
podobna kot prejšnje leto. Meritve za leto 1990 so pokazale 
koncentracijo 0.57 +/— 0.83 WL. Skladišče se v glavnem ne 
prezračuje, da se ne bi po nepotrebnem obremenjevalo oko- 
lje, razen pred deli v skladišču. Čas delovanja ventilacijskega 
sistema se beleži in je v letu 1990 znašal 111 ur. 
B) Pregled radioaktivnih odpadkov 
Vsi odpadki v skladišču so evidentirani, stanje v skladišču ob 
koncu leta 1990 pa je prikazano s tabelo 3.2.2. Merjenja 
radioaktivnosti kažejo, da je vpliv skladišča na okolje zane- 
marljiv. 
Tabela 3.2.2: 
Pregled radioaktivnih odpadkov v prehodnem skladišču reak- 
torskega centra v Podgorici za leto 1990 

Tekočinski izpusti, ki vsebujejo radioaktivne izotope, se med 
tednom zbirajo v zadrževalnem tanku, iz katerega se izpuš- 
čajo ob ponedeljkih, ko čez konec tedna razpadejo kratkoživi 
izotopi. Povprečna koncentracija pred redčenjem z vodo 
v nobenem primeru ni presegla mejne vrednosti za pitno 
vodo. 
V letu 1990 v padavinah in podtalnici niso izmerilinobenih 
umetnih radioaktivnih izotopov. 
Ocenjena letna efektivna ekvivalentna doza za posameznika, 
ki je določena dokaj konzervativno, znaša zaradi Ar-41 
v zraku 2 Sv in zaradi pitja rečne vode 1,5 Sv. Konservativnost 
ocen je v tem, da privzamemo talni izpust Ar-41 (dejanska 
višina je 10 m), da reaktor deluje celo leto s polno močjo, 
zadrževanje prebivalca je 100 m od izpustnega mesta (ograja 
okoli objekta v glavnem ne dopušča tolikšnega približevanja), 
da prebivalec pije vodo ob času izpuščanja, zanemarjeno je 
redčenje tekočine pred izpustom v reko (razredčitveni faktor 
približno 5). 
4 OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SVETU 
4.1 PREGLED JEDRSKIH ELEKTRARN V SVETU 
Tudi v letu 1990 se je zmanjšalo število obratujočih jedrskih 
elektrarn, tako kot že prejšnje leto, vendar se je njihova 
skupna električna moč povečala, ker vključujejo v omrežje 
vedno zmogljivejše elektrarne. Leta 1990 so zagnali 10 novih 
reaktorjev v jedrskih elektrarnah, 12 reaktorjev pa je bilo 
zaustavljenih. Deset novih reaktorjev je prispevalo približno 
10000 MW električne moči, priključena moč zaustavljenih pa 
je znašala 4500 MW (Vir: Nuclear Engineering International, 
April 1991). 

vrsta s tanj e izo topi A 

sodi 
posebni 
zapr t i 

111 
50 
58 

Co-60.Cs-137,Eu-152/U,Ra-226 
Co-60/Ra-226/Am-241 
Co-60,Sr-90 

3-20 Gbq 
11 GBq 

700 GBq 
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Ob koncu leta 1990 je v 25 državah obratovalo 424 reaktorjev 
s priključno močjo 324496 MWe, gradi pa se še 83 enot (Vir: 
IAEA Newsbriefs, Jan/Feb 1991) oziroma 57 enot s skupno 
močjo 47819 MWe (Vir: Nuclear Engineering International 
April 1991). Do razlike v številu elektrarn v gradnji je verjetno 
prišlo zaradi različnega prikazovanja statusa elektrarn, kate- 
rih gradnja je (začasno ali dokončno) ustavljena. 
Delež jedrskih elektrarn pri proizvodnji električne energije 
v letu 1990 v svetu je bil 17% in je bil enak kot v letu 1989. 
Deset na novo priključenih elektrarn je bilo v Kanadi (Darling- 
ton 2, CANDU reaktor 881 MWe), v Franciji (Cattenom 3 - lah- 
kovodni tlačni reaktor 1300 MWe, Goltech 1 - lahkovodni 
tlačni reaktor 1310 MWe, Penly 1 - lahkovodni tlačni reaktor 
1330 MWe), v Indiji (Narora 2 - težkovodni tlačni reaktor 220 
MWe), na Japonskem (Kashivvazaki Karivva 2 - vrelni reaktor 
1067 MWe, Tomari 2 - lahkovodni tlačni reaktor 550 MWe), 
v ZDA (Comanche Peak 1 — vrelni reaktor 1150 MWe, Sea- 
brook 1 - lahkovodni tlačni reaktor 1149 MWe) in v Sovjetski 
zvezi (Smolensk 3 - lahkovodni grafitni reaktor 925 MWe). 
Dokončno je bilo ustavljenih 12 reaktorjev, in sicer v Franciji 
(Chinon A3 - plinsko hlajeni reaktor 360 MWe, St.Laurent A1 
- plinsko hlajeni reaktor 390 MWe), v Nemčiji (Greifswald 
1,2,3 in 4 - vsi so sovjetski lahkovodni tlačni reaktorji 
VVER-440 po 408 MWe in THTR 300 - visokotemperaturni 
plinsko hlajeni reaktor 296 MWe), v Italiji (Caorso - vrelni 
reaktor 860 MWe in Enrico Fermi (Trino) - lahkovodni tlačni 
reaktor 260 MWe), v Španiji (Vandellos 1 - plinsko hlajeni 
reaktor 480 MWe) in v Veliki Britaniji (Hunterston A1 - plinsko 
hlajeni reaktor 150 MWe in VVinfrith - SGHWR vrelni reaktor, 
moderiran s težko vodo in hlajen z lahko vodo 92 MWe) (vir: 
Nuclear Engineering International April 1991). 
V letu 1990 so se štiri države odločile, da začnejo graditi nove 
jedrske elektrarne. V Franciji so naročili Civaux 1 (lahkovodni 
tlačni reaktor 1516 MW), v Indiji so začeli pripravljati gradbišči 
za Koodankulam (dva 1000 MW lahkovodna tlačna reaktorja) 
in Kaiga (pet 235 MW težkovodnih tlačnih reaktorjev), v Taj- 
vanu so dobili dovoljenje, da naročijo Yenliao (dve enoti po 
1000 MW z lahkovodnim tlačnim reaktorjem), Republik? 
Koreja je dovolila pričetek del za Uljin 3 in 4 (lahkovodr., 
tlačna reaktorja po 950 MW) (Nuclear Engineering Inter U- 
onal, June 1991).Tabela 1: Jedrski energetski reaktorji v obra- 
tovanju in v gradnji ob koncu leta 1990 in ob koncu leta 1989 
(vir: IAEA Nevvsbriefs, Jan/Feb 91) 

Argentina 
Belgi ja 
Brazi lija 
Bolgar i ja 
ČeSka in Slovaška 
Finska 
Franc i ja 
Ind i ja 
I ran 
I tal i ja 
Japonska 
Jugoslavi ja 
Ju2noaf r i Ska r. 
Kanada 
Koreja rep. 
Kuba 
LR Kitajska 
Madžarska 
Mehika 
NemC i ja 
N i zozemska 
Paki s tan 
Romuni ja 
Sovjetska zveza 
Špani ja 
Švedska 
Šv i ca 
Tajvan 
V, Britanija 
ZDA 

Skupaj: 

reaktor j i 
v obratovanju 

2 
7 
1 
5 
8 
4 

56 
8 
0 

41 
1 
2 

19 
9 

4 
1 

25 
2 
1 

47 
9 

12 
5 
6 

37 
112 

424 

2 
7 
1 
5 
8 
4 

55 
7 
2 

39 
1 
2 

18 
9 

4 
1 

30 
2 
1 

46 
10 
12 

5 
6 

39 
110 

426 

reaktorj i 
v gradnji 

5 
25 

1 
2 
8 

9 
7 
2 

12 

5 
26 

4.2 PREGLED STANJA JEDRSKE VARNOSTI V SVETU 
4.2.1 Opredelitve do jedrskih programov v svetu 
V Švici so se volilci septembra 1990 odločali med dvema 
možnostma: ali naj zaprejo svoje jedrske elektrarne, ali pa naj 
sprejmejo desetletni moratorij na gradnjo novih jedrskih elek- 
trarn. Švicarji so izbrali drugo možnost, torej da obdržijo 
jedrske elektrarne, deset let pa ne bodo gradili novih (NEW, 
No. 3-4). 
Poljska vlada se je zaradi tehnološko-finančnih in političnih 
razlogov odrekla gradnji kompleksa jedrskih elektrr i v Zar- 
r ovviecu severozahodno od Gdanska, kjer naj bi . ale štiri 
enote sovjetskega tipa VVER-440 (lahkovodni tlačn reaktor). 
Obenem se je odrekla tudi gradnji jedrskih elektra i na Polj- 
skem nasploh. Belgijska svetovalna firma Belga' m je tudi 
ocenila, da omenjene jedrske elektrarne na Zahovj ne bi bile 
odobrene. Prvi dve enoti sta zgrajeni približno d j 30% (NW, 
No. 37). Po drugi strani pa Poljska že razmišlja o gradnji 
jedrskih elektrarn po letu 2000 (vir: Poročilo poljske delega- 
cije na posvetovanju OECD/NEA Dec.1990, Pariz). 
V Italiji so v začetku leta 1990 izračunali stroške za zaprtje 
jedrskih elektrarn. Po približnih industrijskih ocenah (bolj 
točno oceno stroškov bo sporočil poseben komite italijan- 
skega ministrstva) naj bi ta vsota znašala najmanj 7000 mili- 
jard lir. V tej oceni niso upoštevani stroški za konzerviranje 
ugasnjenih JE Trino in Caorso in za plače zaposlenih v teh 
dveh elektrarnah. Italijanski parlament je 13. junija 1990 tudi 
odločil, da dokončno zapre ugasnjeni JE Trino in Caorso 
(NEW, No. 3-4). 

Jsdrski upravni agenciji obeh Nemčij (ZRN, NDR) sta določili 
delovno skupino, ki je začela z delom za združitev nemškega 
jedrskega zakona. Združeno zakonodajo naj bi uskladili pred- 
vidoma do leta 1991. Javna intervencija pri pridobivanju jedr- 
skih dovoljenj je po mnenju strokovnjakov največja ovira pri 
oblikovanju nove jedrske zakonodaje. Zahodnonemški stro- 
kovnjaki pravijo, da bi bilo prezgodnje vsiljevanje njihovih 
normativov Vzhodni Nemčiji usodno, saj niti ena izmed dese- 
tih vzhodnonemških JE, ki so bodisi v obratovanju bodisi 
v gradnji, ne dosega zahodnonemških standardov za varno 
obratovanje (NW, No. 13). Kljub takemu mnenju pa je po 
združitvi obeh Nemčij obveljala za vse ozemlje jedrska zako- 
nodaja bivše Zahodne Nemčije. Tako so bile že pred koncem 
1990 ustavljene vse jedrske elektrarne v bivši NDR in naro- 
čene obsežne študije o možni dograditvi varnostnih sistemov 
do ravni, ki bi zadovoljeval stroge nemške predpise. 
V ameriški zvezni državi Oregon so volilci zavrnili začasno 
zaprtje JE Trojan, dokler zve-.no odlagališče ne bo začelo 
sprejemati zgorelega goriva. Doslej so v 14 letih proizvedli 360 
ton visoko radioaktivnih jedrskih odpadkov. Nasprotniki JE so 
dvomili o rentabilnosti elektr .me in o sposobnosti, da vzdrži 
potres. Stroške za nadomesf ,o energijo (1178 MWe) v nasled- 
njih 20 letih so oceni ( 3 milijarde dolarjev. Volilci so 
predlog za zaprtje .! v ili že drugič v zadnjih štirih letih 
(NW, No. 45). i 
Jedrsko energijo so v Z':.K uvrstili med učinkovita sredstva! 
v boju proti topli gredi. Po dolgotrajnejšem počernobilskem 
izogibanju jedrski energiji so jo vključili v osnutek zakona 
o globalnem segrevanju, ki ga pripravlja senatni odbor za 
energijo in naravne vire (NW, No. 31). 
Pred francoskimi zakonodajalci so razgrnili jedrski program, 
ki so ga pravniki temeljito pregledali. Glavna poudarka sta 
bila, da mora biti jedrski program bolj odprt za javnost, večja 
pa mora biti tudi pristojnost neodvisnih teles za jedrsko var- 
nost (NW, No. 51). 

4.2.2 Projektiranje, gradnje 
V Nemčiji so primerjali zahteve za svojo naslednjo generacijo 
jedrskih elektrarn z ameriškimi, predvsem so bilepoudarjene 
varnostne značilnosti, ki so jih Nemci že vgradili v projekte 
svojih reaktorjev Konvoi. Nova zasnova naj bi povečala spre- 
jemljivost takšnih JE za javnost. Napredek je torej možen 
s poenostavitvijo in raznovrstnostjo tehničnih varnostnih zah- 
tev za preprečitev taljenja sredice za različne scenarije nez- 
godnih dogodkov (Atomvvirtschaft, No. 8-9). 
Sredi poletja je kanadska AECL Candu predložila projekt za 
drugo 600 MWe Candu enoto Korea Electric Povver Compa- 
ny,ki naj bi jo gradili pri VVolsungu v Republiki Koreji (NW, No. 
38). 
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Češkoslovaško podjetje Škoda, ki je do zdaj proizvajala tlačne 
posode in druge sestavne dele primarnega kroga za sovjetske 
reaktorje, išče zahodno družbo, ki bi ponudila načrt in kon- 
strukcijo za 600 MWe reaktor, ki bi zamenjal dva sovjetska 
tipa VVER s 1000 MWe, ki so jih hoteli postaviti na lokaciji JE 
Temelin 3 in 4, vendar je češkoslovaška vlada ustavila njuno 
gradnjo. Predstavniki Škode zatrjujejo, da se je tudi podpora 
domače vlade za gradnjo načrtovanih JE Temelin 3 in 4 neko- 
liko zmanjšala, in to predvsem zaradi finančnih težav, ker se 
vlada sicer zavzema za preprečevanje onesnaženja s kurje- 
njem fosilnih goriv (NW, No. 13). 
Madžarska se je odločila, da bo svoji dve načrtovani JE 
zgradila skupaj z zahodnimi proizvajalci, Bolgarija je začasno 
ustavila graditev štirih enot na lokaciji Belene, zaradi spre- 
memb v Nemčiji ne more več računati na partnerstvo pri 
projektih na tleh bivše Vzhodne Nemčije. 
Zamenjava uparjalnikov sodi zagotovo med najzahtevnejša in 
najdražja opravila pri obnavljanju in posodabljanju jedrskih 
elektrarn, obenem pa je brezhiben uparjalnik pomemben za 
ekonomično in varno delovanje elektrarne. 
Družba Siemens/KWU bo v belgijski JE Doel-3 (lahkovodni 
tlačni reaktor 940 MWe) zamenjala tri obstoječe uparjalnike, 
katerih cevi kažejo korozijske poškodbe. Uparjalnike bosta 
izdelali belgijska družba Cockerill iz Liega in španska družba 
Equipos Nucleares SA iz Santandra. Opremo bosta izdelali po 
specifikacijah Siemens/KWU, ki bo tudi nadzoroval opravljena 
dela in njihovo kakovost (NW, No. 34). 
Družba Bechtel-KWU je pripravljala ponudbe za zamenjavo 
uparjalnikov, ker predstavniki te firme menijo, da bo trg za 
zamenjavo uparjalnikov v ZDA kmalu prenasičen, zato bo le 
nekaj družbam uspelo ostati na področju izdelave in vgradnje 
uparjalnikov. Bechtel-KWU se ravno zato namerava speciali- 
zirati za uparjalnike, da bi lahko še obstal v vedno ostrejši 
konkurenci (NW, No. 31). 
Francoski Framatome in Electicite de France sta izredno hitro 
(v 70 dneh) zamenjala uparjalnike v JE Dampierre-1. Pri tem 
je osebje prejelo dozo 2.5 človekSv. Nekaj daljši čas je bil 
dosežen pri zamenjavi uparjalnikov v JE Ringhals-2 na Šved- 
skem v letu 1989, ki jo je izvajal Siemens/KWU, kjer so delavci 
prejeli dozo 3 človekSv (NW, No. 23). 

4.2.3 Obratovanje, nezgode, nesreče 
Naštetih je nekaj najpomembnejših nezgod, ki so se zgodile 
po svetu v letu 1990, in sicer v Nemčiji, Franciji, Belgiji, ZDA in 
na Finskem . Poročila kažejo, da je treba z vso resnostjo 
obravnavati dogodke, ko sicer ni bilo nobenih posledic za 
osebje ali okolje, vendar varnostni sistemi niso bili priprav- 
ljeni, da takoj delujejo. Za jedrsko varnost zelo pomembni 
dogodki se lahko zgodijo tudi, ko je reaktor ustavljen zaradi 
menjave goriva in vzdrževalnih del. Iz števila poročil o nezgo- 
dah je razvidno, da je takšnih dogodkov v enem letu nesoraz- 
merno več, če primerjamo čas trajanja ustavitve s časom 
obratovanja reaktorja. 

Mednarodna agencija za atomsko energijo - MAAE in Agen- 
cija za jedrsko energijo - NEA pri Organizaciji za gospodar- 
sko sodelovanje in razvoj (NEA/OECD) sta dali v poskusno 
uporabo mednarodno lestvico za razvrščanje nezgodnih 
dogodkov in okvar v jedrskih reaktorjih. To lestvico, imeno- 
vano tudi INES (International Nuclear Event Scale), je sprejela 
tudi Republiška uprava za jedrsko varnost. V poskusni upo- 
rabi je zdaj ta lestvica razen v Jugoslaviji še v Franciji, Belgiji, 
Veliki Britaniji, Švici, Švedski, Finski, Madžarski, Bolgariji, 
Sovjetski zvezi, Argentini, Kanadi in Egiptu ter na Japonskem. 
Lestvica INES je način za takojšnje obveščanje javnosti 
v skladni obliki o varnostnem pomenu dogodkov, o katerih 
poročajo jedrske elektrarne. S tem da damo dogodke v pri- 
merno obliko, lahko lestvica omogoči, da bodo dogodki 
enako razumljeni med strokovnjaki, v javnih medijih in v jav- 
nosti. V lestvico INES se razporejajo samo dogodki, povezani 
z jedrsko ali radiološko varnostjo. Razporejeni so v sedem 
stopenj. Spodnje stopnje od 1 do 3 se imenujejo nezgode, 
zgornje stopnje od 4 do 7 pa nesreče. Dogodki, nepomembni 
za jedrsko ali radiološko varnost, so razporejeni pod lestvico 
ali na stopnjo 0, kamor sodijo tudi vse nesreče pri delu, ki niso 
povezane z delovanjem jedrske elektrarne. Nesreča na černo- 
bilski elektrarni sodi brez dvoma v razred 7 po lestvici INES; 
nesreča na Otoku treh milj pa v peti razred. Dosedanji 

dogodki v NE Krško so bili večinoma v razredu 0, najhujši 
dogodki pa med 1 in 2. 
Izredni dogodki v Nemčiji 
Nemško zvezno ministrstvo za okolje in jedrsko varnost je 
objavilo, da so upravljalci jedrskih elektrarn v Nemčiji v letu 
1990 zabeležili 225 dogodkov, o katerih so morali poročati 
upravnim organom. V predhodnem letu sta bili 302 takšni 
poročili, kar je približno za tretjino več kot v letu 1990. V Nem- 
čiji imajo tristopenjsko lestvico za ocenjevanje dogodkov 
v jedrskih elektrarnah. Dogodki označeni z »N«, so normalni 
dogodki, ki ne zahtevajo posebne pozornosti upravnih orga- 
nov, dogodki, označeni z »E«, so pomembni za varnost, za 
»E« dogodke je treba čim prej najti vzrok in ga odpraviti. »S« 
označuje dogodke, o katerih je treba takoj poročati uprav- 
nemu organu in zahtevajo takojšnjo odstranitev pomanjkljivo- 
sti v jedrski varnosti. Leta 1990 so bili vsi dogodki razen 
šestih, razvrščeni v »N« razred. En dogodek je bil označen kot 
»S« in se je zgodil v jedrski elektrarni Kruemmel. 
Izpust Vode, kontaminirane s tritijem 
V JE Kruemmel z lahkovodnim vrelnim reaktorjem je bil 23. 
julija izreden izpust tritija. Osemdeset kubičnih metrov vode, 
ki je vsebovala tritij in je bila namenjena za hlajenje olja in 
motorjev v turbinski zgradbi, je steklo v zemljo. Tritij so 
namenoma dodali vodi, da bi lahko detektirali njeno pušča- 
nje. Čeprav je bil po mnenju zveznega ministrstva za okolje in 
jedrsko varnost ter družbe Hamburške elektrarne (Hambur- 
gische Elektrizitaets Werke AG) ta dogodek neznatne var- 
nostne in radiološke pomembnosti, so mu pripisali najvišjo 
stopnjo zaradi sproščenega tritija. Po mednarodni lestvici 
INES (ki so jo sprejeli tudi v Nemčiji v letu 1991), bi bil ta 
dogodek označen s stopnjo ena ali pa bi bil celo pod njo. 
Celotna aktivnost sproščenega tritija je bila 0.3 GBq (NW, No. 
17). 
Ocena jedrske varnosti v JE Greifswald 
Mednarodna organizacija za atomsko energijo - MAAE je 
v februarju 1990 organizirala obisk skupine za ocenitev var- 
nostno pomembnih dogodkov (ASET) v vzhodnonemškem 
kompleksu jedrskih elektrarn Greifsvvald. Ugotovili so, da je 
bil vzrok za 70 odstotkov varnostno pomembnih dogodkov 
odpoved instrumentacije ali regulacijskih naprav. Prav tako 
so opazili tudi pomanjkanje razpoložljivosti varnostnih siste- 
mov zaradi nadpovprečne nezanesljivosti in slabega vzdrže- 
vanja. V Greifswaldu niso opazili veliko ukrepov, ki bi prispe- 
vali k zmanjšanju števila pomanjkljivosti (NW, No. 8). 
Priporočila zahodnonemške GRS 
Neodvisno od zgoraj omenjene skupine MAAE so prav tako 
v februarju 1990 na podlagi priporočil zahodnonemških stro- 
kovnjakov (Geselschaft fuer Reaktorsicherheit - GRS) usta- 
vili jedrski elektrarni Greifsvvald 2 in 3 (obe sta z lahkovodnim 
tlačnim reaktorjem sovjetskega tipa VVER-440). Glavni raz- 
log za ustavitev so nejasnosti zaradi krhkosti reaktorskih 
posod. Med pregledom jedrske elektrarne Greifsvvald je bilo 
ugotovljeno tudi, da je avtomatsko spremljanje parametrov, 
pomembnih za varno obratovanje, v komandni sobi zelo 
pomanjkljivo, tako da operaterji nimajo pravega vpogleda 
v dejansko dogajanje v elektrarni, kar lahko privede do člove- 
ških napak pri obvladovanju nezgode (NW, No. 10). 
Izredna dogodka v Franciji 
Nerazpoložljivost filtrov za čiščenje atmosfere zadrževal- 
nega hrama v JE Tricastin 1 in 2 
Upravljalec jedrske elektrarne Tricastin francoska družba EdF 
je v avgustu 1990 odkrila, da sta cevovoda, ki vodita od 
zadrževalnih hramov enot I in 2 k skupnemu filtru za čiščenje 
atmosfere zadrževalnega hrama, neprepustna. Podobno 
napako so odkrili tudi v elektrarni Chinon B3 z 900 MWe 
lahkovodnim tlačnim reaktorjem. Pregled cevovodov je poka- 
zal, da so po vgradnji filtrov pozabili odstraniti v ceveh pred 
filtrom vgrajene neprepustne diafragme. Kriva sta izvajalec 
, ki je pozabil izvršiti navodilo družbe EdF glede montaže, in 
družba EdF, ki ni dovolj natančno nadzirala, dela v zvezi 
s filtrom. Filtrov pri normalnem obratovanju elektrarne ne 
potrebujejo in bi jih uporabili samo ob resni nesreči s talje- 
njem sredice. Dogodek je bil označen z drugo stopnjo po 
francoski lestvici za jedrske nezgode predvsem zaradi časa 
(približno leto dni), v katerem je bil filter nerazpoložljiv. Fran- 
coska lestvica je zelo podobna lestvici INES in ima osem 
stopenj. Filter za čiščenje atmosfere zadrževalnega hrama so 
začeli razvijati v Franciji že leta 1984, da bi zaščitili zadrže- 
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valni hram pred čezmernim povečanjem tlaka, ki bi ga povzro- 
čila resna nesreča s poškodbo sredice reaktorja. Filter bi 
očistil približno 90 % radionuklidov, ki bi jih morali izpustiti 
v atmosfero (NW, No. 36). 
Nenamerna razredčitev borne kisline v primarnem krogu 
V marcu 1990 se je med rednim letnim remontom v JE Blayais 
4 nenamerno razredčilo primarno hladilo, kar so označili kot 
dogodek druge stopnje po francoski lestvici. Nezgoda je 
nastala zaradi slabe zagotovitve kakovosti in slabe uskladitve 
med izvajalcem vzdrževalnih del na ceveh uparjalnika in ope- 
raterji v komandni sobi. V remontu, ko je bil reaktor ustavljen, 
so kot vedno preiskali cevi uparjalnika z metodo vrtinčnih 
tokov in čepili vse cevi, v katerih so odkrili prevelike poškodbe 
stene cevi. Poleg tega so prerezali in izvlekli nekaj cevi iz 
uparjalnika za nadaljnje laboratorijske preiskave. Operaterji 
niso bili obveščeni, da so te cevi ostale odprte in so začeli 
polniti sekundarni del uparjalnikov z demineralizirano vodo. 
Skozi odprte cevi je nekaj deset kubičnih metrov vode izteklo 
v primarni krog. To je povzročilo počasno razredčevanje 
borne kisline v vodi primarnega kroga. Borna kislina je nev- 
tronski strup (absorber), ki absorbira nevtrone in s tem urav- 
nava verižno reakcijo. Med menjavo goriva mora biti koncen- 
tracija borne kisline tako velika, da je sredica reaktorja močno 
podkritična. Sam dogodek je nepomemben zaradi posledic, 
pač pa je bil ocenjen z drugo stopnjo zato, ker operaterji več 
ur niso vedeli za ta dogodek, in jih na to opozorile meritve 
koncentracije borne kisline. Dogodek je zanimiv tudi zato, ker 
je zelo podoben dogodku, ki se je leta 1982 dogodil v NE 
Krško in je bil javljen po sistemu poročanja o izrednih dogod- 
kih na MAAE/IRS (SN 1990). 
Izredni dogodek na Finskem 
Zlom stanjšane cevi v sistemu napajalne vode 
Obe enoti v finski jedrski elektrarni Loviisa s sovjetskim tlač- 
novodnim reaktorjem VVER-440 sta bili ustavljeni zaradi 
zloma cevi v sistemu napajalne vode v enoti 1, ki se je zgodil 
28. maja 1990. Preiskava je pokazala, da je bila stena cevi na 
mestu zloma stanjšana zaradi korozije na komaj en milimeter, 
originalna debelina je znašala 18 milimetrov. Loviiso 2 so 
preventivno ustavili, da bi jo podrobno preiskali. Tudi tu so 
našli na podobnem mestu stanjšano cev, čeprav ne toliko kot 
v enoti 1. 
Zlom cevi s premerom 325 mm, ki je na tlačni strani črpalke 
napajalne vode, je povzročil, da se je petdeset kubičnih 
metrov vroče vode in pare iz sekundarnega, klasičnega dela 
elektrarne razlilo v spodnje prostore turbinske zgradbe. 
Poškodovana je bila tudi električna napeljava v okolici zloma 
in še nekaj tanjših cevi, vendar so vsi sistemi, razen napajalne 
vode, delovali. Puščanje so osamili v dvajsetih minutah. Reak- 
tor je bil ustavljen takoj, ko so se ustavile črpalke napajalne 
vode. Pomožni črpalki napajalne vode sta takoj začeli delo- 
vati, tako da uparjalnik ni ostal brez vode. 
Po mednarodni lestvici jedrskih dogodkov (INES) spada zlom 
cevi v Loviisi I med nezgode prve stopnje. Nezgoda je 
pomembna tudi zato, ker je sprožila preiskavo in odkrila 
pomanjkljivosti v sosednji enoti istega tipa. Takšni reaktorji so 
razširjeni po skoraj vseh vzhodnoevropskih državah, zato je 
poročanje o dogodku pomembno, saj je možno s pravočas- 
nim obveščanjem sprožiti ukrepe ne glede na državne meje 
(NW, No. 22). 

Izredni dogodek v Belgiji 
Nerazpoložijivost sistema varnostnega vbrizgavanja 
Ko so v juliju 1990 v belgijski jedrski elektrarni Tihange 
s tlačnovodnim reaktorjem začeli z zagonom reaktorja, so 
ugotovili, da sistem varnostnega vbrizgavanja vode v primarni 
krog, če pride do zloma cevovodov na sekundarni strani, ne 
deluje. Tveganje ni bilo veliko, ker je elektrarna delala 
z zmanjšano močjo, vendar so Belgijci dogodek ocenili 
z drugo stopnjo po mednarodni lestvici (INES), ker vsaka 
nerazpoložijivost varnostnih sistemov zvišuje pomen nez- 
gode. Vzrok nezgode je bil nezadostno preverjanje delovanja 
sistemov, preden so začeli zaganjati reaktor (SN 1990). 
Izredni dogodek v ZDA 
Izguba vsega izmeničnega napajanja jedrske elektrarne 
Vogtle 
Marca 1990 je bila jedrska elektrarna Vogtle 1 ugasnjena 
zaradi redne menjave goriva. Tovornjak, ki je pripeljal plin za 
varjenje, ki so ga potrebovali za vzdrževalna dela, se je zaletel 
v steber električnega daljnovoda in povzročil kratek stik. 
Elektrarna je zaradi tega ostala brez zunanjega napajanja. 

Dva dieselska generatorja, predvidena za vključitev v takšnem 
primeru, nista delovala. Eden je bil nerazpoložljiv zaradi vzdr- 
ževanja, drugega so večkrat zagnali, a se je ustavil. 
Ker je bila elektrarna brez notranjega in zunanjega napajanja 
več kot 15 minut, so morali razglasiti izredno stanje na lokaciji 
jedrske elektrarne. Približno 15 minut po razglasitvi izrednega 
stanja jim je uspelo zagnati dieselski generator, ki je zagotovil 
delovanje črpalke sistema za odvajanje zaostale toplote. Jedr- 
ska elektrarna je bila v celoti 35 minut brez napajanja in v tem 
času se je temperatura vode v reaktorju dvignila z 32 stopinj 
na 58 stopinj Celzija. Tej nezgodi lahko nedvomno pripišemo 
drugo stopnjo INES, čeprav Američani ne uporabljajo te 
lestvice. 

Nezgoda se je zgodila pri ustavljenem in odprtem reaktorju, 
vzrok zanjo pa je bil manevriranje vozila, ki pri normalnem 
obratovanju elektrarne nima dostopa do tistega dela, kjer je 
povzročilo kratek stik (NW, No. 12). 

4.2.4 Splošna varnost , ..„„p 
V začetku leta 1990 je približno 800 članov ameriške drzavn 
akademije za znanost poslalo predsedniku Bushu pismo 
z naslovom Poziv ameriških znanstvenikov k preprečevanju 
tople grede. Ameriški akademiki predlagajo svoji vladi, naj 
izboljša energetsko politiko, ki bo omejila izpuste ogljikovega 
dioksida, obenem pa ne bo prizadela gospodarske rasti. Ena 
izmed točk obravnava tudi jedrsko energijo, ki bi prispevala 
k rešitvi problema, obenem pa je treba pri tem poudariti, naj bi 
vlada vodila politiko, ki se bo bolj posvetila zdravstvenemu 
varstvu in varnosti prebivalstva, rešitvi odlaganja radioaktiv- 
nih odpadkov in razvijanju učinkovitih varovalnih ukrepov pri 
širjenju jedrske tehnologije, ki jo je možno uporabiti za izde- 
lavo orožij (NEW, No. 3-4). 
Evropski parlament je sprožil formalno zahtevo po preiskavi 
za varnost in zdravje pomembnih postopkov v jedrskih objek- 
tih evropske skupnosti. Povod za zahtevo Evropskega parla- 
menta da pregledajo obratovalna dovoljenja posameznih 
evropskih jedrskih objektov, so bila poročila, ki govorijo 
o veliki stopnji nevarnosti za delavce v britanskem podjetju za 
predelavo jedrskega goriva v Sellafieldu. Predstavniki Evrop- 
ske skupnosti v Bruslju pravijo, da bi organizirali srečanje 
ministrov za okolje, na katerem bi obravnavali varnostne 
okoliščine jedrskih objektov v skupnosti. Evropski parlament 
bo pri ocenjevanju varnostnih standardov dal prednost stro- 
kovnjakom Evropske skupnosti v Bruslju pred pooblaščenimi 
državnimi organizacijami (NW, No. 12). . 1 

Svetovalni komite za energijo pri japonski vladi je napovedal 
revizijo dolgoročnih potreb po energiji na Japonskem, ki daje 
prednost jedrskim elektrarnam v prizadevanju, da bi prepre- 
čili globalno uničenje okolja (NW, No. 24). 
Sovjetska zveza je začela tudi intenzivneje sodelovati s sve- 
tovnim združenjem operaterjev jedrskih elektrarn (WANO), : 
kar je posledica počernobilskega odpiranja sovjetske jedrske 
tehnologije. V okviru sodelovanja sovjetski operaterji jedrskih \ 
elektrarn in drugi strokovnjaki obiskujejo jedrske elektrarne ; 
na Zahodu, zahodni pa obiskujejo jedrske elektrarne v Sovjet- , 
ski zvezi. 

4.2.5 Mednarodni sporaz.umi 
Zahodnonemški minister za okolje in jedrsko varnost se je 
februarja 1990 srečal s sovjetskimi predstavniki v Moskvi, kjer 
so razpravljali o prizadevanjih za izboljšavo varnostnih siste- 
mov v sovjetskih tlačnovodnih reaktorjih tipa VVER. Sovjetska 
zveza je pristala na predajo dokumentacije za te reaktorje 
Zahodni Nemčiji, kar je minister ocenil za veliko spremembo 
v usmerjenosti Sovjetske zveze, da sodeluje z zahodnoevrop- 
skimi državami (NW, No. 6). 
Predsednika Bush in Gorbačov sta junija 1990 na srečanju 
v VVashingtonu obnovila sporazum o znanstvenem in tehnolo- 
škem sodelovanju za miroljubno izkoriščanje atomske ener- 
gije. Po tem sporazumu naj bi državi delili stroške tudi za 
razvoj hitrih oplodnih reaktorjev in za razvoj varnih civilnih 
jedrskih reaktorjev (NW, No. 21). 
Južna Koreja in Japonska sta podpisali v začetku leta 1990 \ 
sporazum o sodelovanju pri izboljšavi varnosti jedrskih elek- 
trarn. Južna Koreja mora pred ratifikacijo sporazuma podpi- 
sati še MAAE konvencijo o zgodnjem obveščanju in o pomoči 
ob jedrskih nesrečah (NW, No. 21). 
Viri: NW - Nucleonics Week, letnik 1990 
NEW - Nuclear Europe VVorldscan, letnik 1990 
SN 1990 - Surete Nucleaire, EdF 1990, Poročilo glavnega 
inšpektorja za jedrsko varnost francoske družbe EdF 



VPRAŠANJA DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Ali bodo Hrvati iz Istre lahko koristili izolsko bol- 
nišnico? 

ROBERTO BATTELLI in FRANCO JURI, delegata v Družbe- 
nopolitičnem zboru, sta republiško sekretarko za zdravstvo 
vprašala, kako in kdaj bodo prebivalci hrvaškega dela Istre 
ponovno dobili pravico koristiti zdravstvene usluge najbližje 
bolnišnice v Izoli, za katero so v preteklosti tudi sosednje 
občine prispevale sredstva. Delegata menita, da je problem 
zdravstvenih storitev eden ključnih kazalcev regionalnega 
sodelovanja in odprtosti medrepubliške meje. Predlagata, 
da je to področje trajno urejeno v okviru medrepubliškega 
globalnega sporazuma. 
Na zastavljeno delegatsko vprašanje daje Republiški sekreta- 
riat za zdravstveno in socialno varsto naslednji odgovor: 
Po sestanku na ministrski ravni s področja zdravstvenega 
varstva med Hrvatsko in Slovenijo je pričela z delom komisija, 
ki je pripravila pogodbo med obema republikama. 
V pogodbi so natančno opredeljene pravice in dolžnosti obeh 
strani - tako glede koriščenja kot glede plačevanja zdravstve- 
nih storitev. 
Najpomembnejše v pogodbi je določilo, da imajo državljani 
- uporabniki obeh držav enake pravice na obeh straneh meje. 
Za obseg storitev se bosta Republiška uprava za zdravstveno 
varstvo in zdravstveni fond dogovorila in s tem prevzela tudi 
odgovornost za plačilo opravljenega dela. 
Pričakujemo v teh dneh soglasje k pogodbi tudi s hrvatske 
strani in skorajšnji podpis. 
Vsem zdravstvenim zavodom na obmejnem področju smo 
sporočili, naj obravnavajo bolnike s Hrvatske kot zavarovance 
in ne kot samoplačnike - za razliko do območij, s katerimi ni 
bil sklenjen dogovor. 
Menimo, da ne bo prišlo do sprememb dogovora tudi po 
osamosvojitvi Slovenije. 

O katerih nadomestnih virih pridobivanja elek- 
trične energije razmišlja vlada? 

JANKO HALB, delegat v Družbenopolitičnem zboru je na 
nadaljevanju 19. seje tega zbora 30. maja 1991, postavil 
naslednja vprašanja: 
»Zaradi pobude Zelenih Slovenije in stališča vlade do 
zaprtja Nuklearne elektrarne v Krškem me zanima osebno, 
poleg tega pa tudi kmete, Zelene in Pomurce, kakšno poli- 
tiko bo vodila vlada za pridobitev nadomestnih virov elek- 
trične energije? Kakšen bo tretma do energetskega poten- 
ciala vodne sile reke Mure? Je Mura pomemben vir za 
Slovenijo? Bi prišlo do večjih zajezitev ali pridejo v poštev 
manjše, a gostejše pretočne elektrarne brez bistvenih pose- 
gov v naravo in posest kmetov, po vzoru plavajočih mlinov? 
Na podlagi sprejete energetske strategije in zbranih informa- 
cij odgovarjamo naslednje: 
Električna energija iz Jedrske elektrarne Krško bo nadomeš- 
čena z različnimi viri, pri čemer je še možnost izbire, saj so vse 
možne nadomestitve izdatnejše od predvidenih potreb. 
Osnovna energetska strategija ob zaprtju Jedrske elektrarne 
Krško je smotrnejša raba energije, tako da se do leta 2000 
potrebe po energiji ne bi povečevale. Neposredno je Jedrsko 
elektrarno Krško možno nadomestiti z več manjšimi elektrar- 
nami - toplarnami na zemeljski plin, z rekonstrukcijami 
obstoječih termoelektrarn in hidroelektrarn, s hidroelektrar- 
nami na spodnji Savi in delno z uvozom električne energije. 
Podrobneje so razvojne možnosti opisane v brošuri Energija 
za Slovenijo. 
Hidroelektrarne na Muri v neposrednih načrtih niso upošte- 

vane, vendar je zmožnost Mure smiselno izkoristiti. Na 
odseku Mure, ki odpade na Republiko Slovenijo, bi lahko 
letno proizvedli okrog 700 GWh električne energije, kar je 
približno ena četrtina v Republiki Sloveniji letno proizvedene 
hidroenergije. 
Zasnova hidroelektrarn na slovenskem delu Mure predvideva 
več manjših elektrarn, ki naj bi obratovale po pretočnem 
načelu. V skladu z veljavno zakonodajo zahteva hrvaška stran 
izravnavo pretokov med obema republikama, o čemer tečejo 
zaenkrat samo strokovni razgovori. 
Gradnja elektrarn po vzoru plavajočih mlinov je sicer možna, 
vendar je na ta način možno gospodarno izrabiti samo manjši 
del razpoložljive zmožnosti reke Mure. 
Z gradnjo energetskih nasipov bi se zmanjšala vodnogospo- 
darska ogroženost Pomurja, z morebitnimi regulacijami in 
namakanjem pa bi se lahko povečala kmetijska proizvodnja. 
Predvidena manjša akumulacija pri Apačah naj bi pomagala 
pri izravnavi velikih pretokov, medtem ko bi dosledna zaščita 
pred visokimi vodami zahtevala bistveno večjo akumulacijo, 
kot je zasnovana. 
Možnost za izrabo energetske zmožnosti reke Mure v Slove- 
niji oziroma na obmejnih odsekih z Avstrijo in Hrvaško je še 
predmet študijske obravnave. V Avstriji pripravljajo študijo 
o vključitvi hidroelektrarn v okolje, ki bo predvidoma letos 
jeseni predana naši Komisiji za Muro. Za 7 stopenj so pri nas 
opravljena vsa raziskovalna dela, 8. stopnja Mursko Središče 
pa je predmet medrepubliškega dogovora s Hrvaško. Letos 
naj bi dokončali študijo Krajinska zasnova za verigo HE na 
Muri in izdelali študijo Razmejitev energetskega potenciala na 
vodotokih medrepubliškega pomena, ki bo med drugim slu- 
žila tudi za določitev zadnje stopnje na meji s Hrvaško. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za energe- 
tiko. 

Na kakšen način bo Izvršni svet zagotovil izgrad- 
njo terminala za utekočinjeni plin? 

FRANCO JURI, delegat v Družbenopolitičnem zboru je na 
nadaljevanju 19. seje tega zbora 30. 5. 1991, zahteval jasen 
odgovor, na kakšen način misli Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije zagotoviti gradnjo terminala za utekoči- 
njeni zemeljski plin, če bi analize dale prednost lokaciji na 
območju Kopra. Izraža tudi bojazen, da bo z gradnjo termi- 
nala ukinjeno edino obmorsko zdravilišče v Sloveniji. 

Na zastavljeno delegatsko vprašanje odgovorjamo na- 
slednje: 
1. V odgovoru, ki ga je 24. 5. 1991 Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije poslal Skupščini Republike Slovenije, 
izhaja, da odločitev o gradnji terminala utekočinjenega 
zemeljskega plina ni možna, dokler ne bodo v celoti končane 
naslednje študije oziroma raziskave: 

- študija firme Kelogg o primerjavi lokacije na Debelem 
rtiču pri Kopru in v Omišlju na otoku Krku! 

- študija Smelta o pozitivnih in negativnih učinkih gradnje 
terminala za Obalo in Slovenijo; 

- opredelitev Republiškega sekretariata za varstvo okolja 
in urejanje prostora, ki bo v skladu z aktivnostmi za pripravo 
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v okviru republi- 
škega dolgoročnega plana ponovno pretehtal posamezne 
koncepte razvoja Obale. Ob upoštevanju varovanja najkako- 
vostnejših prvin bodo predlagani tudi možni posegi na to 
območje in tudi konkretizirani pogoji za njihovo izvajanje. 

Ob tem želimo poudariti, da je gradnja terminala za utekoči- 
njeni zemeljski plin le ena od možnih variant razvoja Obale in 
ga je treba obravnavati kot alternativno možnost valorizacije 
obmorske lege Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se bo torej do 
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možne gradnje terminala za utekočinjeni zemeljski plin lahko 
opredelil le na navedenih osnovah in ko bo na Obali oprav- 
ljena strokovna razprava o pozitivnih in negativnih posledicah 
projekta. 

2. Če bi se odločil za gradnjo terminala v Kopru, je predvi- 
deno, da se sedanje zdravilišče nadomesti z gradnjo novega 
zdravilišča na novi lokaciji. Študija Smelta predvideva lokaciji 
v Pacugu pri Izoli in Strunjanu. V takšnem primeru bi torej za 
zastarele in dotrajane objekte in naprave dobili novo okreva- 
lišče primernega standarda. Stroški za nadomestne objekte bi 
bili sestavni del naložbe terminala za utekočinjeni zemeljski 
plin. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za energe- 
tiko. 

Kako zajeziti razkroj tistih pravnih institucij, ki 
ščitijo zaposlene? 

SONJA LOKAR, delegatka Družbenopolitičnega zbora je na 
20. seji zbora, dne 12. 6.1991, postavila delegatsko vpraša- 
nje ministru g. Pirnatu, »kaj misli ukreniti, da se zajezi 
razgrajevanje pravnih institucij, ki ščitijo pravice zaposle- 
nih: sodišča združenega dela, pravobranilstva samouprav- 
ljanja, inšpekcije dela? Zakaj še ni nič ukrenil, da se stanje 
ne bi slabšalo?« 
Na zastavljeno vprašanje daje Republiški sekretariat za pravo- 
sodje in upravo v okviru svojih pristojnosti naslednji odgovor: 

Organizacija in pristojnosti tako sodišč združenega dela kot 
tudi družbenih pravobranilcev samoupravljanja je bila v celoti 
zasnovana na podlagi razmejitve t. im. samoupravne družbe- 
nolastninske sfere od klasične državne, ki jo je uvedla v tem 
trenutku še veljavna ustavna ureditev. Obstoječa problema- 
tika na tem področju sodstva v veliki meri izhaja iz neustrez- 
nosti trenutno še veljavne zakonske ureditve, ki je temu sle- 
dila in katere spremembe se pripravljajo. Te problematike pa 
po našem mnenju ni mogoče označevati kot »razgrajevanje« 
te institucije. 
Zaradi nenaravnosti navedene delitve izvrševanja sodne funk- 
cije je bilo že doslej jasno, da so sodišča združenega dela 
opravljala ves čas v bistvu funkcijo sodišč za delovne spore. 
To državno funkcijo, kljub njihovi ustavni deklariranosti za 
posebne samoupravne (ne oblastne) organe, še vedno oprav- 
ljajo. S tega vidika tudi Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo v okviru zakonskih pristojnosti enako obravnava vpra- 
šanja, ki jih je potrebno razreševati tako pri rednih kot tudi pri 
sodiščih združenega dela. 
Zaradi delne spremembe zakonodaje so sodišča združenega 
dela izgubila nekaj pristojnosti, kar je v glavnem posledica 
drugačne normativne ureditve gospodarskega področja. 
Nekatere njihove pristojnosti bo še treba prenesti na sedanja 
redna sodišča, ker po svoji naravi tja dejansko tudi sodijo. 
Pravi delovni spori, ki zadevajo zlasti varstvo pravic iz delov- 
nega razmerja in varstvo delovnega razmerja, pa se bodo tudi 
v bodoče reševali ali v okviru posebnih oddelkov splošnih 
sodišč ali v okviru posebnih specializiranih sodišč, odvisno 
od odločitve slovenske skupščine o bodoči organizaciji sod- 
stva. Predlog nove organizacije ter druga organizacijska vpra- 
šanja, ki se nanašajo zlasti na ustrezno sestavo sodnih sena- 
tov (predstavnik delavcev in predstavnik delodajalcev ob 
poklicnem sodniku) in drugo, se pripravlja in bo lahko predlo- 
žen Skupščini po sprejemu nove ustavne ureditve. Hkrati bo 
treba ustrezno urediti tudi postopkovna in nekatera druga 
vprašanja, ki doslej niso bila urejena. Gre torej za vsebinsko 
problematiko, za del sistema sodstva, ki jo je potrebno 
skladno s pripravljajočo se ustavno ureditvijo sistematično 
razrešiti, ne pa zgolj za preprosto vprašanje spremembe 
imena ali ukinitve posameznih vrst sodišč, ki so nenazadnje 
ustavna kategorija. 
Glede institucije družbenega pravobranilca samoupravljanja 
je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije že ob večih 
poslanskih vprašanjih zavzel svoje stališče. Pri tem je posebej 
poudaril, da je obstoj te institucije potreben, dokler njegovih 
funkcij ne bodo prevzeli drugi ustrezni organi. Na navedeno 
stališče republiške vlade je Republiški sekretarita za pravoso- 
dje in upravo opozoril tudi vse občinske izvršne svete ter pri 

tem posebej poudaril, da je tem organom, dokler obstajajo, 
potrebno zagotoviti tudi ustrezne pogoje in sredstva za delo. 
Funkcije družbenega pravobranilca samoupravljanja bo 
v skladu z novo ustavno ureditvijo moral na področju varstva 
splošnih človekovih pravic prevzeti ombudsman. Z uzakoni- 
tvijo postopka privatizacije bo v celoti odpadla potreba po 
posebnem varstvu družbene lastnine, kar je bila v preteklosti 
glavna funkcija družbenih pravobranilcev. Ob tem pa so le-ti 
poleg splošne varstvene funkcije samoupravnih pravic delav- 
cev pogosto opravljali zaradi odsotnosti pravih funkcij sindi- 
kata tudi funkcijo varovanja posamičnih pravic delavcev. 
Z ustreznim delovanjem sindikalnih organizacij na nedržavni 
ravni, kakor tudi z ustreznim delovanjem inšpekcij dela na 
državni ravni pa bo nadomeščena tudi pristojnost teh organov 
na področju varstva pravic delavcev. Pri tem je treba pripom- 
niti, da gre za organe oziroma organizacije, katerih delovanje 
ne sodi v pristojnost Republiškega sekretariata za pravosodje 
in upravo. 

O »ločevanju« potnikov v mednarodnih vlakih, ki 
vozijo po Jugoslaviji 

JANEZ LAMPRET, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
Republiški sekretariat za promet in zveze in Železniško 
gospodarstvo zaprosil, naj mu pojasnijo, na osnovi katerih 
mednarodnih predpisov, ki jih je Jugoslavija ratificirala, se 
na mednarodnih vlakih ločujejo potniki, ki potujejo v notra- 
njem prometu od potnikov, ki potujejo v tujino ali potujejo 
preko Jugoslavije? 

Železniško gospodarstvo mu je odgovorilo: 
Skupnost JŽ v Beogradu je dobivala iz leta v leto vse več 
pritožb na kakovost potovanj čez Jugoslavijo. Te pripombe so 
šle celo v smer, da bi se posamezni vlaki povsem ukinili. S tem 
bi prišlo do izločitve naših železnic iz mednarodnega pro- 
meta. 
Pri iskanju rešitev, so bili sprejeti dvojni ukrepi: 
1. uvajanje novih vlakov evropske kakovosti (EuroCity 
MIMARA, IC Croatia itd.) 
2. nekateri organizacijski ukrepi na mednarodnih vlakih 
Ker so bile pripombe tujih železniških uprav usmerjene pred- 
vsem v to, da potniki na notranjih relacijah povzročajo nered 
in nečistočo v vlakih, vznemirjajo ostale potnike, v vlakih pa je 
tudi vse več kraj, so se JŽ odločile za organizacijski ukrep, ki 
predvideva posebne skupine vagonov za lokalne potnike. Ti 
potniki običajno potujejo na krajših relacijah. O tem so pot- 
niki obveščeni z voznim redom in na postajah. 
Vlakovnemu osebju je s tem omogočen boljši vpogled in 
kontrola v vlaku. 
Prve reakcije na ta ukrep so prišle s strani potnikov v notra- 
njem prometu. To je razumljivo, saj je zaradi stanja v Jugosla- 
viji, mednarodnih potnikov manj, vagoni za notranji promet 
pa so relativno polni. 
Pri tem ukrepu ni šlo za razlikovanje mednarodnih in domačih 
potnikov. Oboji so na železnici dobrodošli. Potnik na domači 
relaciji se lahko vozi tudi v vagonih za mednarodni promet, če 
doplača razliko do mednarodne tarife. 
Nastalo situacijo bo potrebno na ravni JŽ pretehtati in sprejeti 
ustrezne odločitve, ki bodo omogočile ustrezno kakovost 
potovanj domačim potnikom. Ustrezne pobude smo že dali 
Direkciji JŽ v Beogradu. 

Kako republiški izvršni svet namerava rešiti 
»carinsko vojno«?   

BOŽO KUHARIč, EMIL MILAN PINTAR in LEV KREFT, dele- 
gati v Družbenopolitičnem zboru, so na seji tega zbora, 19. 
junija letos, postavili delegatska vprašnja, ki se nanašajo na 
postopek carinjenja in dogovore z zveznimi organi o funkci- 
oniranju carinske službe, zato v nadaljevanju podajamo 
odgovor na obe delegatski vprašanji: 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije navedeno pro- 
blematiko obravnava z vso resnostjo in opozarja Zvezni 
izvršni svet, da se, po naši sodbi, vključuje v zaostrovanje 
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odnosov med Republiko Slovenijo in federacijo na točki, ki 
meče slabo luč na celotno jugoslovansko skupnost napram 
tujini. Pri tem smo večkrat opozarjali, da ni razlogov, da se 
prav na tem področju lomijo kopja med Zveznim izvršnim 
svetom in Republiko Slovenijo, saj je Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije v skladu s sprejetimi izhodišči plačal 
kotizacijo v zvezni proračun v dogovorjeni višini, kar je vklju- 
čevalo tudi plačilo carin in drugih uvoznih dajatev. 

Glede na to, da prav v tem trenutku potekajo pogovori med 
podpredsednikom Zveznega izvršnega sveta Aleksandrom 
Mitrovičem in podpredsednikom Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije dr. Andrejem Ocvirkom, v tem trenutku 
ne moremo dati dokončnega odgoovra na zastavljeni vpraš- 
nji, lahko pa zagotovimo, da bo uvoz blaga in carinjenje 
potekalo brez večjih zastojev. Glede na naše informacije tudi 
do sedaj v postopku carinjenja blaga ni prišlo do večjih 
zastojev, kar pa seveda ne izključuje posameznih takih prime- 
rov na kar opozarja delegat Kuharic v svojem delegatskem 
vprašanju. Poudariti je tudi treba, da so se posamezni pro- 
blemi do katerih je prišlo že razrešili. 

V zvezi z opozorili delegata Kuhariča v zvezi z uvozom blaga 
po modelu uvoz zaradi izvoza (50. člen carinskega zakona) 
opozarjamo, da ga sporni odlok zveznega izvršnega sveta 
o zagotavljanju izvrševanja zveznih predpisov o plačevanju 
carine in drugih uvoznih dajatev posebej ne izpostavlja. Zave- 
damo pa se, da bi utegnilo, v primeru blokade s strani zvezne 
carinske uprave, priti do največjih problemov prav na tem 
področju. Ce bi do tega, v nasprotju z našimi predvidevanji 
vseeno prišlo, bo morala Republika Slovenija ukrepati samo- 
stojno in zagotoviti nemoten potek carinjenja ter nemoteno 
oskrbo proizvodnjo z uvoznimi surovinami in repromateriali. 

O rezultatih pogovorov med podpredsednikom Zveznega 
izvršnega sveta Aleksandrom Mitrovičem in podpredsedni- 
kom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije dr. 
Andrejem Ocvirkom bo javnost obveščena. 

Vprašanja o Peterletovem obisku Rima 

BORUT PAHOR, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
predsedniku Izvršnega sveta naslovil nekaj vprašanj in 
sicer: 

1. Ali se je v Italiji mudil na uradnem obisku kot predsed- 
nik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije ali je 
rimske politične kroge obiskal kot predsednik Slovenskih 
krščanskih demokratov? 

2. Če je Italijo obiskal kot predsednik Slovenskih krščan- 
skih demokratov, bi bilo korektno opozoriti javnost, da to ni 
bil uradni vladni obisk, kot je bilo poročano v sredstvih 
javnega obveščanja. Če pa je Italijo obiskal kot predsednik 
Izvršnega sveta, sprašujem, zakaj je zaobšel Komisijo 
Skupščine Republike Slovenije za mednarodne odnose, na 
kateri bi lahko tehtno prediskutirali njegovo zunanjepoli- 
tično platformo. Naj ilustriram, da se je gospod Peterle dan 
pred odhodom sešel tudi z nadškofom gospodom Alojzijem 
Šuštarjem. To se mi zdi popolnoma normalno, ne glede 
v katerem svojstvu je obisk opravil. Vprašanje se torej 
nanaša na njegov komentar nadaljevanja po moje neu- 
strezne prakse, da vladni predstavniki zaobidejo skupščin- 
sko komisijo tudi ko gre za bolj pomembne obiske v tujini. 

Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje mu je 
poslal naslednje pojasnilo v zvezi z obiskom Lojzeta Peterleta 
in Milana Kučana v Italiji 

Z ozirom na včerajšnjo razpravo v Skupščini Republike 
Slovenije o obiskih L. Peterla in M. Kučana v Italiji želi RSMS 
pojasniti svojo vlogo in dejavnosti v pripravah teh obiskov. 

Glede obiska predsednika IS L. Peterleta v Italiji oziroma 
vprašanja, ali je šlo za uradni ali strankarski obisk, RSMS ne 
more dati odgovora, ker je priprava in izvedba tega obiska 
potekala brez njegove vednosti in sodelovanja. O tem obisku 
je bil RSMS obveščen samo s strani italijanskih predstavnikov 
v Ljubljani. S strani predsednika IS oziroma IS RSMS ni bil ne 
obveščen niti mu ni bilo naloženo, naj opravi potrebne pri- 
prave na obisk in izvrši konzultacijo s skupščinsko komisijo 
za mednarodne odnose. 

RSMS je v celoti vodil pripravo za obisk M. Kučana v Italiji in 
sicer s pomočjo Generalnega konzulata Republike Italije 

v Ljubljani, predstavništvo Vatikana v Jugoslaviji in veleposla- 
ništev SFRJ v Rimu ter pri Vatikanu. Obisk je bil pripravljen na 
pobudo italijanske strani in je bil opredeljen kot uradni obisk 
delegacije Republike Slovenije v Republiki Italiji oziroma Vati- 
kanu. 

Aktualna vprašanja ob prestrukturiranju gospo- 
darstva 

EMIL MILAN PINTAR, delegat v Družbenopolitičnem zboru, 
je postavil g. Izidorju Rejcu, oz. izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije sledeče vprašanje: 
»Vsi se zavedamo težav, ki spremljajo vsako prestrukturira- 
nje gospodarstva, toliko bolj, če to prestrukturiranje poteka 
v pogojih dolgotrajne stagflacije. Markovičeva politika, ki je 
bila čudna kombinacija precenjenega tečaja dinarja, rasti 
plač in davkov, je zlasti neto devizne izvoznike pripeljala na 
rob poloma. Republiška vlada je odreagirala s prehodnimi 
izvoznimi subvencijami, nato pa sistemsko, kot zgleda, kapi- 
tulirala. Podučen s slabimi izkušnjami ob dolgotrajni sana- 
ciji (s še vedno negotovim izidom) Elana in Metalne sem 
čedalje bolj prepričan, da se vlada ne zaveda resnosti 
položaja naših neto izvoznikov in s svojim nonšalantnim 
obnašanjem omogoča, da tujci prevzamejo kapital oz. kon- 
trolo podjetij, ki edina imajo izdelke za tuj trg. Ob tem se 
pojavljajo tudi druga vprašanja - npr.: ali bo tuji partner ob 
prevzemu našega podjetja lahko uveljavil zahtevo, da 
delavci oz. management govori v tujem jeziku. Ob vsem tem 
sprašujem ministra za industrijo: 
1. Ali ministrstvo spremlja in po potrebi usmerja prehajanje 
izvozno usmerjenih podjetij, ki so vitalnega pomena za slo- 
vensko gospodarstvo, v solasništvo oz. pod kontrolo tujega 
kapitala? 
2. Ali je to prehajanje tako regulirano, da nastajanje meša- 
nih podjetij ne bo pomenilo perfidne oblike potujčevanja? 
Ali je v pogodbah vključena klavzula, da bodo delavci in 
management še naprej imeli pravico govoriti slovensko in 
da slovenski jezik ne bo oteževalna okoliščina za ohranitev 
zaposlitve? Ali g. Rejc dovolj natančno pozna dogajanje in 
obnašanje v papirnici Vevče? Ker sem se leta boril za to, da 
je znanje slovenskega jezika eden od pogojev za določene 
zaposlitve, me uvajanje tujega delovnega jezika kot prakse 
posebej prizadeva. 
3. Ali se vlada zaveda odgovornosti ob čedalje hitrejšem 
zaseganju slovenskega kapitala? Ali spremlja, kaj se 
dogaja z Uniorjem, zlasti z njegovo tovarno v Nemčiji, ali pa 
s podjetjem Adria? Ali je minister g. Rejc pripravljen izjaviti, 
da ima uvid v dogajanja in da ta potekajo v skladu s sloven- 
skimi razvojnimi interesi? 
4. Ali so odločitve ministrstva za industrijo oz. vlade na teh 
področjih v kakršnikoli zvezi z dejstvom, da ima skoraj 
tretjina ministrov oz. praktično vsi na teh področjih svoja 
lastna privatna podjetja v Sloveniji oz. v tujini, npr. v Avstriji. 
Ali se tu interesi Slovenije oz. vlade kaj križajo s poslovnimi 
interesi teh podjetij? Ali je vlada že sprejela ustrezne 
ukrepe, da te interese razdvoji? In če je, kdaj in na kakšen 
način? Npr., z ustreznim sklepom o popisu premoženja 
članov IS itd.« 
Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo daje na 
delegatsko vprašanje naslednji odgovor: 
1. Vlaganje tujega kapitala v naša podjetja ureja Zakon o tujih 
vlaganjih (Ur. I. SFRJ, št. 77/88), Zakon o podjetjih (Ur. I. SFRJ 
77/88, 46/90, 6/90) in Zakon o prometu in razpolaganju z druž- 
benim kapitalom (Ur. I. SFRJ, št. 84/89 in 46/90). Registracija 
teh podjetij poteka pri Zveznem sekretariatu za ekonomske 
odnose s tujino. 
Od sprejema te zakonodaje in ustanovitve Agencije Republike 
Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in 
spodbujanja prenove podjetij (Ur. I. SRS, št. 14/90) pa pri 
dokapitalizaciji podjetij s tujim kapitalom sodeluje tudi Agen- 
cija s svojim mnenjem. Poleg nje spremlja tuja vlaganja še 
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje ter Repu- 
bliški sekretariat za industrijo in gradbeništvo, ki v okviru 
svojih pristojnosti in možnosti usmerja razvoj slovenske indu- 
strije tudi preko vlaganj tujega kapitala. 
2. Obvezna uporaba slovenskega jezika je določena v 212. 
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členu Ustave republike Slovenije. Po tej določbi vsi državni 
organi ter drugi organi, samoupravne organizacije, skupnosti 
in posamezniki, ki opravljajo družbeno službo na območju 
Republike Slovenije poslujejo v slovenskem jeziku. 
Kako komunicirajo podjetja, v katerih so udeleženi s svojim 
kapitalom tuji partnerji, je stvar dogovora oz. pogodbe med 
partnerji, kajti zakon o delovnih razmerjih (Ur. I. SRS, št 14/90) 
določa v svojem 6. členu obvezno znanje slovenskega jezika, 
le za delavce, ki opravljajo neposredno delo s strankami. 
Iz dosedanje prakse mešanih podjetij ne poznamo primerov, 
ko bi bil s pogodbo določen »uradni jezik«, tuj jezik. Seveda 
pa je jezik komuniciranja s tujim partnerjem običajno določen 
in je praviloma tuj jezik. Pretežni del management-a in stro- 
kovnega kadra naših podjetij obvlada vsaj pogovorno en tuj 
jezik tako, da večjih težav pri komuniciranju ni. V kolikor so, 
jih podjetja rešujejo s prevajalci, kar velja tudi za tehnično in 
drugo komuniciranje, ki je potrebna za poslovanje podjetja. 
Res pa je, da se v mešanih podjetjih, za tam zaposlene tujce, 
ne zahteva znanje slovenskega jezika. Kolikor poznamo 
evropsko prakso, partner iz lastnih interesov praviloma dele- 
gira v tujo državo človeka z znanjem jezika te države. Za nekaj 
slovenskih mešanih podjetij lahko trdimo, da je tudi tu pri- 
pravljenost za učenje slovenskega jezika velika (Henkel Zlato- 
rog, Papirnica Vevče). 
Določanje posebnih pogojev, med katere spada tudi znanje 
tujega jezika za določeno delovno mesto je pb dosedaj 
veljavni zakonodaji, stvar podjetja in je že dosedaj bila »oteže- 
valna okoliščina za zaposlitev« za tiste, ki niso izpolnjevali 
zahtev. Kot primer - v zunanji trgovini ni mogel delati dela- 
vec, ki ni opravil formalnega preizkusa znanja tujega jezika. 
Zato ne razumemo nenadno skrb in bojazen poslanca, da bo 
nastanek mešanih podjetij pomenil »perfidno obliko potujče- 
vanja«. 
3. Do spremembe Zakona o tujih vlaganjih, do katerega je 
prišlo 31. 12. 1988 je bilo v Sloveniji 28 podjetij v katere je bilo 
vloženo 731 mio DEM tujega kapitala in to v obliki skupnih 
vlaganj in z večinskim deležem domačega partnerja. 
V letu 1989 je bilo vloženih v 174 slovenskih podjetij 162,5 mio 
DEM, pretežno v obliki mešanih podjetij (135), skupnih vla- 
ganj (22) in lastnih podjetij (14). 
V letu 1990 pa je bilo vloženih v 403 podjetij 340,3 mio DEM 
tujega kapitala, ravno tako pretežno v mešana podjetja (338), 
skupna vlaganja (74) in lastna podjetja (61). 
če primerjamo obe obdobji vidimo, da so se tuja vlaganja 
v zadnjih dveh letih znižala od povprečno 28 mio DEM na 
podjetje na 0,9 oz. 0,7 mio DEM na podjetjej kar je v skladu 
s slovensko razvojno politiko podjetništva. Ce pa vzamemo, 
da je delež podjetij, v katerih je vložen tuji kapital okoli 4,6% je 
to brez dvoma zaskrbljujoče stanje in daleč od bojazni 
poslanca nad »čedalje hitrejšim zaseganjem slovenskega 
kapitala« in prehajanje slovenskega gospodarstva pod »kon- 
trolo tujega kapitala«. 
4. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je do premo- 
ženjskega stanja izvoljenih funkcionarjev Skupščine Repu- 
blike Slovenije, že zavzel svoje stališče, ki ga je posredoval 

Skupščini Republike Slovenije 28. 5. 1991 (odgovor na dele- 
gatsko vprašanje Milana Balažica, delegata DPZ Skupščine 
Republike Slovenije, v zvezi s prijavo premoženjskega stanja 
funkcionarjev ob nastopu funkcij). V njem Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije pobudo načelno podpira, vendar 
opozarja, da bo v zvezi s tem treba preučiti nekatera odprta 
vprašanja, kot so zlasti, katere funkcionarje naj zadeva ta 
obveznost, vrste in obseg premoženja, ki naj se prijavi, organ, 
pri katerem se shranjujejo podatki, in druga, pri čemer je 
potrebno preučiti, kako ta vprašanja rešujejo predpisi drugih 
držav. 
Pristojni republiški upravni organi zbirajo in proučujejo pred- 
pise drugih držav, ki urejajo to problematiko, in bodo na tej 
podlagi pripravili gradivo, ki bo nakazalo možne rešitve in bo 
lahko osnova za odločitev o pripravi ustreznega zakona. 

O »kadrovskih« bitkah v UKC 

MILE ŠETINC, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
postavil naslednje delegatsko vprašanje: 
1. Ali so resnične informacije, da se UKC obeta nekakšna 
prisilna uprava, ki bi namesto rednega imenovanja omogo- 
čila samovoljno nastavitev vršilca dolžnosti direktorja? 
2. Ali so resnične informacije, da naj bi bile skupščini po 
hitrem postopku predlagane spremembe komaj sprejetega 
zakona o zavodih, s katerimi bi vsa imenovanja namesto 
skupščin opravljali njihovi izvršni sveti - kar bi seveda takoj 
»rešilo« problem okoli imenovanja direktorja UKC? 
3. In če vse te informacije nemara niso resnične, zakaj 
potem za današnjo skupno sejo nismo dobili nikakršnega 
gradiva za imenovanje novega direktorja UKC, čeprav je bil 
ves postopek kandidiranja že opravljen, komisija za volitve 
in imenovanja je opravila svoje in ni videti nobenega spo- 
dobnega razloga, zakaj danes ne bi mogli o tem glasovati? 
Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo mu 
je odgovoril: 
1. Zaradi tolikšne spolitiziranosti postopka izbire direktorja 
UKC, da je bil normalen postopek bistveno otežen, je bilo 
predlagano Komisiji za volitve in imenovanja Skupščine 
Republike Slovenije naj se postopek imenovanja ustavi. 
2. Če bo sedanji v. d. direktor Univerzitetnega kliničnega 
centra mag. Igor Križman dal odpoved na funkcijo, bo treba 
takoj izpeljati postopek za imenovanje drugega vršilca dolž- 
nosti, ki bo delo opravljal do sprejema nove zakonodaje 
s področja zdravstvenega varstva. 
3. Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo ni 
bil obveščen, da bi tekel postopek za spremembo zakona 
o zavodih. 
4. Ustanoviteljica Univerzitetnega kliničnega centra je Repu- 
blika Slovenija, zato je normalno, da bo naš Sekretariat 
v skladu z 71. členom Zakona o zavodih opravil svojo nalogo 
v postopku za imenovanje v. d. direktorja Univerzitetnega 
kliničnega centra. 
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DELEGATSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za varstvo okolja in 
urejanje prostora na pobudo Vaneta Gošnika, 
delegata v Družbenopolitičnem zboru, za spre- 
membo odloka o maksimalnih koricetracijah 
škodljivih snovi v zraku 

Delegatska pobuda Vaneta Gošnika za spremembo odloka 
o maksimalnih dovoljenih koncentracijah škodljivih snovi 
v zraku je pozitivna in se Republiški sekretariat za varstvo 
okolja in urejanje prostora z njo strinja in soglaša. Vsekakor je 
na tem področju potrebna sprememba, ki jo Republiški sekre- 
tariat za varstvo okolja in urejanje prostora podpira, vendar je 
v času, ko je pobuda g. V. Gošnika prišla, nastalo nekaj novih 
in bistvenih momentov na tem področju. Le-ti so bili oz. so: 
1. izdelava predloga za izdajo zakona o varstvu okolja 
z-osnutkom zakona in 
2. izdelava smernic 311, 312, 313 pripravljenih od Saveza za 
čistoću vazduha Jugoslavije (SČVJ) s sedežem v Sarajevu, ki 
bodo objavljeni v reviji Zaščita atmosfere. Te smernice so bile 
sprejete in verificirane 24. 5. 1991 v Beogradu na skupnem 
sestanku predstavnikov republiških društev in predstavnikov 
republiških sekretariatov. Te smernice, ki jih je verificiralo 
tudi Društvo za zaščito zraka Republike Slovenije, so stro- 
kovna podlaga za izdelavo podzakonskih aktov novega 
zakona o varstvu okolja na področju varstva zraka. 
Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora 
sprejema pobudo delegata g. V. Gošnika, k temu pa pripomi- 
nja, da bi sprememba 10. člena odloka (Ur. I. RS, št. 30/90) kot 
ga predlaga delegatska pobuda, v tehničnem smislu potrebo- 
vala skoraj enako časa kot bo priprava in sprejetje podzakon- 
skih aktov na podlagi novega zakona in ob upoštevanju verifi- 
ciranih smernic, ki bodo ob sprejetju zakona neizogibni. 
Hidrometereorološki zavod Republike Slovenije pa dodaja: 
Na osnovi dogovora na sestanku na RSVOUP dne 21. 5. 1991 
smo pripravili naslednje strokovno mnenje k pobudi Zelenih 
Slovenije z dne 15. 5. 1991, ki se tiče spremembe odloka 
o maksimalnih dovoljenih koncentracijah škodljivih snovi 
v zraku. 
HMZ je sodeloval pri pripravi strokovnih osnov za zgoraj 
navedeni odlok (členi 1—9). Z dopisom 935-205/90-DH/ev je 
HMZ 23.8.1990 zaprosil Republiški sekretariat za zdravstvo in 
socialno varstvo za razlago spornega 10. člena odloka (Ur. I. 
RS št. 30/90). Ustno smo dobili informacijo, daje 10. člen, ki je 
bil kasneje (Ur. I 40/90) nekoliko popravljen, potreben zaradi 
usklajenosti s predpisom o emisiji (Ur. I. RS 19/88). Inšpekcija 
lahko pri prekoračenosti onesnaženosti zraka ukrepa le 
z omejitvijo emisije. Odlok o emisiji pa za onesnaževalce, ki 
močno prekoračujejo mejne vrednosti (za 3 ali večkrat), pred- 
pisuje rok sanacije najkasneje do 31. 12. 1992. Hkrati pa je 
bilo podano mnenje, naj se pri interpretaciji podatkov uporab- 
ljajo mejne vrednosti iz novega odloka. To mnenje je bilo 
potrjeno s strani RSVOUP dne 1. 2. 1991 na sestanku s pred- 
stavniki občin v zvezi z onesnaženostjo zraka, ki ga je sklicalo 
Predsedstvo RS (dr. Plut). Predlagamo, da se pri spremembi 
10. člena upošteva oba navedena vidika uporabe odloka. 
Strokovna osnova za pripravo imisijskega odloka so bila pri- 
poročila Svetovne zdravstvene organizacije. Priporočene 
mejne vrednosti pomenijo ciljno vrednost, to je mejo do 
katere ni pričakovati škodljivih učinkov. Evropska skupnost je 
sprejela blažje mejne vrednosti (Smernici 80/799/EEC in 85/ 
203/EEC), ki pomenijo mejo, pri kateri so pri ponavljajoči 
izpostavljenosti že dokazani škodljivi vplivi na zdravje ljudi ali 
na vegetacijo oz. na materiale. Stroka, ki je združena v Zvezi 
društev za varstvo zraka Jugoslavije, je pripravila smernice 
311, 312 in 313, ki vključujejo mejne vrednosti, rizične vredno- 
sti (na osnovi smernice ES) in kritične vrednosti, ki so podlaga 

za izredno ukrepanje (za alarme). Smernice naj bi postale 
uradne po verifikaciji na ZIS 24. 5. 1991. Menimo, da bi 
z upoštevanjem teh smernic lahko izboljšali slovenski predpis 
o onesnaženosti zraka (tudi v smislu, ki ga nakazuje poslan- 
ska pobuda). Dokler pa odlok ne bo spremenjen, je smiselno, 
da dobijo omenjene tri smernice - uradno veljavnost tudi 
v Republiki Sloveniji. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do predloga Janka Halba, delegata v Družbeno- 
političnem zboru, za takojšnjo objavo predloga 
zaščitne cene pšenice za leto 1991 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je o predlogu 
o objavi zaščitne cene pšenice za leto 1991, ki ga je dal 
delegat Janko Halb je na nadaljevanju 19. seje Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine Republike Slovenije 30. maja 1991, 
sprejel naslednje stališče: 

V Republiki Sloveniji se še vedno uporablja zvezni zakon 
o sistemu družbene kontrole cen (Ur. I. SFRJ, št. 84/89). 
V skladu z akti Skupščine SFRJ, ki določajo razvojno politiko, 
je za določitev zaščitne cene pšenice pristojen Zvezni izvršni 
svet, ki je določil zaščitno ceno pšenice za leto 1991 oktobra 
lani v višini 2,15 din/kg. Zvezni izvršni svet trenutno zbira 
informacije o končnih stroških pridelave pšenice letine 1991; 
prve podatke o tem bo imel na razpolago okoli 15. junija. 

V Republiki Sloveniji še nimamo pravne podlage za določi- 
tev zaščitne cene pšenice. Zbori Skupščine Republike Slove- 
nije so sicer konec maja sprejeli republiški zakon o cenah, 
vendar ta še ni bil objavljen in se zato še ne more uporabljati. 
Ko bo zakon pričel veljati (predvidoma konec meseca junija), 
bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko določil 
zaščitno ceno pšenice in tudi zaščitne cene drugih pomemb- 
nejših kmetijskih proizvodov. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je pripravil stališče Republiški sekretariat za tržišče 
in splošne gospodarske zadeve v sodelovanju z Republi- 
škim sekretariatom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Janka Halba, delegata v Družbenopo- 
litičnem zboru, za izdelavo študij o lokacijah, 
pomenu in perspektivi geotermalnih virov vode 
v Pomurju in v Sloveniji 

Delegat Janko Halb je na nadaljevanju 19. seje Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine Republike Slovenije 30. maja 1991 
dal pobudo za izdelavo študij o lokacijah, pomenu in perspek- 
tivi geotermalnih virov vode v Pomurju in Sloveniji, na katero 
odgovarjamo naslednje: 
Termomineralne vode se v Sloveniji raziskujejo že od leta 
1952. V začetku so bile te raziskave usmerjene na območja 
zdravilišč. Te raziskave so imele namen zagotoviti slovenskim 
zdraviliščem obstoj in nadaljnji razvoj. Po letu 1973 po naftni 
krizi pa so se te raziskave razširile in so bile namenjene tudi 
raziskavam za zagotavljanje večjih količin tople vode tudi za 
ogrevanje. Rezultat tega je, da imamo z globokimi vrtinami 
danes zajetih toplih voda v Republiki Sloveniji, 788 l/s vode 
s temperaturo 15 do 70 stopinj Celzija, kar ustreza toplotni 
moči 71 MW. 
Posebno so se raziskave in izkoriščanje geotermalne energije 
intenzivirale po letu 1986, ko se je vključil v sofinanciranje 
tudi Republiški sekretariat za energetiko. V prejšnjem 
obdobju so prispevali sredstva samo uporabniki in republiški 
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sekretariat za raziskovalno dejavnost in tennologijo oziroma 
Raziskovalna skupnost Slovenije - Enota za raziskovanje in 
odkrivanje surovin splošnega pomena. V tem obdobju so bile 
izvrtane raziskovalne kaptažne vrtine SOB-1 in SOB-2 v Mur- 
ski Soboti, Radencih, na Ptuju, Zrečah, na Ljubljanskem 
barju, Čatežu in pri Vasenem v Tuhinjski dolini. Vse te vrtine 
so dale ugodne rezultate. Izdatnost vrtin je znašala od 12 do 
30 l/sek s temperaturami od 20 do 60 stopinj Celzija. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za zdravstveno in soci- 
alno varstvo na pobudo Franca Pipana, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru, za obračunavanje 
nadomestila osebnega dohodka v času porod- 
niškega dopusta v letu 1991 za nosilce samo- 
stojnega dela 

Na podlagi 14. člena Samoupravnega sporazuma o porodni- 
škem dopustu (Ur. I. SRS, št. 36/87, 36/88 in 24/89) se za 
nosilce samostojnega osebnega dela kot osnova za nadome- 
stilo osebnega dohodka v času porodniškega dopusta upo- 
števa osnova za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je 
bila podlaga za plačevanje prispevkov za koledarsko leto pred 
letom, v katerem je upravičenec pridobil pravico do nadome- 
stila osebnega dohodka. 
Zaradi sprememb višine zavarovalnih osnov v Zakonu 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. SRS, št. 27/ 
83, 21/87, 48/87, 27/89, 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91), v Zakonu 
o zagotavljanju sredstev za skupne družbene potrebe in 
o poračunu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in 
splošne družbene potrebe (Ur. I. SRS, št. 41/89, 11/90, 24/90, 
30/90 in 7/91) ter Zakonu o prispevkih za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje 
(Ur. I. RS, št. 47/90) je pri obračunavanju nadomestil za 
nosilce samostojnega osebnega dela prišlo do povsem spre- 
menjene situacije, ki je zaradi nemotenega obračunavanja 
nadomestil terjala takojšnjo prehodno rešitev. Zato smo 
v Republiškem sekretariatu za zdravstveno in socialno varstvo 
pripravili posebno navodilo za obračunavanje nadomestil za 
to kategorijo upravičencev, ki vam ga tudi prilagamo. 
Glede na to, da so upravičenci pridobili oziroma pridobivajo 
pravico do nadomestila tekom različnega režima obračunava- 
nja in plačevanja prispevkov za socialno varnost, je bila edina 
možna rešitev za vsako podkategorijo upravičencev definirati 
osnovo za izračun nadomestila. Ena izmed teh podkategorij 
so tudi upravičenke, ki bodo nastopile porodniški dopust 
v letu 1991 in ki so postale nosilke samostojnega osebnega 
dela v letu 1990. V skladu z določili sporazuma se zanje 
upošteva povprečje neto zavarovalnih osnov iz leta 1990. Ker 
pa se po obstoječi ureditvi za pridobitev pravice do nadome- 
stila ne zahteva predhodna gostota zaposlitve oziroma plače- 
vanja prispevkov za socialno varnost in ker od 1. 1. 1990 
v pokojninskem sistemu ni več zavarovalnih razredov in si 
vsak zavarovanec tekoče mesečno sam določi osnovo za 
obračun in plačilo prispevka, je postal ta sistem za upravi- 
čence do nadomestil za porodniški dopust popolnoma nepri- 
meren, saj je rojstvo napovedljiv dogodek in si lahko zato 
upravičenec tik pred nastopom porodniškega dopusta izbere 
novo višjo osnovo. 
Vendar pa moramo ob tem opozoriti, da so te zlorabe le 
posledica številnih fiktivnih delovnih razmerij, na sklenitev 
katerih kot izplačevalci nadomestil ne moremo vplivati ozi- 
roma jih preprečiti, saj o tem odločajo drugi pristojni upravni 
organi. Problem je tako kompleksen in bi ga bilo potrebno 
reševati tudi s spremembo predpisov, ki sedaj omogočajo, da 
lahko zasebnice tik pred nastopom porodniškega dopusta 
pridobijo ta status. O tovrstnih zlorabah smo sicer obveščali 
pristojne organe, vendar je bilo njihovo ukrepanje bolj ali 
manj neuspešno. 
V zvezi s predlaganim varovalnim mehanizmom za prepreči- 
tev zlorab oziroma z določitvijo zgornje meje nadomestil 
nikakor niso možni preko navodil, saj je takšne bistvene 
spremembe možno urediti le z zakonom. Kot primer naj nave- 
demo omejitev zgornje meje nadomestil v višini 5-kratnega 
zajamčenega osebnega dohodka, ki je bila uvedena s spre- 

membo in dopolnitvijo Samoupravnega sporazuma o porod- 
niškem dopustu s 1. novembrom 1988 (Ur. I. SRS, št. 36/88), za 
katero je Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo št. 
U I 42/89-12 z dne 22. 3. 1990 ugotovilo, da ni bila v skladu 
z ustavo. Iz navedene odločbe izhaja, da lahko le zakon omeji 
najvišji znesek nadomestila, ne pa samoupravni splošni akti. 
Iz istega razloga je bil s strani Republiškega sekretariata za 
zakonodajo v januarju 1990 zavrnjen naš predlog, naj bi se 
urgentna problematika v zvezi z nadomestili za nosilce samo- 
stojnega osebnega dela uredila s posebnim odlokom. 
Z namenom razrešitve tega in drugih problemov v zvezi 
z nadomestili je sekretariat v letošnjem letu pristopil k pripravi 
osnutka za spremembe in dopolnitve Zakona o družbenem 
varstvu otrok v poglavju o porodniškem dopustu. V njem je 
bila opredeljena kot pogoj za pridobitev pravice do nadome- 
stila predhodna doba zaposlitve oziroma plačevanja prispev- 
kov za socialno varnost prav z namenom preprečitve v dele- 
gatskem vprašanju navedenih zlorab v zasebnem sektorju. 
Ocena Odbora za družbene dejavnosti Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije je bila, da celovite spremembe 
sistema nadomestil, ki je bila potrebna, ni možno vgraditi le 
v spremembe obstoječega zakona in da je potrebno takoj 
pristopili k pripravi novega Zakona o družinskih dajatvah, ki bi 
nadomestil Zakon o družbenem varstvu otrok in ki bi med 
drugim urejal tudi pravico do nadomestila osebnega dohodka 
v času porodniškega dopusta. Po novem naj bi bila osnova za 
nadomestilo povprečni izplačan osebni dohodek oziroma 
povprečna zavarovalna osnova v zadnjem letu pred mesecem 
nastopa porodniškega dopusta. V kolikor pa je bil upraviče- 
nec zaposlen oziroma je plačeval prispevke za krajše obdobje 
od 12 mesecev, bi se mu za manjkajoče mesece v osnovo 
štelo le 80% zajamčenega osebnega dohodka, kolikor naj bi 
sicer znašal materinski dodatek za ostale matere ki ne bodo 
izpolnjevale pogojev za pridobitev nadomestila. S tem bi 
preprečili precejšnje število zlorab oziroma bi upravičenci, ki 
so bili zaposleni oziroma so plačevali prispevke le kratek čas, 
prejemali sorazmerno nižje nadomestilo. V zakonu pa name- 
ravamo predpisati tudi zgornjo mejo nadomestila in sicer 
v višini 6-kratnega zajamčenega osebnega dohodka. 

Sektor za otroško varstvo omenjenega sekretariata pa je 
posredoval: NAVODILO ZA OBRAČUNAVANJE NADOMESTIL 
OSEBNEGA DOHODKA V ČASU PORODNIŠKEGA DOPUSTA 
V LETU 1991 ZA NOSILCE SAMOSTOJNEGA OSEBNEGA 
DELA 

Na podlagi 14. člena Samoupravnega sporazuma o porodni- 
škem dopustu (Uradni list SRS, št. 36/87, 36/88 in 24/89) je za 
upravičence nosilce samostojnega osebnega dela osnova za 
nadomestilo osebnega dohodka v času porodndiškega dopu- 
sta neto osnova za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki 
je bila podlaga za plačevanje prispevkov za koledarsko leto 
pred letom, v katerem je upravičenec pridobil pravico do 
nadomestila osebnega dohodka, preračunanega na vrednost 
tekočega leta, na podlagi Sklepa Skupščine Skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. Nadomestilo osebnega 
dohodka se usklajuje mesečno z odstotkom rasti osebnih 
dohodkov vseh delavcev na območju občine, v kateri je sedež 
nosilca samostojnega osebnega dela. 
Z uveljavitvijo Zakona o zagotavljanju sredstev za skupne 
družbene potrebe v letu 1990 in o proračunu določenih 
obveznosti iz dohodkov za skupne in splošne družbene 
potrebe za leto 1990 (Uradni list SRS, št. 41/89, 11/90, 24/90 in 
30/90) so bile s 1. januarjem 1990 ukinjene zavarovalne 
osnove oziroma razredi, ki so predstavljali osnovo za nado- 
mestilo osebnega dohodka v času porodniškega dopusta za 
nosilce samostojnega osebnega dela. Zato je Republiški 
sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo za leto 1990 
oblikoval prehodno rešitev višine nadomestil osebnega 
dohodka za to kategorijo upravičencev, ki smo vam jo posre- 
dovali s posebnim navodilom številka: 007-1/10-90 z dne 19. 2. 
1990. 
Zaradi spremenjene zakonodaje na področju osebnih dohod- 
kov, davkov in prispevkov in ob upoštevanju pomanjkljivosti 
obstoječega sistema nadomestil osebnega dohodka v času 
porodniškega dopusta je Republiški sekretariat za zdrav- 
stveno in socialno varstvo pristopil k Spremembi Zakona 
o družbenem varstvu otrok v poglavju o porodniškem dopu- 
stu. Ko bodo te spremembe pričele veljati, bo prenehal veljati 
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Samoupravni sporazum o porodniškem dopustu, s tem pa 
bodo med drugim tudi ustrezno rešena nadomestila oseb- 
nega dohodka za nosilce samostojnega osebnega dela. 
Do uveljavitve nove ureditve v zvezi z nadomestili osebnega 
dohodka za nosilce samostojnega osebnega dela vam kot 
prehodno rešitev za leto 1991 posredujemo naslednja navo- 
dila: 
1. Nosilci samostojnega osebnega dela, ki so nastopili porod- 
niški dopust v letu 1990 in prejemajo nadomestilo OD v skladu 
z razvrstitvijo v razrede, ki jih je določevala Skupnost pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. 
Izhajajoč iz navodila z dne 19. 2.1990 (št. dopisa: 007-1/10-90) 
bi znašali z mesečnimi indeksi rasti povprečnih neto OD 
v Sloveniji (od decembra 1989 do decembra 1990) valorizirani 
zneski osnov za nadomestila OD po razredih SPIZ za mesec 
december 1990: 
Vrsta 
osnove (razred SPIZ) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

zavarovalne Zneski 
december 1989 december 1990 

1.359 
2.038 
2.718 
3.397 
4.756 
6.115 
6.795 
8.154 
9.512 

10.871 

2.355 
3.532 
4.710 
5.887 
8.242 

10.597 
11.776 
14.131 
16.484 
18.839 

Tem upravičenkam boste ustrezno valorizirano nadomestilo 
OD za mesec december 1990 pomnožili s.količnikom 1,6223 
in dobili bruto nadomestilo OD. Bruto nadomestilo OD boste 
v letu 1991 valorizirali z mesečnimi indeksi rasti povprečnih 
bruto OD v Sloveniji. Zaradi zamika v objavi uradnega 
podatka o rasti OD Republiškega zavoda za statistiko, morate 
izvajati v tem in vseh nadaljnjih primerih tudi ustrezne pora- 
čune. 

'2. Upravičenke, ki so nastopile PD v letu 1990 in so tudi 
postale nosilke samostojnega osebnega dela v letu 1990. 
Podlaga za neto nadomestilo OD upravičenke je na mesec 
pred nastopom porodniškega dopusta prevedena povprečna 
neto zavarovalna osnova, izhajajoča iz mesecev za katere je ta 
upravičenka plačevala prispevke v letu 1990. Prevedba se 
izvrši z indeksom, ki izraža razmerje med povprečnim neto OD 
vseh zaposlenih v R Sloveniji za mesec, ki je zadnji pred 
nastopom porodniškega dopusta te upravičenke in povpreč- 
nim neto OD vseh zaposlenih v R Sloveniji za obdobje za 
katerega je upravičenka plačevala prispevke. To je hkrati že 
prvo neto nadomestilo upravičenke, ki se ga v nadaljnjih 
mesecih valorizira z mesečnimi rastmi povprečnih neto oseb- 
nih dohodkov. 
Tako izračunano decembrsko neto nadomestilo upravičenke 
pomnožite s količnikom 1,6223 in dobite bruto nadomestilo 
OD. 
Bruto nadomestilo OD v nadaljnjih mesecih valorizirate 
z mesečnimi indeksi rasti povprečnih bruto OD vseh zaposle- 
nih v R Sloveniji. 
3. Upravičenke, ki bodo nastopile porodniški dopust v letu 
1991 in ki so postale nosilke samostojnega osebnega dela 
v letu 1990. 
Podlaga za neto nadomestilo OD teh upravičenk je povprečje 
neto zavarovalnih osnov katere so si same določile za plače- 
vanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
v letu 1990. To povprečno neto zavarovalno osnovo je 
potrebno prevesti na mesec december 1990 in sicer: 
- pri upravičenkah, ki so celo leto plačevale prispevke, se 
povprečno neto zavarovalno osnovo pomnoži z 1,181 (118.1 
predstavlja ocenjen indeks prenosa rasti povprečnih neto 
osebnih dohodkov v Sloveniji na december 1990), 
— pri upravičenkah, ki so postale nosilke samostojnega oseb- 
nega dela sredi leta 1990, se povprečna neto zavarovalna 
osnova, izhajajoča iz mesecev za katere je plačevala pri- 
spevke, pomnoži z indeksom, ki izraža razmerje med povpreč- 
nim neto OD vseh zaposlenih v Sloveniji za december in 
povprečnim neto OD vseh zaposlenih v Sloveniji za obdobje 
v katerem je upravičenka plačevala prispevke. 
Na mesec december 1990 prevedeno povprečno neto osnovo 
boste obrutili s količnikom 1.6223 in dobili bruto osnovo za 

nadomestilo. To decembrsko bruto osnovo boste v letu 1991, 
do meseca pred nastopom porodniškega dopusta, valorizirali 
z mesečnimi indeksi rasti povprečnega bruto OD vseh zapo- 
slenih v Sloveniji in bo kot taka predstavljala že prvo bruto 
nadomestilo OD upravičenk v mesecu, ko bodo le te nastopile 
porodniški dopust. Bruto nadomestilo OD boste valorizirali 
v nadaljnjih mesecih z mesečnimi indeksi rasti povprečnih 
bruto OD vseh zaposlenih v Sloveniji. 
4. Upravičenke, ki bodo nastopile porodniški dopust v letu 
1991 in ki bodo postale nosilke samostojnega osebnega dela 
v letu 1991. 
Osnova za bruto nadomestilo OD teh upravičenk bo pov- 
prečje bruto zavarovalnih osnov od meseca v katerem so 
upravičenke postale nosilke samostojnega osebnega dela do 
meseca v katerem bodo nastopile porodniški dopust. To pov- 
prečno bruto osnovo boste prevedli na bruto osnovo za 
mesec pred nastopom porodniškega dopusta z indeksom, ki 
bo izražal razmerje med povprečnim bruto OD vseh zaposle- 
nih v Sloveniji za obdobje v katerem je opravljala samostojno 
dejavnost in povprečnim bruto OD vseh zaposlenih v Sloveniji 
za mesec pred nastopom porodniškega dopusta upravičenk. 
To bo hkrati že prvo bruto nadomestilo upravičenk, ki ga 
boste v nadaljnjih mesecih valorizirali z mesečnimi indeksi 
rasti povprečnih bruto OD vseh zaposlenih v Sloveniji. 
V dogovoru z Republiško upravo za družbene prihodke bomo 
pripravili obrazce v katere bodo občinske službe za družbene 
prihodke vpisovale potrebne podatke o zavarovalnih osnovah 
za samostojne nosilke osebnega dela. Dokler vam omenjenih 
obrazcev ne posredujemo, vas prosimo, da ustrezne podatke 
pridobivate tako kot ste jih doslej. 

STALISCE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Janka Halba, delegata v Družbenopo- 
litičnem zboru, v zvezi z uradnim listom Repu- 
blike Slovenije 

Delegat Janko Halb je na nadaljevanju 19. seje Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine Republike Slovenije 30. maja 1991 
predlagal, da sredstva javnega obveščanja tekoče spremljajo 
in opozarjajo javnost, kdaj posamezuni zakon začne veljati. 
Uradni list Republike Slovenije naj bi bil v prosti prodaji in 
brezplačno na ogled na raznih javnih mestih (v sprejemnih 
pisarnah občin, na krajevnih uradih, mejnih predhodih, posta- 
jah milice, ustanovah, čakalnicah na sodiščih, pri zdravniku 
itd.). Ker smo pred zakonom vsi enaki, bi v teh aktualnih 
situacijah Uradni list ne smel ostati tabu, s katerim čuvamo 
»javnos tajno« v predalih in uradih. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je do navedene 
pobude sprejel naslednje stališče: 
Uradni list je glasilo Republike Slovenije za objavljanje pred- 
pisov in tistih aktov, ki morajo biti, preden začnejo veljati, 
objavljeni, da se lahko vsi seznanijo z njimi. Glasilo je v prosti 
prodaji v prodajnem oddelku Časopisnega zavoda Uradni list 
Republike Slovenije v Ljubljani, Kardeljeva 12. Posamezne 
številke je mogoče kupiti tam oziroma naročiti po pošti. Ker 
akti, ki so objavljeni v posamezni številki, dopolnjujejo 
veljavno zakonodajo, je najbolj razširjena prodaja glasila 
preko naročnikov, ki jih je nad 14.500. Za prodajo posameznih 
številk ni velikega zanimanja, teh prodajo le okrog 150 ob 
vsakem izidu. 
Uradni list ni tabu, s katerim bi čuvali .javno tajno', saj je 
dosegljiv vsakomur, ki ga želi kupiti. Pri 14.500 naročnikih ga 
tudi ni težko najti povsod tam, kjer potrebujejo uradni list pri 
svojem delu. Posamezni naročniki bi lahko organizirali tudi 
brezplačen ogled uradnih listov, so po mnenju Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije ni razlogov, da glasilo 
ne bi bilo na razpolago občanom. Brezplačni ogled bi bil 
možen v raznih knjižnicah, v sprejemnih pisarnah občin, pri 
sodiščih, krajevnih skupnostih in drugih ustanovah. Bolj vpra- 
šljiv pa bi bil ogled v raznih čakalnicah, ker Uradni Isit ni 
revija, ki bi jo po določenem času uporabe lahko zavrgli, 
ampak je uporaba Uradnega lista večletna in zato bi morali 
shranjevati posamezne številke, da bi bila koristnost čim 
večja. Organizacija brezplačnih ogledov Uranih listov pa je 
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stvar posameznih naročnikov, tako kot je stvar odločitve 
posameznih uredništev, ali bodo opozarjala javnost, kdaj 
posamezni predpis začne veljati. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil stališče Republiški sekretariat za zakono- 
dajo. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Francija Pivca, delegata v Družbeno- 
političnem zboru, za opravljanje sprejemnih 
izpitov za vpis na visoke šole za kandidate, ki 
služijo vojaški rok v JLA   

Do pobude, ki jo je dal delegat Franci Pivec na nadaljevanju 
19. seje Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slo- 
venije 30. 5. 1991 za opravljanje sprejemnih izpitov za kandi- 
date, ki služijo vojaški rok v JLA ima Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije naslednje stališče, ki ga je sprejel že ob 
obravnavi in sprejemu sklepov o omejitvi vpisa na visokošol- 
ske organizacije obeh slovenskih univerz v študijskem letu 
1991/92: 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se želi odzvati tudi 
na prošnjo Odbora staršev za varstvo in vrnitev vojakov. Ta je 
Republiški sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter univerzi 
seznanil z nezavidljivim položajem slovenskih fantov, ki tre- 
nutno služijo vojaški rok na različnih kriznih območjih po vsej 
državi. Med temi fanti je tudi nekaj takih, ki so se v tem času 
odločili za študij, razmera pa jim onemogočajo, da bi se 
pripravili na diferencialne ali sprejemne izpite. Obstaja tudi 
možnost, da jim vabila na izpite sploh ne bodo vročena ali pa 
ne bodo mogli dobiti dopusta. Izvršni svet Skupšine Repu- 
blike Slovenije zato predlaga univerzama in njunim članicam, 
da prisluhnejo tudi tej človeški stiski in letos izjemoma za te 
izmed prijavljenih kandidatov poiščejo nekaj dodatnih prostih 
vpisnih mest in določijo dodaten rok za opravljanje sprejem- 
nega izpita ob koncu septembra oziroma do roka za vpis. 
Predlagamo, da se dovoli vpis vsem tistim, ki bi dosegli 
najmanj tak rezultat kot zadnji uvrščeni kandidat na sprejem- 
nem izpitu v rednem roku. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil stališče Republiški sekretariat za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kulturo v sodelovanju z Republi- 
škim sekretariatom za ljudsko obrambo. 

DOPOLNITEV ODGOVORA 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve do 
pobude Marije Pozsonec, delegatke v Družbeno- 
političnem zboru, v zvezi z možnostmi vodenja 
evidence nastanitve občanov na računalniku 
z madžarskimi črkami (+). 

Marija Pozsonec je ponovila zahtevo Madžarske narodnostne 
skupnosti in sicer, da se v upravi za notranje zadeve, v geodet- 
skih upravah in na vseh drugih mestih, madžarska imena in 
krajevna imena pišejo v pravilni madžarščini z madžarskimi 
imeni. 
V dopolnitev delegatske pobude g. Marie Pozsonec, ki jo je 
dala na 17. seji Družbenopolitičnega zbora, dne 18. 4.1991, je 
Republiški sekretariat za notranje zadeve posredoval nasled- 
nje dopolnilo odgovora: 
Tehnična izvedba vodenja evidence občanov na računalniku 
z madžarskimi črkami je po svoji vsebini in zahtevnosti pred- 
vsem strokovno-tehnično vprašanje, zato smo v tem smislu 
tudi odgovorili. V našem odgovoru ne postavljamo trditev, da 
realizacija pobude tehnično ni izvedljiva, kar smo tudi izrecno 

(+) OPOMBA: Mnenje je bilo objavljeno v 16. številki Poro- 
čevalca, ki je izšla 23. maja 1991 

zapisali in zlasti zaradi tega omenjen projekt v globalu tudi 
»finančno« ovrednotili. Tiskanje časopisa pomurskih Madža- 
rov »Nepujsaga« žal ni primerljivo z informacijskim sistemom 
organov za notranje zadeve, v sklopu katerega vodijo občin- 
ski upravni organi za notranje zadeve registre stalnega prebi- 
valstva na računalniku RSNZ. Je pa vsekakor dokaz, da je iz 
tehničnega vidika realizacija možna. V izogib nejasnostim 
poudarjamo, da je računalniška evidenca le oblika zapisa 
s tem, da se morajo vse javne listine na območjih madžarske 
narodnosti izpisovati na dvojezičnih obrazcih, t. j. s pisalnim 
strojem, ki omogočajo uporabo madžarskih črk. Takšna pa je 
tudi dosedanja praksa pri poslovanju drugih upravnih or- 
ganov. . . . .. 
Iz navedenega sledi, da bo RSNZ preko svojih organizacijskih 
enot storil vse potrebno, da zajamčene pravice madžarske 
narodnosti s tega vidika ne bodo kršene, žal pa dolgoročna 
rešitev v smislu kompletne zamenjave in ustrezne prilagoditve 
(strojne in programske) računalniške opreme iz finančnega 
vidika presega trenutne možnosti Republiškega sekretariata 
za notranje zadeve Republike Slovenije. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za kulturo na pobudo 
Toneta Peršaka, delegata v Družbenopolitičnem 
zboru, za zakonsko preprečevanje uničevanja 
knjig      

Delegat Tone Peršak je v imenu Slovenskega bibliofilskega 
društva predlagal, da Republiški sekretariat za kulturo razmi- 
sli ob tem, ali je možno pripraviti nov ali pa dopolniti veljavni 
zakon o varovanju kulturne in naravne dediščine, ki bi prepre- 
čeval nebrzdano uničevanje knjig, določil kriterije za tiste 
knjige, ki jih je potrebno posebej varovati in kako omogočiti, 
da bi do odpisanih, včasih izjemno vrednih knjig, prišli zainte- 
resirani bralci. 
Republiški sekretariat za kulturo je sporočil: 
Glede delegatske pobude Toneta Peršaka za zakonsko pre- 
prečevanje uničevanja knjig vas obveščamo, da jo bomo 
upoštevali pri pripravi analize stanja in problemov na 
področju knjižničarstva, ki bo podlaga za spremembe in 
dopolnitve Zakona o knjižničarstvu in drugih predpisov na 
tem področju. Z njeno vsebino smo s tem namenom seznanili 
tudi ustrezno strokovno komisijo za spremembe in dopolnitve 
omenjene zakonodaje, ki jo je imenovala Narodna in univerzi- 
tetna knjižnica v Ljubljani v skladu s sklepom Strokovnega 
sveta za knjižničarstvo. Republiški sekretariat za kulturo bo 
v zvezi s to pobudo skrbel, da bo problematika zaščite knjig 
v novem zakonu urejena v skladu s strokovnimi kriteriji in 
s kriteriji racionalne porabe družbenih sredstev in dela. 

ODGOOVOR 
Republiškega sekretariata za delo na pobudo 
Aleksandre Pretnar, delegatke v Družbenopoli- 
tičnem zboru, v zvezi z osebnimi dohodki  

Poslanka Družbenopolitičnega zbora Aleksandra PRETNAR 
je na seji zbora 30. maja 1991. leta, dala pobudo za uskladitev 
osebnih dohodkov delavcev v zdravstvu, šolstvu in sociali 
z osebnimi dohodki delavcev v državni upravi, ob predhodni 
uskladitvi osebnih dohodkov delavcev občinske uprave 
z delavci republiške uprave. Poslanka utemeljuje predlog 
z enotnim sistemom oblikovanja osebnih dohodkov za vse 
državne uslužbence, ki bi odpravil osnovni vzrok za stavke 
v šolstvu in zdravstvu. 
K pobudi posredujemo naslednje stališče: 
Na področju družbenih dejavnosti, t. j. šolstva, zdravstva in 
sociale, se s sistemskimi zakoni za posamezne dejavnosti 
postavljajo izhodišča nove organiziranosti in financiranja. Pri 
tekočem financiranju Izvršni svet že deluje v smeri odprave 
neupravičenih razlik v osebnih dohodkih. Ob tem pa je nje- 
govo delovanje odvisno od razpoložljivih sredstev v prora- 
čunu. K poenotenju rešitev bo pripomogla tudi kolektivna 
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pogodba za negospodarstvo, ki je tik pred sprejetjem. V šol- 
stvu je to mogoče storiti tudi s posebnim zakonom, vendar je 
njegov sprejem in uveljavitev v veliki meri odvisen od razpo- 
ložljivih finančnih sredstev. 
Zakon o delavcih v državnih organih (Ur. list RS, št. 15/90, 5/91 
in 18/91) in zakon o funkcionarjih v državnih organih (Ur. list 
RS, št. 30/90 in 18/91) sta vzpostavila enoten sistem za določa- 
nje osebnih dohodkov funkcionarjev in delavcev v državnih 
organih tako na republiški kot na občinski ravni. Ta sistem 
temelji na enotni lestvici koeficientov in enotni osnovi za 
obračun osebnih dohodkov. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za zdravstveno in soci- 
alno varstvo na pobudo Dušana Semoliča, dele- 
gata v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi s pro- 
gramom racionalizacije v zdravstvu 

Na vprašanje gospoda Dušana Semoliča, daje Republiški 
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo naslednji od- 
govor: 
Poznane so razmere v zdravstvu, ki so nastopile ob sprejemu 
proračuna, ki je za zdravstveno varstvo namenil približno 
toliko sredstev kot lani, kljub dvojni devalvaciji v zadnjih 
6 mesecih in porastu materialnih stroškov. Pri sprejemu pro- 
računa je naš Sekretariat opozarjal na posledice, zato je 
predlagal tudi vrsto ukrepov, ki pa ob polni uveljavitvi ne 
pomenijo tolikšnega prihranka, da bi pokril manjkajoča sred- 
stva. 
Problem dialize je večplasten. Strokovno, organizacijsko in 
po izvedbi je nivo v naši republiki ustrezen in sledi evropskim 
kriterijem, finančno pa predstavlja že tolikšno breme v prora- 
čunu, da ga je treba obravnavati posebej, sicer bo prišlo do 
neslutenih posledic - ali za zdravstvo v širšem pomenu, kar 
se izgubi v povprečjih - ali pa je za njih usodno. Za dializno 
zdravljenje je potrebno, navajamo kot primer, v Univerzitet- 
nem kliničnem centru blizu 20% vseh sredstev, ki jih zavod 
dobi od Republiške uprave za zdravstveno varstvo; bežen 
izračun pokaže, da znaša mesečno strošek na enega bolnika 
8.330 DEM oziroma v Univerzitetnem kliničnem centru za vso 
dializo blizu 2.500.000 DEM mesečno. Podatka ne navajamo, 
da bi s tem podprli ukrepe, temveč zato, da bi opozorili na 
finančno težo problema. V drugih zavodih je dializno zdravlje- 
nje le malo ali nič cenejše kot v Univerzitetnem kliničnem 
centru. 
Na pogovoru z vodstvom nefrološke klinike Univerzitetnega 
kliničnega centra v Ljubljani in Društvom bolnikov na dializi 
smo se dogovorili, da moramo v Sloveniji: 
1. omogočiti letno okoli 40 novih mest (vseh je okrog 750, 
število se poveča za 6% letno, na UKC jih gravitira blizu 300); 
2. razvijati v UKC za vso Slovenijo vrhunsko dializo za najbolj 
rizične bolnike; 
3. razvijati druge oblike dialize, ne le standardno; 
4. oživiti sistem zbiranja ledvic za transplantacijo in povečati 
število transplantacij ledvic v Sloveniji; 
5. podpreti nove zdravstveno vzgojne akcije za preprečeva- 
nje bolezni ledvic in posledic bolezni, ki pripeljejo do potrebe 
po dializnem zdravljenju. 
Dogovorili smo se, da mora biti dializno zdravljenje 
v pogodbi o finančnem ovrednotenju programa med Republi- 
ško upravo za zdravstveno varstvo in zdravstvenim zavodom 
posebna postavka, prilagojena stanju oziroma številu bolni- 
kov in materialnim stroškom. V Univerzitetnem kliničnem 
centru je treba takoj omogočiti delo druge izmene dializira-- 
nja, v kratkem pa tudi tretjo, urediti pa se morajo tudi razmere 
v drugih dializnih centrih, predvsem tam, kjer je največ čaka- 
jočih (Jesenice, deloma Trbovlje). 
Dokončna ureditev se predvideva z uvedbo sistema zdravstve- 
nega zavarovanja, ki ga napoveduje nova zdravstvena zako- 
nodaja. 
Problematiko dializnega zdravljenja bo obravnaval republiški 
Zdravstveni svet. 
DUŠAN SEMOLIČ, delegat DPZ 
Delegat je na nadaljevanju 13. seje zbora dne 20. 3. 1991 
v okviru točke pobude, predlogi in vprašanja delegatov, dal 

naslednjo ustno pobudo: 
»V sredo nas delegate čaka razprava o predlogu zakona 
o proračunu. Takrat, ko smo razpravljali o osnutku tega 
zakona, nam je bilo obljubljeno, da bomo dobili za pripravo 
na to diskusijo program racionalizacije v zdravstvu. Iz sred- 
stev javnega obveščanja je razvidno, da ta diskusija že mar- 
sikje poteka. Delegati tega programa nimamo in prosim, da 
nam Izvršni svet ta projekt čimprej pošlje, ker je stvar očitno 
že narejena, da ga bomo delegati dobili v roke še pred 
razpravo o predlogu proračuna.« 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve na 
pobudo dr. Leva Krefta, delegata v Družbenopo- 
litičnem zboru in Romana Jakiča, delegata 
v Zboru združenega dela, za izdelavo informacije 
o problematiki migracij tujcev v Republiki Slove- 
niji 

INFORMACIJA O PROBLEMATIKI MIGRACIJ TUJCEV 
V REPUBLIKI SLOVENIJI 

I. UVOD 
1. Kot je znano se organi za notranje zadeve Republike Slove- 
nije srečujejo z vse večjimi problemi, ki jih prinašajo vse 
številčnejši tokovi migracij tujcev čez njeno ozemlje iz držav 
Vzhodne Evrope in držav afro-azijskega kompleksa v smeri 
zahodno-evropskih držav. 
V letu 1989 je bilo'zaradi poskusov ilegalnih prehodov 
državne meje z Republiko Italijo in Avstrijo obravnavano 2.405 
tujcev, v letu 1990 - 4.698. V petih mesecih leta 1991 so 
organi za notranje zadeve obravnavali že 10.858 tujcev, od 
tega je bilo na meji z Republiko Italijo in Avstrijo obravnavano 
2.988 tujcev zaradi poskusov ilegalnih prehodov državne 
meje. Avstrijski in italijanski varnostni organi so nam vrnili 
4.397 tujcev, ki so predhodno prestopili državno mejo ile- 
galno z našega območja. Organi za notranje zadeve Repu- 
blike Slovenije so v krajih ob državni meji ali v notranjosti 
legitimirali 3.464 tujcev, za katere se je upravičeno domne- 
valo, da bodo poskušali ilegalno čez državno mejo, so bili 
brez sredstev za preživljanje, so beračili, prodajali različno 
blago ipd. 
V istem obdobju je prišlo na naše ozemlje ilegalno čez 
državno mejo iz Italije ali Avstrije devet tujcev. 
V tej kategoriji obravnavanih tujcev je bilo največ državljanov 
Sri Lanke in to 2.719, državljanov Romunije 2.424, državljanov 
Turčije 2.281, državljanov Kitajske 633, Pakistana 571, Filipi- 
nov 542, Maroka 399, Albanije 242 itd. V skupnem številu 
obravnavanih tujcev prevladujejo državljani držav afro-azij- 
skega kompleksa. Med državami Vzhodne Evrope pa držav- 
ljani Romunije in Albanije. Povečuje pa se število obravnava- 
nih državljanov Sovjetske zveze. 
2. Tako povečanje števila obravnavanih tujcev je posledica: 
- ukrepov zahodno-evropskih držav članic ES, ki poskušajo 
z bolj restriktivno politiko dovoljevanja naselitev tujcev, izda- 
janja delovnih vizumov in strožje mejne kontrole omejevati 
migracijske pritiske. V zadnjem obdobju sta tako Italija kot 
Avstrija ponovno uvedli obveznost vizumov za vrsto držav 
(Turčijo, Romunijo, države Magreba itd.); 
- liberalne politike naših zveznih organov glede vizumov. Za 
vrsto držav tretjega sveta veljajo sporazumi o ukinitvi vizu- 
mov, ki jih je Jugoslavija odpravila v obdobju, ko je bila 
s svojo politiko neuvrščanja in povezovanja z državami tret- 
jega sveta na vrhuncu (to je v 70-letih); 
- v letu 1990 je Zvezni sekretariat za notranje zadeve sklenil 
s pristojnimi organi Italije in Avstrije dogovor o vračanju oseb, 
ki ilegalno prestopijo državno mejo iz naše države oziroma iz 
ozemlja teh dveh držav. Tako se je številčno povečalo število 
tistih tujcev, ki so jih varnostni organi teh držav vrnili našim 
organom; 
- glede na vse močnejše migracijske pritiske na svoje meje 
ter razvoj dogodkov v Jugoslaviji sta Italija in Avstrija okrepili 
ukrepe nadzora meja z dodatnimi policijskimi silami in v dolo- 
čeni meri angažirale tudi vojsko. S tem se je povečalo število 
odkritih in preprečenih ilegalnih prehodov državne meje. 
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II. PROBLEMI, KI JIH PRINAŠAJO MIGRACIJSKI 
TOKOVI TUJCEV 
3. Nenehno povečanje migracijskih tranzitnih tokov čez naše 
ozemlje postavlja pred naše organe predvsem Republiški 
sekretariat za notranje zadeve, Republiški sekretariat za med- 
narodno sodelovanje in Republiški komite za zdravstvo in 
socialno varstvo vrsto vprašanj in problemov, s katerimi se ti 
srečujejo pri postopkih z migranti. 
V glavnem gre za ekonomsko kategorijo migrantov. To je 
kategorijo, ki ne izpolnjuje pogojev za obravnavo v smislu 
ženevske konvencije o statusu beguncev. 
Republika Slovenija je tranzitno ozemlje na poti v Zahodno 
evropske države. Organi za notranje zadeve ugotavljajo, da so 
tujci, ki so bili prijeti pri poskusu ilegalnega prehoda čez 
državno mejo ali so jih vrnili sosednji organi pogosto brez 
dovolj sredstev za preživljanje, oziroma za njihovo vrnitev 
v svojo državo. Tako nastopijo problemi, kako zagotoviti nji- 
hovo čimprejšnjo odstranitev iz našega ozemlja. Organi za 
notranje zadeve tujce, ki nimajo dovolj sredstev, ali napotijo, 
da se sami zglasijo na diplomatsko - konzularnih predstavni- 
štvih svojih držav, ali v določenih primerih sami odpeljejo na 
ta predstavništva. Pri tem pa nastajajo določeni stroški, ki jih 
imajo naši organi v zvezi s postopki s tujci. V prvih štirih 
mesecih leta 1991 je Republiški sekretariat za notranje zadeve 
za namene postopkov s tujci (sprovodi do DKP, nakup voznih 
kart) porabil 511.317,10 dinarjev. Ta sredstva smo poskušali 
v okviru obstoječe zvezne zakonodaje refundirati od Zvez- 
nega sekretariata za notranje zadeve, ki je sicer delno vračal 
ta sredstva z določeno časovno zakasnitvijo. V zadnjem 
obdobju pa tudi na tem področju prihaja do problemov plače- 
vanja stroškov. Pri tem naj še omenimo, da v te stroške niso 
vključena sredstva pomoči tujcem iz sklada Rdečega križa 
Slovenije, ki se tudi vključuje v dajanje pomoči tujcem, ki so te 
pomoči pogosto potrebni (hrana, ustrezna oblačila, nakup 
voznih kart). Prav tako v to niso všteti stroški, ki so nastali 
z vključevanjem prevajalcev, najpogosteje v postopke 
z Arabci, kitajskimi državljani, državlajni Sri Lanke itd. 
Pri vsem tem pa je potrebno upoštevati tudi velike stroške, ki 
nastajajo pri nameščanju mladoletnih tujcev v ustanovah 
socialnega skrbstva za čas dokler teče postopek vračanja 
mladoletnega tujca. 
4. Organi za notranje zadeve v kategoriji migrantov - tujcev 
ugotavljajo tudi naraščanje kriminalne dejavnosti. Da je krimi- 
nalna dejavnost med tujci prisotna, kažejo tudi do sedaj še 
v celoti nepojasnjene okoliščine smrti Filipinca, ki je bil naj- 
den ob cesti v bližini Podvina. Prav tako uboj kitajskega 
državljana v Ljubljani kaže, da gre resno upoštevati krimi- 
nalno dejavnost tujcev. 
Tujci se zelo pogosto pojavljajo kot organizatorji ilegalnih 
prehodov državne meje, ponarejanja vstopnih vizumov sosed- 
njih držav in ponarejanja potnih listin in drugih dokumentov. 
Smrt srilanških otrok, zaradi podhladitve, v bližini Trsta in 
utopitev dveh Sri Lančanov v reki Muri so dogodki, ki so 
v javnem mnenju tako pri nas kot pri sosedih povzročili 
določene reakcije. 
5. Italijanski in avstrijski predstavniki političnega življenja ter 
organov varnosti so v letošnjem letu že večkrat ob različnih 
priložnostih izrazili njihovo zaskrbljenost nad vse večjim šte- 
vilom ilegalnih prehodov državne meje in problemi, ki nasta- 
jajo v zvezi s tem. Od organov Republike Slovenije zahtevajo 
sprejetje efektivnih ukrepov, da bi se zamnjšali emigrantski 
pritiski na njihovo ozemlje. 

III. MEDNARODNI VIDIKI 
6. Strokovne razprave o problematiki beguncev in svobodnih 
migracijskih tokov v smeri Jug—Sever in Vzhod—Zahod^ ki jih 
pripravlja Urad Visokega komisarja OZN za begunce v Ženevi 
opozarjajo, da so države OECD, Severna Amerika in Kanada, 
spričo vse večjega števila prosilcev za zaščito migracijskih 
pritiskov pred obdobjem, ki zahteva učinkovite spremembe 
njihove politike na tem področju. Velja ugotovitev, da obstaja 
nevarnost, da institut dovoljevanja statusa begunca, kot insti- 
tuta varstva človekovih pravic in zaščite človeka pred prega- 
njanjem in nasiljem, lahko degenerira v neprimeren imigracij- 
skih mehanizem. 
Zato so predvsem naslednji vzroki: 
- konstantno naraščanje letnega števila prosilcev za zaščito, 
ki vključuje vse večje število tistih, ki legalno ne izpolnjujejo 

pogojev za priznanje statusa begunca po ženevski konvenciji 
o statusu beguncev; 
- vse večje število zlorab instituta zaščite beguncev; 
- hitro naraščanje stroškov državnih organov pri postopkih 
z migranti. 
7. Ti problemi se v glavnem koncentrirajo na Evropo. Od leta 
1983 so v najrazvitejših evropskih državah zabeležili 71.000 
prosilcev za zaščito, v letu 1990 pa 450.000. Nadaljevanje tega 
trenda lahko pripelje do tega, da bo število prosilcev za azil 
preseglo število regularnih dotokov delovne sile. 
V letu 1983 so zabeležile evropske države 1.200.000 regular- 
nih migrantov, v letu 1990 pa 900.000, medtem pa se je število 
prosilcev za azil povzpelo iz 14.000 v letu 1973 na 450.000 
v letu 1990. V vseh državah OECD je število prosilcev za azil 
od leta 1983 doseglo skupno številko 2,2 milijona. Med temi je 
bilo največ državljanov Turčije, Poljske, Irana, Jugoslavije, Sri 
Lanke, Libanona, Gane, Zaira. Med evropskimi državami je 
bilo največ prosilcev za azil v ZRN, Franciji, Švici, Avstriji, 
Švedski, Danski. 
8. Zanimivi so tudi podatki o postopkih s prosilci za priznanje 
statusa begunca. Primerjava je pokazala, da obstaja med 
evropskimi državami, Severno Ameriko in Kanado podobnost 
postopkov. V glavnem obstajajo tri stopnje upravnih postop- 
kov (predhodni postopek, v katerem se preveri ali je prošnja 
sprejemljiva, prva in druga stopnja odločanja). 
Predhodni postopek se izvede v glavnem že na letališčih in 
ostalih mejnih prehodih. Analize kažejo na to, da v zadnjih 
letih raste število prosilcev, ki prihajajo v države ilegalno ali 
s ponarejenimi dokumenti (podatek za Švico kaže, da je 
skoraj 90% prosilcev prišlo v državo na ta način, povprečje 
števila takih prosilcev je za zahodno-evropske države med 50 
in 80%). V povprečju je bilo 10% prošenj zavrnjeno že v pred- 
hodnih postopkih. Na prvi stopnji je bilo zavrnjenih prošenj 
med 40-90%. Redke so države, kjer je delež nižji od 30-40% 
(Kanada 10%). Na drugi stopnji je povprečje zavrnjenih pri- 
tožb med 80-85%. 
9. Analize celotnih postopkov priznavanja zaščite in njihovih 
končnih in dejanskih rezultatov pa kažejo in opozarjajo še na 
drugo dimenzijo, ki je resnično zaskrbljujoča in ki dejansko 
grozi, da bo institut pravne zaščite beguncev resnično dege- 
neriral v paralelni imigracijski mehanizem. V povprečju 
75-85% prosilcev po končanih postopkih (kljub negativnim 
rešitvam) ostaja v državah Zahodne Evrope, približno polo- 
vica od njih ostane legalno, v drugi polovici pa so tisti, ki 
bodisi odidejo v katero drugo sosednjo državo, ali si poiščejo 
delo na »črnem« delovnem trgu in nato postopoma poskušajo 
doseči regularno bivanje. 
10. Povečevanje števila prosilcev za zaščito je tudi močno 
zvišalo stroške posameznih držav, upoštevajoč izdatke za 
socialno pomoč, izdatke za povečano število ljudi zaposlenih 
v administraciji (v štirih letih je enajst držav dodatno zaposlilo 
2.600 administrativnih delavcev) itd. Podatki za enajst Zahod- 
nih držav kažejo na to, da so se stroški povečali od 0,8 
milijarde dolarjev v letu 1983 na 2,4 milijarde dolarjev v letu 
1985 in 5,0 milijarde dolarjev v letu 1989. Od teh 5,0 milijarde 
dolarjev je 34% odpadlo na ZRN. 
11. Na mednarodnem področju so države Evropske skupno- 
sti na nove izzive odgovorile z vrsto akcijami z namenom 
sprejetja ustrezne politike in novih pravnih mehanizmov. 
V letu 1990 je bila v Dublinu sprejeta konvencija o določanju 
države, ki je pristojna za reševanje prošnje za zaščito, ki je bila 
vložena v eni od držav članic ES. S sprejetjem te konvencije 
želijo države ES preprečiti vse pogostejše primere, ko so 
prosilci v primeru, da je ena država ES zadevo rešila nega- 
tivno, odšli v drugo državo in ponovno vložili prošnjo. S to 
konvencijo se uvaja princip obravnave prošnje v eni državi. 
Predvideno je tudi uvajanje skupnega informacijskega 
sistema, ki vključuje izmenjavo statističnih podatkov, naci- 
onalnih zakonodajah, podatkov o prosilcih itd. 
Določbe dublinske konvencije so vsebovane tudi v Schegen- 
skem sporazumu o postopni odpravi nadzora na notranjih 
mejah (podpisnice države Beneluxa, ZRN, Francija in Italija, ki 
je k sporazumu pristopila v letu 1990). Kot posebna oblika 
mednarodnega sodelovanja na področju obravnave migracij- 
ske problematike je bil vzpostavljen institut neformalnih med- 
vladnih konsultacij o problematiki beguncev in migracijske 
politike v Evropi, Severni Ameriki in Kanadi. Stalni koordina- 
tor tega sodelovanja ima svoj sedež v Uradu komisarja OZN za 
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begunce v Ženevi. Voletu 1991 je bila v okviru tega sodelovanja 
ministrska konferenca na Dunaju. V obravnavi je bila proble- 
matika gibanja ljudi med Vzhodom in Zahodom. Predvidena 
je tudi konferenca o migracijskih tokovih med Jugom in 
Severom. 
Kot zadnja oblika mednarodnega sodelovanja na področju 
migracij je bila v letu 1990 ustanovljena delovna skupina za 
področje migracij v okviru skupine držav Pentagonale. 
12. V strategiji zahodnih držav pri obvladovanju migracijskih 
tokov je moč prepoznati naslednje stične cilje: 
- Institut zavarovanja človeka pred preganjanjem, ki je vzpo- 
stavljen z Ženevsko konvencijo o statusu beguncev je neloč- 
ljiv del zahodne demokratične trdicije in temelj varstva člove- 
kovih pravic. Zato je potrebno storiti vse za njegovo ohranitev 
in preprečiti njegovo degeneracijo v institut imigrantskega 
mehanizma: 
- harmonizacija politike in pravnih predpisov v državah 
Zahodne Evrope. Nujno bi bilo potrebno skleniti nove regi- 
onalne mednarodne sporazume o beguncih in migraciji, ki bi 
pokrivali tudi vzhodno evropske države; 
- skrajševanje dolžine upravnih postopkov na prvi stopnji 
(povprečje za enajst Zahodno evropskih držav s podobnim 
sistemom obravnave prosilcev je 10 mesecev), ob istočasni 
skrbi za večjo profesionalizacijo kadrov v administracijah; 
- vzpostavitev enotnega informacijskega sistema, ki bi obse- 
gal izmenjavo informacij o novih predpisih ali ukrepih na 
področju obravnave prosilcev za zaščito, statističnih podat- 
kov, temeljnih odločitvah na področju begunskega prava, 
izmenjavo informacij o položaju v državah od koder prihajajo 
begunci. Cilj pa je skupna presoja teh informacij in oblikova- 
nje skupne politike; 
- uveljavljanje principa obravnave prosilca samo v eni državi 
tudi v državah, ki ne pripadajo državam ES, s tem, da se 
poveča politična ekonomska pomoč državam, ki se soočajo 
z najbolj perečimi problemi beguncev in iz katerih ti ne 
neregularne načine prihajajo v Zahodne države. Konkretni 
primer je pomoč Turčiji, ki se je najprej soočala z begunci iz 
Irana, sedaj pa s kurdskimi begunci iz Iraka. Konkretna 
pomoč Turčiji naj bi delovala kot faktor zadrževanja beguncev 
v Turčiji in vzpostavljanje pogojev za njihovo vrnitev v svoje 
države; 
- povečati poudarek programom vračanja migrantov 
v matične države. Ti programi predpostavljajo združevanje 
projektov vračanja migrantovs splošnimi razvojnimi projekti 
za te države. Zanimiv je tki. romunski projekt, ki je nastal v letu 
1990 v okviru instituta neformalnega medvladnega sodelova- 
nja, ki predvideva nuđenje pomoči Romuniji na najrazličnej- 
ših področjih. Tako je ZRN odgovorna za projekt pomoči pri 
vzpostavitvi tržnega sistema, Švedska za projekt pomoči pri 
vzpostavitvi novega pravnega sistema, Avstrija za projekt vra- 
čanja migrantov, ter Švica za informiranje romunske javnosti 
o evropski imigracijski politiki in potrebah trgov delovne sile. 

IV. SLOVENIJA IN SODOBNI MIGRACIJSKI TOKOVI 

13. S sprejetjem svoje lastne zakonodaje na področju tujcev 
je R. Slovenija dobila pravne možnosti suverenega vodenja 
postopkov s tujci in obravnave beguncev oziroma migrantov. 
Sprejetje lastne zakonodaje je nujno za prevzem efektivne 
oblasti na tem področju. Za R. Slovenijo ima politika zveznih 
organov na področju vizne politike, ki je sledila zunanjepoli- 
tičnim usmeritvam neuvrščene politike ob hkratnem prepo- 
časnem prilagajanju in neupoštevanju razvojnih trendov v šir- 
jem evropskem prostoru izredno negativne posledice. Repu- 
blika Slovenija je postala tranzitna odskočna deska za šte- 
vilne neregularne migracijske tokove v Zahodno Evropo. 
14. V novo zakonodajo je bila vključena vrsta določil iz med- 
narodno-pravnih aktov, ki varujejo človeka pred preganja- 
njem. S tem smo se z našo zakonodajo približali zakonodaji 
zahodnih držav in tako na določen način integrirali v širši 
evropski prostor. 

15. Kljub takšni zakonodaji, ki je podobna standardom 
zahodno-evropskih držav, moramo biti povsem realni, da R. 
Slovenija zavoljo svojih omejenih resursov ne bo mogla 
postati imigrantska država, kot so to denimo nekatere manjše 
zahodne države, med njimi Švica, Avstrija, Nizozemska, Dan- 
ska. Pri tem to seveda pomeni, da z ničemer ne odstopamo ali 
odklanjamo zaščito tistim, ki so te zaščite dejansko potrebni 

in izpolnjujejo vse pogoje po ženevski konvenciji o statusu 
beguncev. 
16. Republika Slovenija se mora povsem vključiti v evropsko 
politiko obvladovanja sodobnih migracijskih tokov in politike 
do problemov sodobnega begunstva. To pomeni medna- 
rodno deklariranje pripravljenosti sprejetja principov vsebo- 
vanih v Dublinski konvenciji in Schengenskem sporazumu, to 
je v prvi vrsti principa države prvega azila, vključitev v evrop- 
sko izmenjavo informacij na tem področju, neposredno sode- 
lovanje in udeležba predstavnikov pristojnih resornih organov 
v delu mednarodnih institucij, ki so zadolžene za ta področja, 
posebej v obravnavi sodobnih migracijskih tokov na relaciji 
Vzhod-Zahod in Jug-Sever. 
17. V okviru dogovarjanja o bodočih novih odnosih med 
jugoslovanskimi republikami bo potrebno doseči tudi nov 
dogovor o določenih skupnih osnovah politike do migracij- 
skih tokov. Temelji skupne politike so predvsem v vsklajeni 
vizni politiki, obravnavi prosilcev za status begunca v repu- 
bliki - državi, ki je prva pričela s postopkom, medsebojni 
dogovor o sprejemanju in prevzemanju tujcev, ki so prišli 
ilegalno čez državno mejo na območje ene republike in bili 
prijeti na območju druge republike, določitev osnov skupne 
borbe proti terorizmu in mamilom. 
18. Na nivoju republike bi bilo potrebno vzpostaviti neko 
trajno ali ad. hoc obliko sodelovanja med zunanjim in notra- 
njim vladnim resorjem, resorjem za socialno varstvo ter 
ustreznimi skupščinskimi telesi z nalogo spremljanja proble- 
matike in dajanja predlogov za vodenje ustrezne migracijske 
politike. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Dušana Semoliča, delegata v Družbe- 
nopolitičnem zboru, v zvezi z vprašanjem ali 
lahko ima minister ali drug visok državni usluž- 
benec svoje podjetje 

Dušan Semolič, delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupš- 
čine Republike Slovenije, je na 19. seji zbora dne 21/5—1991 
dal pobudo, naj Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
prevzame zakonodajno iniciativo za sprejem zakona, ki bi 
uredil sedanjo pravno praznino, povezano z vprašanjem, ali 
ima lahko minister ali drug visok državni uslužbenec svoje 
podjetje oziroma ali se lahko ukvarja s podjetništvom. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da je 
ta pobuda povezana s pobudo Milana Balažica, dano na 17. 
seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slove- 
nije, za pripravo zakona, ki bi funkcionarjem Republike Slove- 
nije nalagal, da ob nastopu funkcije in ob odhodu z nje 
prijavijo svoje premoženjsko stanje. Na to pobudo delegata 
Milana Balažica, je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
dal pisen odgovor dne 18/5-1991. Pobudo je v načelu podprl, 
vendar je opozoril, da bo v zvezi s tem treba preučiti nekatera 
odprta vprašanja, kot so zlasti, katere funkcionarje naj zadeva 
ta obveznost, vrste in obseg .premoženja, ki naj se prijavi, 
organ, pri katerem se shranjujejo podatki, in druga, pri čemer 
je potrebno preučiti, kako ta vprašanja rešujejo predpisi dru- 
gih držav. Podobno velja tudi za pobudo delegata Dušana 
Semoliča. Veljavna zakonodaja sicer ne preprečuje, da bi 
imeli funkcionarji in višji upravni delavci svoja podjetja. Koli- 
kor bi delovanje podjetja ali pa delovanje funkcionarja ali 
višjega upravnega delavca v organu upravljanja podjetja 
posegalo v zakonitost opravljanja funkcij, za katere so le-ti 
odgovorni, bi to pomenilo kršitev zakona in s tem tudi kazen- 
sko odgovornost. Izvršni svet meni, da gre pri obeh pobudah 
za problematiko, ki je medsebojno povezana in jo je treba 
reševati skupaj. Pristojni republiški upravni organi zbirajo in 
proučujejo predpise drugih držav, ki urejajo to problematiko, 
in bodo na tej podlagi pripravili gradivo, ki bo nakazalo 
možne rešitve in bo lahko osnova za odločitev o pripravi 
ustreznega zakona. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je pripravil stališče Republiški sekretariat za zakono- 
dajov sodelovanju z Republiškim sekretariatom za pravoso- 
dje in upravo. 
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ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Marjana Podobnika, delegata v Druž- 
benopolitičnem zboru Ivana Štularja in Jožeta 
Košaka, delegatov v Zboru združenega dela, za 
spremembo zakona o varstvu osebnih podatkov 

Ugotavljamo, da vse pogosteje podane pobude za uveljavitev 
javnosti plač in spremembe zakonov, ki naj to zagotovijo, 
izhajhajo iz ocen, da je tajnost plač zagotovljena z zakonom. 
Tajnost plač je načelo, ki se je v Sloveniji oblikovalo ob 
sprejemu splošne kolektivne pogodbe v gospodarstvu, čeprav 
noben zakon niti kolektivna pogodba ne določa, da so plače 
tjane. 
V splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo (Uradni list, RS, 
št. 31/90) je opredeljeno, da so plače po kolektivni pogodbi 
javne, dejansko izplačani osebni dohodki pa zaupni. Ob tem 
kolektivna pogodba izrecno določa, da členi, ki govore 
o osebnih dohodkih, ne veljajo za poslovodne organe. 
Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90 
v 3. odstavku 62. člena določa, da podatki o osebnem 
dohodku posameznika niso javni. 
Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 
30/90) določa v 3. odstavku 7. člena, da so podatki o osebnih 
dohodkih in drugih prejemkih za posamezne vrste funkcij 
oziroma za skupine funkcij javni. 
Zakon o varstvu osebnih podatkov, ki je bil sprejet marca 
1990, določa splošna pravila in način uporabe osebnih podat- 
kov; ne izključuje pa možnosti za drugačno urejanje teh 
vprašanj, vendar samo z zakonom. Zakon o varstvu osebnih 
podatkov ne onemogoča javnosti plač v družbenih podjetjih. 
Iz navedenega izhaja, da sprememba zakona o varstvu oseb- 
nih podatkov zaradi odprave tajnosti plač ni potrebna. V koli- 
kor bi v bodoče želeli zakonsko urediti javnost plač, bi bilo to 
možno storiti v okviru novega zakona o delovnih razmerjih. 
Pri tem pa bi se morali predhodno opredeliti do vprašanja, 
kakšna stopnja javnosti je smiselna. 
Plače lahko niso javne in so tajne, niso javne, vendar so 
podatki o njih dostopni vsem delavcem v kolektivu, ali pa vsaj 
predstavnikom delavcev in sindikatov. Plače pa so lahko tudi 
absolutno javne in jih je mogoče kjerkoli objaviti, komentirati 
in analizirati. Izvršni svet se bo tem ne zavzema niti za 
popolno tajnost plač niti za popolno javnost plač. 
Izvršni svet predlaga poslovodnim delavcem v družbenih 
podjetjih, da seznanjajo svoje delavce oziroma predstavnike 
delavcev in sindikatov, organiziranih v podjetju o višini izpla- 
čanih plač za posamezna dela in tudi o plačah poslovodnih 
delavcev. Izvršni svet meni, da bi se na ta način izognili 
nepotrebnim polemikam in tudi mnogim dezinformacijam, ki 
se v zadnjem času pojavljajo v zvezi z osebnimii dohodki. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za delo 
v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za informiranje 
in Republiškim sekretariatom za zakonodajo. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za zdravstveno in soci- 
alno varstvo na pobudo dr. Jožeta Arzenška, 
delegata v Zboru združenega dela za dokončanje 
najnujnejših investicij v zdravstvu 

Delegat dr. Jože Arzenšek je odgovornim resornim organom 
posredoval naslednjo pobudo: v Republiki Sloveniji je še 
nekaj nedokončanih investicij v zdravstvu, ki zahtevajo čim- 
prejšnjo dokončanje iz več razlogov. V nekaterih zavodih 

modernizacija traja že več kot deset let. Zato naj se čimpreje 
izdela seznam najnujnejših investicij v zdravstvu z določenimi 
podrobnostmi ter opredelijo viri financiranja investicij 
v zdravstvu ter časovno opredeli možnosfkoriščenja teh virov 
po prioritetnem vrstnem redu. 
Na pobudo daje sekretariat za zdravstvo naslednji odgovor: 
V letošnjem letu za investicije v zdravstvu ni predvidenih 
proračunskih sredstev, glede na finančno stanje ob polletju 
ne kaže, da bi prišlo do sprememb v tekočem letu. 
Do konca septembra 1990 pripravljamo skupaj z Republiško 
upravo za zdravstveno varstvo pregled in ovrednotenje vseh 
investicij v zdravstvu - načrtovanih in v teku. Za Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije bomo pripravili predloge za 
finančno kritje v prihodnjih letih po dogovorjeni prioriteti, pri 
čemer naj bi imele tiste v teku prednost, seveda če so smo- 
trne. Do sistemske rešitve pa bodo investicije v zdravstvu še 
vedno krite iz sredstev zavodov samih, samoprispevkov, 
donatorjev in drugih virov, predvsem občinskih. Glede na 
predvidene reorganizacije zdravstva smo predlagali za vse 
načrtovane investicije ponovno oceno potrebnih zmogljivosti 
in racionalizacije, ki so še razumne. Po podatkih, s katerimi 
razpolagamo, se naš predlog uresničuje v večini primerov: 
v Izoli, Novem mestu, Celju. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo dr. Jožeta Arzenška, delegata 
v Zboru združenega dela, za spremembo organi- 
ziranosti državne uprave 

Delegat dr. Jože Arzenšek je dal naslednjo pobudo: 
.Predlagam, da se področje zdravstva organizira v samostojni 
resorni organ - ministrstvo oziroma sekretariat za zdravstvo.' 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na- 
slednje: 

S predlogom zakona o organizaciji in delovnem področju 
republiške uprave, ki ga je Skupščina Republike Slovenije 
sprejela na sejah zborov 3., 5. in 12. junija 1991, se temeljna 
zasnova resornih organov bistveno ni spremenila, saj bi celo- 
vita reorganizacija v tem trenutku utegnila ovirati tekoče delo, 
usmerjeno v oblikovanje novih sistemskih rešitev in prevze- 
manje nalog iz dosedanje zvezne pristojnosti. Vsak obsež- 
nejši premik pristojnosti med temeljnimi resorji namreč zah- 
teva določen čas za vzpostavitev nove notranje organizacije, 
razporeditev delavcev, prevzem dokumentacije in podobno. 
Tak premik bi pomenil tudi ustanovitev resornega organa 
samo za zdravstvo, saj bi bilo treba v tem primeru področja, ki 
jih sedaj pokriva Republiški sekretariat za zdravstveno in 
socialno varstvo, vključiti v drug resorni organ. 

Organizacija republiške uprave je pripravljena na izhodiš- 
čih, ki naj bi omogočila zaokroževanje delovnih področij po 
vsebinsko povezanih širših sklopih, racionalnejši način dela 
ter obvladovanje določenega področja. Tista področja, ki bi 
po svoji vsebini lahko sodila v različne resorje, pa so vklju- 
čena v tisti resorni organ, kamor po pretežni vsebini, obsegu 
nalog in drugih značilnostih posamezno področje sodi. Treba 
je opozoriti, da je tudi v večini evropskih držav v ministrstvu za 
zdravstvo običajno tudi socialno varstvo, v nekaterih primerih 
pokrivajo tudi varstvo družine. 

Tako so v predlaganem zakonu zajete le tiste nujne organi- 
zacijske rešitve, ki so potrebne zaradi prevzema zveznih pri- 
stojnosti, hkrati pa se že oblikujejo predlogi za celovitejšo 
reorganizacijo, ki pa zahteva temeljitejša proučevanja. Pro- 
učene bodo tudi vse doslej dane pripombe in predlogi, saj 
mora Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije po skepu 
zborov v šestih mesecih predložiti predlog za izdajo novega 
zakona o organizaciji republiške uprave. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je pripravil stališče Republiški sekretariat za pravo- 
sodje in upravo. 
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