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Osnutek zakona o PRISILNI PORAVNAVI IN STEČAJU — ESA 505 

Vlada Republike Slovenije je na 15. seji 30/7-1992 določila 
besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O PRISILNI PORAVNAVI IN STE- 
ČAJU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. 
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablia Vlada Republike Sloveniie in na podlagi 220. in 

221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

— Miha KOZINC, član Vlade Republike Slovenije in mini- 
ster za pravosodje in upravo, 

- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in 
upravo, 

Janez BREZNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za pravosodje in upravo. 

Osnutek zakona o prisilni poravnavi in stečaju bosta obravna- 
vala Odbor za pravosodje in upravo kot matično delovno telo 
in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo osnutka zakona o prisilni poravnavi in stečaju 
so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela. 

OSNUTEK ZAKONA o prisilni poravnavi in stečaju 

1. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) Ta zakon ureja pogoja za izvedbo in postopek prisilne 
poravnave in stečaja nad dolžniki, določenimi s tem zakonom 
(v nadaljnem besedilu; dolžnika). 
(2) Namen tega zakona je tudi odprava insolventnosti dolž- 
nika s prisilno poravnavo in finančno reorganizacijo ter 
poplačilo upnikov. 

2. člen 

(1) Stečajni postopek se opravi nad dolžnikom, ki je dalj časa 
plačilno nesposoben (insolventen) ali prezadolžen ter v dru- 
gih primerih, določenih z zakonom. 

(2) Stečajni postopek se ne opravi, če ima dolžnik samo enega 
upnika. 

3. člen 

Stečajni postopek lahko predlagajo upniki, sam dolžnik ali 
osebno odgovorni družbenik. 

4. člen 

(1) Dolžnik po tem zakonu je samostojni obrtnik, podjetnik 
posameznik, gospodarska družba, zadruga ter druga pravna 
oseba, določena z zakonom. 

(2) Stečajni postopek se opravi tudi nad javnim podjetjem, če 
z zakonom ni določeno drugače. 

5. člen 

(1) Insolventni ali prezadolženi dolžnik lahko predlaga upni- 
kom pred začetkom stečajnega postopka ter med njim skleni- 
tev prisilne poravnave. 

(2) Če je predlog za začetek postopka prisilne poravnave 
vložen pred začetkom stečajnega postopka, do konca 
postopka prisilne poravnave zoper dolžnika ni dovoljeno 
začeti stečajni postopek. 
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2. SPLOŠNE DOLOČBE 

6. člen 

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka se oblikuje stečajna 
masa. 

(2) V stečajno maso gre vse dolžnikovo premoženje, če 
z zakonom ni drugače določeno. 

(3) V primeru, če se opravi stečaj nad osebno družbo, gre 
v stečajno maso tudi premoženje osebno odgovornega druž- 
benika, razen stvari in prejemkov, ki so po tem zakonu izvzete 
iz izvršbe. 

(4) Če osebno odgovorni družbenik iz tretjega odstavka tega 
člena verjetno izkaže, da bodo upniki popolnoma poplačani iz 
premoženja družbe, njegovo premoženje ne gre v stečajno 
maso. 

7. člen 

Stečajni postopek se ne izvede, če dolžnikovo premoženje, ki 
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečaj- 
nega postopka ali če je neznatne vrednosti. 

8. člen 

Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo 
z dnem, ko je oklic o začetku nabit na sodno desko. S tem 
dnem nastopijo v skladu z določbami tega zakona omejitve 
dolžnikove pravne in poslovne sposobnosti, pravice in poo- 
blastila poslovodnih organov, organov upravljanja in zastop- 
nikov ter pravice upravljanja osebno odgovornega družbe- 
nika preidejo na stečajnega upravitelja, prenehajo delovna 
razmerja pri dolžniku zaposlenih delavcev ter nastopijo civil- 
nopravne posledice začetka stečajnega postopka. 

9. člen 

V stečajnem postopku se sredstva, ki gredo v stečajno maso., 
vnovčijo s prodajo premoženja in izterjavo terjatev. 
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10. člen 

(1) Dolgovi stečajnega dolžnika se izplačajo iz razdelitvene 
mase sorazmerno, če z zakonom ni drugače določeno. 

(2) Pred poplačilom upnikov se izloči iz razdelitvene mase 
znesek, ki je potreben za poravnavo stroškov stečajnega 
postopka. 

(3) Začetek stečajnega postopka nima vpliva na pravice, da se 
iz stečajne mase izločijo stvari, ki ne pripadajo dolžniku (v 
nadaljnem besedilu: izločitvene pravice), in tudi ne na pravice 
do posebnega poplačila iz določenih stvari oziroma dolžniko- 
vega premoženja (zastavna pravica, pravica poplačila, pravica 
retencije in druge ločitvene pravice - v nadaljnem besedilu: 
ločitvene pravice). 

(4) Delničarji in lastniki deležev se poplačajo šele po morebit- 
nem popotnem poplačilu dolžnikovih upnikov. Poplačajo se 
v sorazmerju z nominalno vrednostjo njihovih delnic oziroma 
deležev, razen če akt o ustanovitvi dolžnika ne določa dru- 
gače. 

11. člen 

0) Stečajni postopek opravlja z zakonom določeno sodišče, na katerega območju ima dolžnik svoj sedež. 

(2) Stečajni postopek je hiter. 

(3) V stečajnem postopku ni mogoče zahtevati vrnitve v prejš- 
nje stanje niti predlagati obnove postopka in ne vložiti revi- 

(4) Predlogov, izjav in ugovorov ne more dati oziroma vložiti, 
kdor je zamudil rok oziroma izostal z naroka, na katerem bi jih 
moral dati oziroma vložiti. 

12. člen 

0) V stečajnem postopku se odloča s sklepom ali z odredbo. 

(2) Z odredbo se izda uradni osebi ali organu, ki opravlja 
stečajni postopek, nalog za izvršitev posameznih dejanj. 

13. člen 

(1) Zoper sklep je dopustna pritožba, če s tem zakonom ni 
drugače določeno. 

(2) Rok za pritožbo je osem dni, če s tem zakonom ni drugače 
določeno. 

(3) Rok za pritožbo teče od dneva, ko je bil sklep nabit na 
°9lasno desko sodišča. 

(4) Če je v tem zakonu predpisano, da mora biti sklep poslan 
določenim osebam, teče zanje rok za pritožbo od dneva, ko 
lim je bil sklep vročen. 

(5) Pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve, če s tem 
akonom ni drugače določeno. 

14. člen 

oh ^°Per °dredb0 'e dovoljen ugovor v osmih dneh po njeni "javi, če odredba ni objavljena, pa od dneva vročitve pisnega 
Pravka, če ta zakon ne določa drugače. 

(2) O ugovoru zoper odredbo odloči stečajni senat s sklepom, 
Per katerega ni pritožbe. 

(3) Ugovor ne zadrži izvršitve odredbe. 

15. člen 

2ako0Ča'nem P°st°Pku se smiselno uporabljajo določbe 
drugače° pravdnem Postopku, če s tem zakonom ni določeno 

3. PRISILNA PORAVNAVA 

3.1. Organi v postopku prisilne poravnave 

16. člen 

(1) Postopek prisilne poravnave vodi senat treh sodnikov (v 
nadaljnem besedilu: poravnalni senat), od katerih je eden 
predsednik senata. 

(2) Ob pogojih iz 174. člena tega zakona vodi postopek pri- 
silne poravnave sodnik posameznik. 

(3) Če upravitelj prisilne poravnave ni določen, opravlja nje- 
gove funkcije predsednik senata. 

17. člen 

(1) Ko poravnalni senat ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za 
začetek postopka prisilne poravnave, določi upravitelja pri- 
silne poravnave. 

• 
(2) Za določitev upravitelja prisilne poravnave veljajo enaki 
pogoji kot za določitev stečajnega upravitelja. 

18. člen 

(1) Upravitelj prisilne poravnave mora predvsem: 

1/ preizkusiti stanje premoženja in poslovanja dolžnika; 

21 preizkusiti seznam upnikov in seznam dolžnikovih dolž- 
nikov; 

3/ preizkusiti verodostojnost prijavljenih terjatev; 

4/ ugovarjati zoper neutemeljeno prijavljene terjatve, če na 
podlagi sporočila upnikov ali iz kakšnega drugega razloga 
dvomi o njihovi utemeljenosti; 

5/ prijaviti poravnalnemu senatu, če ravna dolžnik v nasprotju 
z 31. členom tega zakona; 

6/ opravljati druge dolžnosti, določene s tem zakonom. 

(2) Dolžnik in upniki lahko vložijo zoper ravnanje upravitelja 
prisilne poravnave ugovor pri poravnalnem senatu. 

(3) Upravitelj prisilne poravnave si lahko z dovoljenjem pred- 
sednika poravnalnega senata zagotovi pomoč izvedenca. 

19. člen 

(1) Upravitelj prisilne poravnave ima pravico do povračila vseh 
stroškov in do nagrade za delo. Stroški in nagrada za delo se 
poravnajo iz položenega predujma. 

(2) O povračilu stroškov in nagradi iz prvega odstavka tega 
člena odloča poravnalni senat. 

(3) Upravitelj prisilne poravnave odgovarja vsakemu udele- 
žencu v postopku prisilne poravnave za škodo, ki mu jo 
prizadene namenoma ali iz hude malomarnosti. Za škodo 
nastalo zaradi dejanja upravitelja prisilne poravnave, ki ga je 
odobril poravnalni senat ali predsednik poravnalnega senata, 
ali zaradi tega, ker je upravitelj prisilne poravnave ravnal po 
navodilu predsednika poravnalnega senata, upravitelj prisilne 
poravnave ni odgovoren, razen če je na goljufiv način izposlo- 
val odobritev ali navodilo. 

20. člen 

(1) Delo upravitelja prisilne poravnave se nadzoruje smiselno 
določbam tega zakona, ki se nanašajo na nadzorstvo nad 
delom stečajnega upravitelja. 

(2) Zoper odločbo poravnalnega senata, izdano pri opravlja- 
nju nadzorstva nad delom upravitelja prisilne poravnave, ni 
pritožbe. 
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21. člen 

(1) Da se zavarujejo koristi upnikov v postopku prisilne porav- 
nave, poravnalni senat z odredbo, ki je sestavni del sklepa 
o začetku postopka prisilne poravnave, imenuje upniški 
odbor iz seznama upnikov. 

(2) Upniški odbor iz prvega odstavka tega člena bo praviloma 
sestavljen iz petih upnikov, ki pristanejo na sodelovanje 
v upniškem odboru, in imajo nasproti dolžniku pet največjih 
terjatev. 

(3) Na naroku za prisilno poravnavo upniki, ki imajo glaso- 
valno pravico potrdijo upniški odbor iz 1.odstavka tega člena 
ali izvolijo upniški odbor v drugi sestavi. 

22. člen 

Upniški odbor iz 21. člena tega zakona ima pravico: 

1/ pregledati poslovanje in finančno stanje dolžnika ter zahte- 
vati podatke, ki so pomembni za oblikovanje načrta finančne 
reorganizacije; 

2/ sodelovati pri oblikovanju načrta finančne reorganizacije; 

3/ predlagati postavitev ali odstavitev upravitelja; 

4/ dajati predloge in opravljati druga dejanja, ki so pomembna 
za zaščito interesov upnikov v postopku. 

3.2. Uvedba postopka prisilne poravnave 

23. člen 

Postopek prisilne poravnave se uvede z vložitvijo predloga za 
začetek postopka prisilne poravnave. 

24. člen 

(1) Predlog za začetek postopka prisilne poravnave mora 
obsegati navedbo sodišča, firmo dolžnika, dejstva, iz katerih 
izhaja, da so podani pogoji za začetek postopka, predlog, da 
sodišče začne postopek prisilne poravnave in podpis predla- 
gatelja. 

(2) Predlogu iz prvega odstavka tega člena je potrebno prilo- 
žiti; 

1/ poročilo o dolžnikovem ekonomsko - finančnem stanju, 

2/ dokumentacijo, s katero se izkazuje za verjetno, da so 
podani pogoji za začetek postopka, 

31 seznam upnikov in dolžnikovih dolžnikov z navedbo njiho- 
vih firm in sedežev ter z navedbo pravnih temeljev in višine 
njihovih dospelih in nedospelih terjatev oziroma dolgov, 

4/ seznam ločitvenih in izločitvenih upnikov s smiselno ena- 
kimi podatki kot v seznamu iz prejšnje točke. 

25. člen 

Predlogu za začetek postopka prisilne poravnave se lahko 
priloži tudi izjava o danem poroštvu, če bo potrjena prisilna 
poravnava. 

26. člen 

(1) Če predlog za začetek postopka prisilne poravnave nima 
obveznih sestavin iz prvega odstavka 24. člena tega zakona ali 
mu niso priložene listine iz drugega odstavka 24. člena tega 
zakona, predsednik poravnalnega senata s sklepom vrne 
predlog v popravo ali zahteva dopolnitev. Hkrati določi rok, ki 
ne sme biti krajši od 8 dni. 

(2) Če predlagatelj v roku iz prvega odstavka tega člena ne 
ravna v skladu s sklepom, predsednik poravnalnega senata 
zavrže predlog za začetek postopka prisilne poravnave. 

(3) Predsednik poravnalnega senata zavrže predlog za zače- 
tek postopka prisilne poravnave tudi, če še ni potekel rok za 
izpolnitev obveznosti iz prej sklenjene prisilne poravnave. 

3.3. Začetek postopka prisilne poravnave 

27. člen 

(1) Če predsednik poravnalnega senata ne zavrže predloga za 
začetek postopka prisilne poravnave po 26. členu tega 
zakona, izda poravnalni senat sklep o začetku postopka pri- 
silne poravnave. 

(2) S sklepom o začetku postopka prisilne poravnave porav- 
nalni senat naloži predlagatelju, da položi predujem za stro- 
ške postopka in določi rok za položitev predujma, ki ne sme 
biti krajši kot 8 dni. 

(3) Če predlagatelj v roku iz drugega odstavka tega člena ne 
položi predujma, poravnalni senat ustavi postopek prisilne 
poravnave. 

(4) Sklep o začetku postopka se vroči predlagatelju. 

28. člen 

(1) O začetku postopka prisilne poravnave obvesti poravnalni 
senat upnike z oklicem. 

(2) Oklic se nabije na oglasno desko sodišča in objavi v Urad- 
nem listu Republike Slovenije. Oklic mora biti nabit na 
oglasno desko sodišča istega dne, ko je bil izdan sklep 
o začetku postopka prisilne poravnave. 

(3) Poravnalni senat lahko odloči, da se oklic objavi tudi 
v sredstvih javnega obveščanja. 

29. člen 

Oklic o začetku postopka vsebuje: 

1/ ime sodišča, pred katerim teče postopek, 

2/ firmo in sedež dolžnika, 

3/ izvleček iz sklepa o začetku postopka z opravilno številko, 
pod katero se zadeva obravnava, 

4/ poziv vsem upnikom, katerih terjatve so nastale do dneva 
nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave "a 

oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlog" 
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v dveh mesecih P° 
objavi oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, prijavij" 
svoje terjatve, 

51 opozorilo upnikom, da lahko z obrazloženo pisno vlog0 

ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku dveh mes®' 
cev po izteku roka iz prejšnje točke, 

6/ ime upravitelja prisilne poravnave, če je določen, 

7/ firme in sedeže članov upniškega odbora, 

8/ dan, ko je oklic nabit na oglasno desko sodišča. 

30. člen 

Pravne posledice začetka postopka prisilne poravnave nast® 
nejo z dnem, ko je oklic o začetku postopka prisilne por**" 
nave nabit na oglasno desko sodišča. 

31. člen 

(1) Po dnevu, ko je bil vložen predlog za začetek postop^ 
prisilne poravnave, in vse dotlej, dokler ni odločeno o začet* 
postopka prisilne poravnave, sme dolžnik opravljati tek°c 

posle. 
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(2) V času iz prvega odstavka tega člena dolžnik ne sme 
odtujiti in ne obremeniti svojega premoženja niti dati poroštva 
ali avala. 

(3) Pravni posli, ki jih je dolžnik sklenil v nasprotju s prejšnjim 
odstavkom, so nasproti upnikom brez pravnega učinka. 

(4) Po objavi oklica o začetku postopka prisilne poravnave na 
oglasni deski sodišča sme opravljati dolžnik posle iz drugega 
odstavka tega člena le z dovoljenjem predsednika poravnal- 
nega senata oziroma upravitelja prisilne poravnave, če je 
določen. 

(5) Pravni posli, ki jih je dolžnik storil v nasprotju s četrtim 
odstavkom tega člena, so nasproti upnikom brez učinka, če je 
druga oseba vedela ali bi morala vedeti, da tak posel presega 
okvire dolžnikovih tekočih poslov in da zanje ni imel dovolje- 
nja predsednika poravnalnega senata oziroma upravitelja pri- 
silne poravnave, če je določen, ali da je predsednik poravnal- 
nega senata oziroma upravitelj prisilne poravnave ugovarjal 
izvršitvi teh poslov. > 

32. člen 

Po izdaji sklepa o začetku postopka prisilne poravnave lahko 
Poravnalni senat na predlog upnika, če glede na okoliščine 
primera meni, da je to potrebno, s sklepom uredi izplačevanje 
z dolžnikovega žiro računa tako, kakor to ustreza vodstvu 
Postopka prisilne poravnave. 

33. člen 

(1) Predlagatelj lahko umakne predlog za začetek postopka 
Prisilne poravnave do naroka za prisilno poravnavo. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena poravnalni senat 
postopek ustavi. 

34. člen 

0) Poravnalni senat na obrazložen predlog upniškega 
odbora, vsakega upnika, ki je prijavil terjatev ali upravitelja 
Prisilne poravnave ustavi postopek, če ugotovi: 

da lahko dolžnik tudi brez finančne reorganizacije izpolni 
svoje obveznosti, 

2/ da ravna dolžnik v nasprotju z 31. členom tega zakona, 
zaradi česar se zmanjšujejo možnosti za poplačilo upnikov, 

, da ni možnosti, da bo dolžnik izpolnil obveznosti na podlagi 
predloga za prisilno poravnavo. 

(2) V primeru iz 3/ točke prejšnjega odstavka tega člena začne 
Poravnalni senat po uradni dolžnosti stečajni postopek. 

35. člen 

(1) Ko prejme predlog za ustavitev postopka iz 34. člena tega 
zakona, razpiše predsednik poravnalnega senata narok za 
obravnavanje tega predloga. Nanj povabi predlagatelja, dolž- 
nika, člane upniškega odbora in upravitelja prisilne porav- 
nave, če je določen. Vabilu priloži predlog za ustavitev po- 
stopka. 

|2) Poravnalni senat mora odločiti o predlogu za ustavitev 
Postopka na naroku iz prvega odstavka tega člena oziroma 

alpozneje v roku 3 dni po naroku. 

i?d2°per skleP- s katerim poravnalni senat zavrne predlog za avitev postopka, ni posebne pritožbe. 

lahk primeru' da io že določen narok za prisilno poravnavo, nko poravnalni senat ne glede na prvi in drugi odstavek tega 
na, odloči, da bo predlog za ustavitev postopka obravnaval 

l2 
naroku za prisilno poravnavo. O tem mora obvestiti osebe 

prvega odstavka tega člena. Z obvestilom jim vroči predlog 
a "stavitev postopka. 

36. člen 

(1) Od začetka postopka prisilne poravnave proti dolžniku ni 
mogoče dovoliti izvršbe v poplačilo niti izvršbe v zavarovanje. 

(2) Izvršbe iz prvega odstavka tega člena, ki že tečejo, se 
prekinejo. 

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne nanašata na 
izločitvene upnike in ne na tiste ločitvene upnike, ki so dobilj 
pravico do ločenega poplačila z izvršbo zaradi poplačila ali 
zavarovanja prej kot v zadnjih dveh mesecih pred začetkom 
postopka prisilne poravnave. 

(4) Prav tako se prvi in drugi odstavek tega člena ne nanašata 
na upnike iz drugega odstavka 160. člena tega zakona. 

37. člen 

(1) Nedospele denarne in nedenarne terjatve upnikov proti 
dolžniku se z dnem začetka postopka prisilne poravnave 
štejejo za dospele. 

(2) Nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku se spremenijo 
v denarne terjatve po cenah na dan začetka postopka prisilne 
poravnave. 

(3) Denarne in nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku, 
katerih predmet so občasne dajatve, se spremenijo v enkratne 
denarne terjatve. 

(4) Terjatve upnikov v tuji valuti se spremenijo v terjatve 
v domači valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 
začetka postopka prisilne poravnave. 

38. člen 

Nezapadle denarne terjatve, ki se ne obrestujejo, se zmanj- 
šajo (diskontirajo) za stopnjo rasti drobnoprodajnih cen za 
čas od dneva začetka postopka prisilne poravnave do dneva, 
ko bi terjatev zapadla. Od tako zmanjšanih terjatev tečejo 
obresti v višini stopnje rasti drobnoprodajnih cen od začetka 
postopka prisilne poravnave do zapadlosti. 

39. člen 

(1) Terjatve, ki jih je bilo mogoče na dan, ko se je začel 
postopek prisilne poravnave, pobotati z dolžnikovimi nasprot- 
nimi terjatvami, veljajo za pobotane. 

(2) Pobotajo se tudi terjatve oziroma nasprotne terjatve, ki na 
dan začetka postopka prisilne poravnave niso dospele, ter 
terjatve, ki se ne glasijo na denarni znesek. 

40. člen 

(1) Če ni do začetka postopka prisilne poravnave še nobena 
stranka v celoti izpolnila svoje obveznosti iz obojestransko 
odplačne pogodbe, lahko dolžnik predlaga poravnalnemu 
senatu, da mu dovoli odstopiti od pogodbe. 

(2) Dolžnik lahko vloži predlog iz prvega odstavka tega člena 
v 30 dneh po začetku postopka prisilne poravnave. Poravnalni 
senat odloči o predlogu po zaslišanju upravitelja prisilne 
poravnave, če je ta določen, in druge pogodbene stranke. 
Poravnalni senat dovoli dolžniku, da odstopi od pogodbe, če 
ugotovi, da bi bila v nasprotnem primeru ogrožena sklenitev 
ali izpolnitev prisilne poravnave in da odstop od pogodbe 
drugi pogodbeni stranki ne bo povzročil nesorazmerne 
škode. 

(3) Zoper sklep, s katerim poravnalni senat odloči o predlogu 
iz prvega odstavka tega člena, ni pritožbe. 

(4) Dolžnik lahko odstopi od pogodbe najkasneje v 8 dneh po 
prejemu sklepa, s katerim mu poravnalni senat dovoli, da 
odstopi od pogodbe. V takšnem primeru mora drugi pogod- 
beni stranki vrniti vse, kar je prejel na podlagi pogodbe. Za 
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morebitni odškodninski zahtevek druge pogodbene stranke 
veljajo pogoji prisilne poravnave. 

41. člen 

Če do začetka postopka prisilne poravnave niti dolžnik niti 
druga pogodbena stranka svoje obveznosti iz obojestransko 
odplačne pogodbe še nista v celoti izpolnila, dolžnik pa od 
pogodbe ni odstopil, mora vsaka pogodbena stranka izpolniti 
svojo pogodbeno obveznost tako, kot se glasi, ne glede na 
potrjeno prisilno poravnavo. 

42. člen 

Začetek postopka prisilne poravnave ne vpliva na pravico do 
odpovedi zakupne pogodbe. 

43. člen 

(1) Upniki prijavijo terjatve v dveh mesecih po dnevu, ko je bil 
oklic o začetku postopka objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Prijavijo terjatve, ki so nastale do začetka postopka 
prisilne poravnave. 

(2) Prijava mora obsegati: 

1/ firmo in sedež upnika, 

2/ pravno podlago terjatve in njeno višino, 

3/ dokaze o obstoju terjatve in njeni višini. 

(2) Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti prijavijo terjatve v tuji 
valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano 
po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka 
postopka prisilne poravnave. 

(3) Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glav- 
nice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obraču- 
nane do dneva začetka postopka. 

(4) Upniki, katerih terjatev niso dospele do dneva začetka 
postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani 
višini na dan začetka postopka (38. člen tega zakona). 

44. člen 

(1) V roku dveh mesecev po izteku roka za prijavo terjatev 
lahko dolžnik, upravitelj prisilne poravnave, če je ta postav- 
ljen, ali upniki pri sodišču vložijo obrazložen ugovor zoper 
obstoj terjatve in njeno višino. 

(2) Terjatev, zoper katero ni vložen ugovor iz prvega odstavka 
tega člena, velja za ugotovljeno. 

45. člen 

Z vložitvijo prijave terjatve se zastaranje pretrga. Znova začne 
teči, ko poteče rok za plačilo, določen v prisilni poravnavi. Če 
pa prisilna poravnava ni bila potrjena in sodišče tudi ni začelo 
stečajnega postopka po uradni dolžnosti, začne zastaranje 
znova teči po pravnomočnosti sklepa o ustavitvi postopka 
prisilne poravnave. 

3.4. Načrt finančne reorganizacije 

46. člen 

(1) Dolžnik lahko predlogu za začetek postopka prisilne 
poravnave priloži načrt finančne reorganizacije, mora pa ga 
predložiti v roku štirih mesecev od dneva vložitve predloga. 
Predlagatelj mora načrt vložiti v najmanj 10 izvodih. 

(2) Sodišče lahko na obrazložen predlog dolžnika ali upnikov 
določi daljši rok iz prvega odstavka tega člena, na obrazložen 
predlog upnika pa ga lahko tudi skrajša. 

(3) Če dolžnik v rokih iz prejšnjih odstavkov tega člena ne 
predloži načrta finančne reorganizacije, poravnalni senat 
ustavi postopek. 

(4) Načrt se vroči upravitelju prisilne poravnave, če je dolo- 
čen, in članom upniškega odbora. 

47. člen 

(1) V načrtu finančne reorganizacije dolžnik predlaga prisilno 
poravnavo, s tem da: 

1/ razvrsti terjatve v razrede terjatev glede na pravni in 
poslovni temelj in druge znake istovrstnosti (na primer razred 
terjatev iz naslova kratkoročnih likvidnostnih kreditov, razred 
terjatev iz naslova dolgoročnih investicijskih kreditov, razred 
terjatev dolžnikovih dobaviteljev, razred terjatev dolžnikovih 
kupcev oziroma naročnikov in podobno), 

2/ navede, za katere razrede terjatev se položaj upnikov tudi 
po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni, 

3/ navede predlog izplačila terjatev v zmanjšanem znesku in 
roke za izplačilo za vsak razred terjatev, razen za terjatve iz 
prejšnje točke, 

4/ predvidi enako sorazmerno znižanje terjatev oziroma 
podaljšanje roka za izplačilo za vse terjatve v okviru posamez- 
nega razreda, razen če imetnik posamezne terjatve v okviru 
tega razreda izrecno pisno pristane na manj ugodne pogoje 
za izplačilo te terjatve. 

(2) Kadar predlaga dolžnik enako zmanjšanje in odložitev 
plačila za vse terjatve, se razvrstijo vse terjatve v en razred. 

(3) Dolžnik mora v načrtu finančne organizacije izkazati za 
verjetno, da bo izpolnil obveznosti iz predlagane prisilne 
poravnave, lahko pa predlaga dodatne metode finančne reor- 
ganizacije, ki zagotavljajo izpolnitev obveznosti iz predlagane 
prisilne poravnave. 

48. člen 

(1) Dolžnik lahko v načrtu finančne reorganizacije ponudi 
izplačilo terjatev samo v denarju, razen če posamezen upnik 
izrecno pisno pristane na drugačno izplačilo. 

(2) Če je ponujeno izplačilo terjatev posameznega razreda 
v zmanjšanem znesku, ne sme biti odstotek, ki ga dolžnik 
ponuja upnikom za poplačilo njihovih terjatev, manjši kot 
50%, če ponuja plačilo v roku enega leta, in ne manjši kot 
60%, če ponuja plačilo v roku dveh let. 

(3) Če je ponujeno izplačilo terjatev v celotnem znesku, rok za 
izplačilo ne sme biti daljši od treh let. 

(4) Izplačil na način iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
ni mogoče ponuditi upnikom iz drugega odstavka 60. člena 
tega zakona, razen če posamezni od njih izrecno pisno p"' 
stane na manj ugodno izplačilo. 

^ ■ 49. člen 

Z metodo finančne reorganizacije iz tretjega odstavka 47- 
člena je mišljena vsaka poslovno finančna metoda ali komb1' 
nacija teh metod, ki naj zagotovi, da bo dolžnik postal Pla" 
čilno sposoben, kot na primer: 1/ odprodaja dela dolžnike* 
vega premoženja, 21 vložitev celotnega ali dela dolžnikove«?* 
premoženja na korporacijskom temelju v eno ali več pravn'^ 
oseb, bodisi, da te pravne osebe že obstojijo ali pa naj bi b'J® 
ustanovljene po potrditvi načrta finančne reorganizacije.^ 
združitev dolžnika z eno ali več pravnimi osebami, 4/ zmanjs^ 
nje števila pri dolžniku zaposlenih delavcev, 5/ izdaja dolž"1' 
kovih delnic ali delnic pravnih oseb iz 2/ in 3/ točke tega čl en 
namesto izplačila posameznih terjatev, zaradi pridobivaj 
novih finančnih sredstev ali iz drugih ustreznih razlogov, f* 
priznanje oz. prodaja deležev dolžnika ali deležev pravn' 
oseb iz 2/ in 3/ točke tega člena namesto izplačila posamezni 



terjatev, zaradi pridobivanja novih finančnih sredstev ali iz 
drugih ustreznih razlogov. 

50. člen 

(1) Če je načrt finančne reorganizacije v nasprotju s 47. in 48. 
členom tega zakona, predsednik poravnalnega senata pošlje 
predlog v popravo. Hkrati določi rok, ki ne sme biti krajši kot 
8 dni. 

(2) Če predlagatelj v roku iz prvega odstavka tega člena ne 
ravna v skladu sklepom, predsednik poravnalnega senata 
zavrže načrt finančne reorganizacije in ustavi postopek. 

51. člen 

0) če je kot ena od metod finančne reorganizacije predvi- 
deno zmanjšanje števila pri dolžniku zaposlenih delavcev, ima 
dolžnik pravico odpustiti določeno število delavcev po prav- 
omoćnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave in ne glede 
na določbe o prenehanju delovnega razmerja. 

(2) Delavci, ki jim preneha delovno razmerje na podlagi 
prvega odstavka tega člena, imajo enake pravice kot delavci, 
ki jim preneha delovno razmerje zaradi začetka stečajnega 
postopka. 

52. člen 

(1) Po predložitvi načrta finančne reorganizacije razpiše 
Poravnalni senat narok za prisilno poravnavo. 

(2) Poravnalni senat vabi upnike na narok za prisilno porav- 
navo z oklicem, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slove- 
nje najmanj 15 dni pred narokom in nabije na oglasno desko 
sodišča. V oklicu pouči poravnalni senat upnike, da si lahko 
predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri sodišču. 

3-5. Narok za prisilno poravnavo 

53. člen 

(j) Na naroku obrazloži dolžnik svoje ekonomsko-finančno 
stanje in načrt finančne reorganizacije. 
|2) Poslovodni organ in oseba, ki je odgovorna za dolžnikovo 
jnančno poslovanje, dasta izjavo, da podatki o ekonomsko- 
~*inančnem stanju, ki so priloženi predlogu za uvedbo 

stan'ju*3 prisilne P°ravnave, v celoti ustrezajo dejanskemu 

{jj!'O načrtu finančne reorganizacije se nato izjavi še predsed- 
določPn'Ške9a oc"}ora in uPrav'telj prisilne poravnave, če je 

ter P.redsednik poravnalnega senata obvesti upnike, katere jatve veljajo za ugotovljene v smislu drugega odstavka 44. 
iotP

3, 'n katere terjatve je poravnalni senat spoznal za ver- e v celoti ali deloma. 

54. člen 

njem predla9ani prisilni poravnavi odločajo upniki z glasova- 

oseba>n'l<' lahko glasujejo tudi pisno. Če je upnik pravna 
Porini* n?ora vl°gi, s katero glasuje, priložiti dokaz, da je vlogo P'sal zastopnik. 

UQotcM°Valno Pravico imajo upniki, katerih terjatve veljajo za 
upnjkj ii8?e po dru9em odstavku 44. člena tega zakona, in 
člena te3 terjatve so prerekane po prvem odstavku 44. 
veriotn« a zakor|a, poravnalni senat pa jih je spoznal za le,ne v celoti ali deloma. 

g i 
*a sebe"*3 f'' solidarna terjatev, če so ju upniki prijavili vsak 
°d njih ir^h e ^ot ena ,erjatev. Upniki se dogovorijo, kateri 
o tem ni, Prijavil kot svojo. Če se ne dogovorijo, odloči m Poravnalni senat. 

(5) Če je upnik prijavil terjatve, ki so razvrščene v različne 
razrede, se njegov glas ustrezno upošteva v vsakem od teh 
razredov. 

(6) Upniki, ki niso prijavili svojih terjatev v roku iz 43. člena 
tega zakona, ne morejo glasovati. 

55. člen 

Glasovalne pravice nimajo upniki, katerih terjatve bi se v pri- 
meru stečaja poplačale iz razdelitvene mase pred drugimi 
terjatvami (drugi odstavek 160. člena), izločitveni upniki ter 
ločitveni upniki za del terjatev, ki je pokrit z vrednostjo stvari, 
na kateri imajo pravico do ločenega poplačila, razen tistih, ki 
so pravico do ločenega poplačila pridobili z izvršbo v zadnjih 
dveh mesecih pred izdajo sklepa o začetku postopka prisilne 
poravnave. 

56. člen 

(1) Prisilna poravnava je sprejeta, če je sprejeta v vsakem 
razredu terjatev. 

(2) Prisilna poravnava je v razredu terjatev sprejeta, če glasu- 
jejo zanjo upniki posameznega razreda, katerih terjatve po 
višini znašajo več kot polovico vseh terjatev upnikov tega 
razreda, ki imajo glasovalno pravico in če je zanjo glasovala 
več kot polovica upnikov, ki imajo glasovalno pravico. 

57. člen 

Če se na naroku za prisilno poravnavo ne doseže večina, 
potrebna za sprejetje prisilne poravnave, poravnalni senat 
predlog za sklenitev prisilne poravnave zavrne in začne po 
uradni dolžnosti stečajni postopek. 

3.6. Potrditev prisilne poravnave 

58. člen 

(1) Poravnalni senat potrdi prisilno poravnavo, če so izpol- 
njeni naslednji pogoji: 

1/ da je prisilna poravnava sprejeta (56. člen tega zakona); 

2J da v primeru iz četrtega odstavka 35. člena tega zakona 
zavrne predlog za ustavitev postopka iz 34. člena tega zakona. 

(2) Če pogoji iz prvega odstavka tega člena niso izpolnjeni, 
zavrne poravnalni senat predlog za prisilno poravnavo in 
ustavi postopek. 

59. člen 

(1) Razvrstitev terjatev v razrede in način poplačila terjatev iz 
posameznih razredov v načrtu finančne reorganizacije je 
sestavni del izreka sklepa, s katerim poravnalni senat potrdi 
prisilno poravnavo. 

(2) V izreku sklepa, s katerim poravnalni senat potrdi prisilno 
poravnavo, navede zlasti: 1/ da je razvrstitev terjatev v razrede 
ter način poplačila terjatev iz posameznih razredov v potrjeni 
prisilni poravnavi sestavni del izreka, 21 seznam upnikov, 
katerih terjatve niso bile prerekane z navedbo ugotovljenih in 
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo plačilo, 3/ 
firmo in sedež oseb ali organov, ki so dali poroštvo 
v postopku prisilne poravnave, z navedbo njihove solidarne 
odgovornosti vsem dolžnikovim upnikom, 4/ število delavcev, 
ki jih ima dolžnik pravico odpustiti. 

(3) Potrjena prisilna poravnava ima pravni učinek tudi proti 
upnikom, ki se niso udeležili postopka, ter proti upnikom, ki 
so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, 
če se naknadno ugotovijo. 

(4) Sklep, s katerim poravnalni senat potrdi prisilno porav- 
navo, se vroči dolžniku in nabije na oglasno desko sodišča, 
po pravnomočnosti pa v izvlečku objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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60. člen 

(1) Potrjena prisilna poravnava nima pravnega učinka za terja- 
tve upnikov proti porokom, solidarnim dolžnikom in regres- 
nim zavezancem. 

(2) Potrjena prisilna poravnava nima pravnega učinka za terja- 
tve upnikov iz drugega odstavka 160. člena tega zakona, za 
terjatve ločitvenih upnikov, ki so krite z ločitveno pravico, 
razen za tiste terjatve, za katere so pravico do ločenega 
poplačila pridobili z izvršbo v zadnjih dveh mesecih pred 
izdajo sklepa o začetku postopka prisilne poravnave, ter za 
terjatve izločitvenih upnikov. 

61. člen 

(1) Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima za vse upnike, 
katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova. 

(2) Če dolžnik ne izpolni svojih obveznosti iz potrjene prisilne 
poravnave, ima upnik pravico v izvršilnem postopku izterjati 
zmanjšano terjatev ne le od dolžnika, ampak tudi naravnost 
od poroka, ki je jamčil za dolžnika (3/ točka drugega odstavka 
59. člena). 

62. člen 

(1) Z ugotovljeno terjatvijo so po tem zakonu mišljeni glavni 
dolg in obresti, ki so dospele do dneva naroka, na katerem je 
bila potrjena prisilna poravnava, če temelji terjatev na izvršljivi 
odločbi, pa tudi stroški pravdnega in izvršilnega postopka. 

(2) Če je v potrjeni prisilni poravnavi določeno, da se izplačajo 
terjatve v zmanjšanem znesku, se odstotek, ki se izplača po 
potrjeni prisilni poravnavi, obračuna od celotnega zneska 
ugotovljene terjatve iz prvega odstavka tega člena. 

(3) V obdobju od potrditve prisilne poravnave do poteka roka 
za izplačilo terjatve tečejo obresti. 

63. člen 

(1) Na podlagi potrjene prisilne poravnave je dolžnik oproš- 
čen obveznosti, da izplača upniku znesek, ki presega v potr- 
jeni prisilni poravnavi navedeni odstotek, plačilni roki pa se 
odložijo v skladu s potrjeno prisilno poravnavo. V tem obsegu 
je dolžnik oproščen obveznosti do tistih, ki jim gre pravica do 
regresa (poroki). 

(2) Če izplača dolžnik po potrditvi prisilne poravnave upnikom 
znesek, ki presega v potrjeni prisilni poravnavi navedeni 
odstotek, nima pravice zahtevati, naj se mu ta znesek vrne. 

64. člen 

(1) Izvršilni naslovi, ki se nanašajo na terjatve upnikov, ugo- 
tovljene v sklepu o potrditvi prisilne poravnave, glede na 
dolžnika izgubijo pravno moč. 

(2) Izvršilni naslovi, ki se nanašajo na terjatve upnikov iz 
tretjega odstavka 59. člena tega zakona, se smejo izvršiti 
nasproti dolžniku samo ob pogojih iz potrjene prisilne porav- 
nave. 

(3) V postopku, ki teče po potrditvi prisilne poravnave proti 
dolžniku zaradi izplačila terjatve upnika iz tretjega odstavka 
59. člena tega zakona, ugotovi sodišče ali drug pristojni 
organ, obstoj sporne terjatve in naloži dolžniku plačilo 
v skladu s pogoji iz potrjene prisilne poravnave. 

65. člen 

Zoper sklep o potrditvi prisilne poravnave oziroma o zavrnitvi 
predloga za prisilno poravnavo se lahko pritožijo dolžnik, 
upniki in drugi, ki imajo za to pravni interes. 

3.7. Izpolnitev obveznosti iz prisilne poravnave 

66. člen 

(1) Če dolžnik ni popolnoma izpolnil obveznosti iz potrjene 
prisilne poravnave, upniki, ki so poplačani v skladu s potrjeno 
prisilno poravnavo, niso dolžni vrniti tistega, kar so prejeli. 

(2) Terjatve upnikov iz prvega odstavka tega člena se štejejo 
za popolnoma plačane, če so plačani zneski, ugotovljeni 
v potrjeni prisilni poravnavi. 

(3) Upniki, ki so delno poplačani glede na potrjeno prisilnopo- 
ravnavo, prijavijo v stečajnem postopku celotno terjatev, 
zmanjšano za odstotek, za katerega se šteje, da so bili zanj 
poplačani na podlagi potrjene prisilne poravnave. 

(4) Upniki, ki niso bili niti delno poplačani glede na potrjeno 
prisilno poravnavo, prijavijo terjatve v stečajnem postopku 
v polnem znesku, do katerega bi imeli pravico, če prisilna 
poravnava ne bi bila potrjena. 

3.8. Razveljavitev potrjene prisilne poravnave 

67. člen 

(1) Vsak upnik, katerega terjatev je bila zmanjšana zaradi 
potrjene prisilne poravnave, lahko v 6 mesecih po poteku roka 
za izvršitev potrjene prisilne poravnave zahteva od poravnal- 
nega senata, naj potrjeno prisilno poravnavo razveljavi. 

(2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena se sme vložiti, & 
lahko dolžnik iz svojih sredstev poravna terjatve upnikov 
v celoti, ne da bi se s tem zmanjšala njegova sposobnost, da 
redno izpolnjuje obveznosti do upnikov. 

(3) V sklepu, s katerim se razveljavi potrjena prisilna porav- 
nava, določi poravnalni senat rok, ki ne sme biti daljši od 
enega leta, v katerem mora dolžnik upnikom izplačati neizpla- 
čani del terjatev. 

(4) Pritožba zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena zadrži 
izvršitev sklepa. 

68. člen 

(1) Vsak upnik, katerega terjatev je bila zmanjšana zaradi 
potrjene prisilne poravnave, lahko v dveh letih po pravnomot- 
nosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave s tožbo zahteva, naj 
se potrjena prisilna poravnava razveljavi, če je bil sprejeta na 
goljufiv način. 

(2) Odločba, s katero se razveljavi potrjena prisilna poravnava* 
nima pravnega učinka za obveznosti iz prevzetega poroštva' 

3.9. Vpisi v registre 

69. člen 

(1) V sodni register in druge uradne evidence se vpišejo P° 
uradni dolžnosti predlog za začetek postopka prisilne porav- 
nave, sklep o začetku postopka prisilne poravnave, sklaP 
o ustavitvi postopka prisilne poravnave, sklep o zavrnil" 
prisilne poravnave ter sklep o potrditvi prisilne poravnave- 

(2) Registrsko sodišče pri poznejšem vpisu hkrati vpiše tud' 
izbris predhodnega vpisa. 

3.10. Stroški postopka prisilne poravnave 

70. člen 

(1) Vsak udeleženec v postopku prisilne poravnave nosi svoie 

stroške. 

(2) Stroške iz tretjega odstavka 18. člena in prvega odstavi 
19. člena tega zakona nosi dolžnik. 
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(3) Ne glede na izid postopka mora udeleženec povrniti dru- 
gim udeležencem stroške, ki jim jih je povzročil po svoji krivdi 
ali po naključju, ki se mu je zgodilo. 

3.11. Uporaba pravil o stečaju 

71. člen 

0) Za postopek prisilne poravnave se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o stečajnem postopku, če ni v poglavju 
0 prisilni poravnavi drugače določeno. 

(2) Za postopek prisilne poravnave se ne uporabljajo določbe 
0 izpodbijanju pravnih dejanj v stečaju. 

«• STEČAJNI POSTOPEK 

4.1. Organi stečajnega postopka 

72. člen 

9r9ani stečajnega postopka so: stečajni senat, stečajni upra- 
V|telj in upniški odbor. 

73. člen 

Stečajni senat sestavljajo trije sodniki, od katerih je eden 
Predsednik senata. 

74. člen 
0) Stečajni senat: 

odloča o začetku stečajnega postopka, 

2/ odloča o ugovorih stečajnega upravitelja in upnikov zoper 
odredbe predsednika stečajnega senata, 

3/ določa nujne posle, ki se dokončajo med stečajnim po- 
stopkom, 

V potrjuje predračun stroškov stečajnega postopka in določa 
nagrado za delo stečajnega upravitelja, 

5/ postavlja in odstavlja stečajnega upravitelja, 

potrjuje osnutek glavne razdelitve in izda sklep o glavni 
razdelitvi stečajne mase, 
7/ izda sklep o zaključku stečajnega postopka, 

^ opravlja tudi drugo delo, ki ga določa ta zakon. 

p2' ^tečajni senat lahko po uradni dolžnosti, na ugovor ali 
ali t9 sPremeni odločitve predsednika stečajnega senata 
no,

!stečajnega upravitelja, če ugotovi, da so nezakonite ali 
""Smotrne. 

75. člen 

Sodnik stečajnega senata je pristojen za vsa vprašanja 
dolni*2' Z l2vedbo stečajnega postopka, če ni po tem zakonu cena pristojnost stečajnega senata. 

^ajnega ^n'kt
S|e'a'ne^a senata nadzoruie poslovanje ste- 

naVof^Se^n'k stečajnega senata daje stečajnemu upravitelju a, k| so zanj obvezna. 

76. člen 

stečainil<?redb° P.redsednika stečajnega senata lahko vložijo 
Preiemii7>HraVite''' uPniški odbor oziroma upniki v 3 dneh po odredbe ugovor pri stečajnemu senatu. 

77. člen 

n 6 9 a' p o s't o p K af 3 V''8'' Se postavi s sklepom o začetku stečaj- 

^°^eva/ec 

(2) Zoper sklep o postavitvi stečajnega upravitelja je dovoljen 
ugovor. 

(3) O ugovoru iz drugega odstavka tega člena odloča stečajni 
senat. Zoper odločbo o ugovoru ni pritožbe. 

(4) Ob prevzemu dolžnosti poda stečajni upravitelj pred pred- 
sednikom stečajnega senata izjavo, da bo vestno opravljal 
svojo dolžnost. 

78. člen 

Za stečajnega upravitelja je lahko določen tisti, ki je glede na 
naravo in obseg stečajne mase ter ostale okoliščine primera 
strokovno usposobljen in v katerega nepristranost in pofte- 
nost ni mogoče dvomiti. 

79. člen 

(1) Stečajni upravitelj izvršuje pravice organov upravljanja in 
lastnika v skladu s potrebami stečajnega postopka, če ni 
s tem zakonom drugače določeno. 

(2) Stečajni upravitelj vodi posle dolžnika in ga zastopa. 

(3) Če je dolžnik podjetnik posameznik ali samostojni obrtnik, 
stečajni upravitelj zastopa dolžnika in vodi samo tiste njegove 
posle, ki se nanašajo na premoženje, ki gre v stečajno maso. 

(4) Stečajni upravitelj lahko ugovarja pri stečajnem senatu 
zoper navodila predsednika stečajnega senata, če pa ne gre 
za posebno nujno stvar, lahko tudi odloži izvršitev odredbe 
predsednika stečajnega senata, dokler o tem ne odloči ste- 
čajni senat. 

80. člen 

(1) Stečajni upravitelj mora zlasti: 

1/ ažurirati knjigovodsko evidenco do dneva začetka stečaj- 
nega postopka, 

2/ sestaviti v 30 dneh v soglasju s predsednikom stečajnega 
senata načrt poteka stečajnega postopka s predračunom 
stroškov in terminskim planom, 

3/ sestaviti komisijo za inventuro, 

4/ sestaviti začetno stečajno bilanco, 

51 skrbeti kot dober gospodar za vodenje poslov stečajnega 
dolžnika, 

6/ skrbeti za izterjavo terjatev dolžnika, 

7/ vnovčiti stvari dolžnika, ki spadajo v stečajno maso, 

8/ sestaviti v soglasju s predsednikom stečajnega senata 
osnutek glavne razdelitve in osnutek zaključne stečajne bi- 
lance, 

9/ sestaviti osnutek poznejše razdelitve. 

(2) Stečajni upravitelj odgovarja vsakemu udeležencu v ste- 
čajnem postopku za škodo, ki mu jo prizadene namenoma ali 
iz hude malomarnosti. Za škodo nastalo zaradi dejanja stečaj- 
nega upravitelja, ki ga je odobril stečajni senat ali predsednik 
stečajnega senata, ali zaradi tega, ker je stečajni upravitelj 
ravnal po navodilu predsednika stečajnega senata, stečajni 
upravitelj ni odgovoren, razen če je na goljufiv način izposlo- 
val odobritev ali navodilo. 

81. člen 

Stečajni upravitelj daje pisna poročila o poteku stečajnega 
postopka in o stanju stečajne mase, in sicer enkrat vsake tri 
mesece ali kadar to zahteva predsednik stečajnega senata 
oziroma stečajni senat ali upniški odbor. 



82. člen 

(1) Stečajni senat sme na predlog predsednika stečajnega 
senata, upniškega odbora, zainteresiranih oseb ali po uradni 
dolžnosti odstaviti stečajnega upravitelja, če ne izpolnjuje 
svojih dolžnosti ali če so za to drugi opravičeni razlogi. 

(2) Zoper sklep o odstavitvi ima stečajni upravitelj pravico do 
ugovora, o katerem dokončno odloči stečajni senat. 

(3) Stečajni upravitelj se razreši tudi na lastno zahtevo. 

83. člen 

(1) Stečajni upravitelj ima pravico do povračila nujnih stro- 
škov in do nagrade za delo. 

(2) O povračilu nujnih stroškov lahko stečajni senat odloča 
med postopkom, o nagradi pa ob zaključku stečajnega 
postopka. Stečajni senat sme dovoliti, da se izplača stečaj- 
nemu upravitelju akontacija nagrade za delo. 

(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje in upravo izda predpis 
o merilih za določanje nagrade in izplačevanju akontacij. 

84. člen 

(1) Da se zavarujejo koristi upnikov v stečajnem postopku, 
sme stečajni senat ustanoviti upniški odbor. 

(2) Na zahtevo upnikov, katerih terjatve presegajo 50% skup- 
nega zneska terjatev vseh upnikov, mora ustanoviti stečajni 
senat upniški odbor, razen če je stečajna masa neznatna ali 
če bi to pripeljalo do znatnega povečanja stroškov stečajnega 
postopka. 

85. člen 

(1) Število članov upniškega odbora določi stečajni senat in 
mora biti liho. 

(2) Će je upnikov manj kot pet, izvršujejo pooblastila upni- 
škega odbora vsi upniki. 

86. člen 

(1) Člani upniškega odbora se izvolijo praviloma na prvem 
naroku za preizkus terjatev. 

(2) Pravico udeležbe pri volitvah članov upniškega odbora 
imajo upniki, katerih terjatve so v celoti ali deloma ugotov- 
ljene, ter upniki, katerih terjatve so v celoti prerekane, stečajni 
senat pa spozna, da so ti svoje terjatve izkazali za verjetne. 

(3) Upnik, čigar ugotovljena terjatev presega 1/4 (eno četrtino) 
' skupnih ugotovljenih terjatev vseh upnikov, pride na svojo 

zahtevo brez volitev v upniški odbor. 

(4) Člana upniškega odbora sme pri delu odbora zastopati 
tudi tisti, ki ni upnik, vendar samo s posebnim pooblastilom. 

87. člen 

(1) Upniški odbor opravlja svoje delo na sejah, ki jih sklicuje 
predsednik stečajnega senata po uradni dolžnosti ali na pred- 
log stečajnega upravitelja ali večine članov upniškega 
odbora. Seje vodi eden izmed članov upniškega odbora, ki ga 
izvolijo njegovi člani. 

(2) Na sejah upniškega odbora sta navzoča predsednik stečaj- 
nega senata in stečajni upravitelj, vendar brez glasovalne 
pravice. 

(3) Upniški odbor odloča z večino glasov navzočih članov, če 
so glasovi razdeljeni, pa odloči predsednik stečajnega senata. 

88. člen 

(1) Upniški odbor: 

1/ obravnava poročila stečajnega upravitelja o poteku stečaj- 
nega postopka in o stanju stečajne mase, 

21 ima pravico pregledati poslovne knjige in celotno doku- 
mentacijo, ki jo je prevzel stečajni upravitelj, 

3/ ima pravico ugovarjati pri predsedniku stečajnega senata 
zoper delo stečajnega upravitelja in pri stečajnem senatu 
zoper delo predsednika stečajnega senata, 

4/ predlaga odstavitev stečajnega upravitelja in imenovanje 
novega stečajnega upravitelja, 

5/ daje stečajnemu senatu mnenje o vnovčevanju dolžniko- 
vega premoženja, 

6/ daje stečajnemu senatu mnenje v zvezi z nadaljevanjem 
začetih poslov in sklepanjem novih poslov, 

7/ daje predsedniku stečajnega senata mnenje o priznanju 
opravičenih primanjkljajev, ugotovljenih pri inventuri, 

8/ opravlja druga dela, ki jih določa ta zakon. 

(2) Upniški odbor mora upnike na njihovo zahtevo obveščati 
o poteku stečajnega postopka in o stanju stečajne mase. 

89. člen 

(1) O povračilu nujnih stroškov članom upniškega odbora 
odloča predsednik stečajnega senata. 

(2) Povračilo iz prvega odstavka tega člena se všteje med 
stroške stečajnega postopka. 

4.2. Uvedba stečajnega postopka 

90. člen 

(1) Stečajni postopek se uvede z vložitvijo pisnega predloga. 

(2) Predlog lahko vloži dolžnik, upnik ali osebno odgovorni 
družbenik. 

(3) Upnik lahko predlaga začetek stečajnega postopka, če 
z verodostojno listino izkaže obstoj dospele terjatve in če 
dokaže, da dolžnik nima zadosti denarnih sredstev za porav- 
navo te terjatve. 

Alternativni (3) odstavek: 

(3) Če je predlagatelj upnik, mora predložiti dokaze o obstoju 
svoje denarne terjatve in da je ni mogel izterjati z izvršbo na 
dolžnikova denarna sredstva pri banki. 

91. člen 

Predlagatelj mora izkazati za verjeten obstoj stečajnega 
razloga iz prvega odstavka drugega člena tega zakona. 

92. člen 

(1) Če vloži predlog upnik, vroči predsednik stečajnega 
senata drugopis predloga dolžniku, ki se mora o predlogi 
izjaviti v roku 15 dni. 

(2) Če dolžnik v roku iz prvega odstavka tega člena izjavi, da 
soglaša s predlogom ali v tem roku ne izjavi ničesar, se šteje, 
da je stečajni razlog podan. 

(3) Če dolžnik v roku iz prvega odstavka tega člena ugovarja, 
da ni razlogov za začetek stečajnega postopka, zbere pred' 
sednik stečajnega senata podatke za oceno ali je podan 
stečajni razlog (na primer s poizvedbami pri organizaciji, ki za 

dolžnika opravlja plačilni promet, s postavitvijo izvedenca 'n 

na drug primeren način). 
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93. člen 

(1) Predlagatelj mora dati predujem, ki ga določi stečajni 
senat za kritje stroškov do začetka stečajnega postopka. 

(2) Če predlagatelj ne da določenega predujma, predsednik 
stečajnega senata predlog zavrže. Izjemoma lahko stečajni 
senat odloči, da se postopek nadaljuje, čeprav predujem ni bil 
dan. 

(3) Če se stečajni postopek začne, se všteje predujem za kritje 
stroškov za njegov začetek med stroške stečajnega postopka. 

94. člen 

0) Predlog za začetek stečajnega postopka se sme umakniti, 
dokler oklic o začetku stečajnega postopka ni nabit na 
oglasno desko sodišča. 

(2) Če predlagatelj umakne predlog za začetek stečajnega 
Postopka, stečajni senat ustavi postopek. 

(3) Če se pred odločitvijo o začetku stečajnega postopka 
ugotovi, da je postal dolžnik solventen, stečajni senat zavrne 
Predlog za začetek stečajnega postopka. 

95. člen 

0) Stečajni senat lahko po uvedbi stečajnega postopka na 
Predlog upnika, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika, 
z začasno odredbo: 

V omeji pravice dolžnikovih pooblaščenih oseb za opravljanje 
Pravnih poslov, 

2/ odredi ustavitev izplačil z dolžnikovega računa, razen izpla- 
ča zajamčenih osebnih dohodkov, 

3/ določi svoje predhodno soglasje za veljavnost odločitev 
organov dolžnika, ki se nanašajo na razpolaganje z njegovimi 
sredstvi. 

(2) Stečajni senat odredi, da se omejitve iz 1/ in 3/ točke 
Prejšnjega odstavka vpišejo v sodni register, ter o omejitvah iz 
<=' točke prejšnjega odstavka obvesti organizacijo, ki opravlja 
Za dolžnika posle plačilnega prometa. 

^8flanta:doda se 

(3) Izjemoma sme stečajni senat izdati začasno odredbo iz 
Prvega odstavka tega člena po uradni dolžnosti. 

96. člen 

(1) Lastniki, člani organov upravljanja dolžnika, direktor in 
rV9i delavci dolžnika, ne glede na to ali jim je funkcija 
ziroma delo pri dolžniku prenehalo, samostojni obrtnik ter 

Podjetnik posameznik, morajo dati predsedniku stečajnega 
?®nata vse potrebne podatke in obvestila ter mu izročiti 

st|ne, ki se nanašajo na stečajnega dolžnika. 

'Dolžnost dati podatke in izročiti listine iz prvega odstavka 9a člena se obravnava po predpisih o dolžnosti pričevanja. 

*■3- Začetek stečajnega postopka 

97. člen 

ods'ta tt3ere Pr®dsednik stečajnega senata podatke iz tretjega 
razDiš 92 člena ,e9a zakona 0 obstoju stečajnega razloga, 
stečain narok za obravnavo, ali so podani pogoji za začetek 
in DJ"e?a Postopka. Na narok povabi predlagatelja, dolžnika 

potrebi izvedenca ter priče. 

steča^inaroku' naiPozneje pa v treh dneh po njem, izda 
do,žniknSenat sk,eP- s katerim začne stečajni postopek nad 
Postopk al' S ka,erim zavrne predlog za začetek stečajnega 

(3) V sklepu o zavrnitvi predloga za začetek stečajnega 
postopka odloči stečajni senat, kdo mora plačati nastale 
stroške. 

(4) Sklep o začetku stečajnega postopka izda stečajni senat 
brez naroka, če predlaga začetek stečajnega postopka dolž- 
nik ali v primeru iz drugega odstavka 92. člena tega zakona. 

(5) Zoper sklep, s katerim je začet stečajni postopek, se sme 
poleg oseb, ki so pooblaščene za zastopanje dolžnika, prito- 
žiti tudi lastnik. 

(6) Pritožba iz petega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve 
sklepa o začetku stečajnega postopka. 

98. člen 

Brez preizkusa ali obstoji stečajni razlog se začne stečajni 
postopek kadar to predlaga likvidator ali v primeru iz drugega 
odstavka 34. člena in 57. člena tega zakona. 

99. člen 

(1) Če stečajni senat ugotovi, da premoženje, ki bi prišlo 
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka ali 
da je neznatne vrednosti, izda sklep, s katerim stečajni posto- 
pek začne in ga takoj zaključi. 

(2) Če stečajni senat med stečajnim postopkom ugotovi, da 
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za 
stroške tega postopka ali da je neznatne vrednosti, izda sklep, 
s katerim stečajni postopek zaključi. 

(3) Sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(4) Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena se 
lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

(5) Premoženje se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega 
postopka, neporabljeni del pa se izroči z zakonom določe- 
nemu državnemu organu ali organu lokalne skupnosti, na 
katerega območju je dolžnikov sedež, brez prevzema obvez- 
nosti. 

100. člen 

(1) Stečajni senat sme odločiti, da se stečajni postopek začne 
tudi, če obstoja le en upnik ali če dolžnikovo premoženje ne 
zadošča niti za stroške postopka, če upnik verjetno izkaže, da 
bo na podlagi izpodbijanja pravnih dejanj v stečaju vrnjeno 
premoženje v stečajno maso. 

(2) Stečajni senat sme odločiti, da mora upnik dati predujem, 
ki ga določi stečajni senat za kritje stroškov izvedbe 
postopka. Upnik ima pravico do povrnitve predujma po pravi- 
lih o stroških stečajnega postopka. 

101. člen 

(1) O začetku stečajnega postopka se obvestijo upniki 
z oklicem. 

(2) Oklic se nabije na oglasno desko sodišča in objavi v Urad- 
nem listu Republike Slovenije. Oklic mora biti nabit na 
oglasno desko sodišča istega dne, ko je bil izdan sklep 
o začetku stečajnega postopka. 

(3) Sklep o začetku stečajnega postopka se vroči predlagate- 
lju in dolžniku. 

102. člen 

Oklic o začetku stečajnega postopka navaja: 

1/ ime sodišča, ki je izdalo sklep o začetku stečajnega po- 
stopka, 
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2/ izvleček iz sklepa o začetku stečajnega postopka, 

3/ firmo in sedež dolžnika, 

4/ ime stečajnega upravitelja, 

5/ poziv upnikom, naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo 
svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva, ko 
je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Urad- 
nem listu Republike Slovenije, razen če svojih terjatev niso 
prijavili v postopku prisilne poravnave. 

6/ kraj, dan in uro naroka za preizkus terjatev, 

7/ poziv dolžnikom, naj brez odlašanja poravnajo svoje dol- 
gove, 

8/ dan, ko je bil oklic nabit na oglasno desko sodišča. 

4.4. Pravne posledice začetka stečajnega postopka 

4.4.1. Kdaj nastopijo pravne posledice 

103. člen 

(1) Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo 
z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na 
oglasno desko sodišča. 

(2) Če je sklep o začetku stečajnega postopka na podlagi 
pritožbe razveljavljen, v ponovnem postopku pa je bil stečajni 
postopek znova začet, nastanejo pravne posledice stečajnega 
postopka z dnem, ko je bil prvi sklep nabit na oglasno desko 
sodišča. 

104. člen 

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka se oblikuje stečajna 
masa. 

(2) V stečajno maso dolžnika, ki je pravna oseba, gre vse 
premoženje, ki ga ima dolžnik ob začetku stečajnega 
postopka, ali ga pridobi do zaključka stečajnega postopka in 
premoženje osebno odgovornega družbenika. 

(3) V primeru, če se opravi stečaj nad osebno družbo, gre 
v stečajno maso tudi premoženje osebno odgovornega druž- 
benika, razen stvari in prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe po 1., 
2., 7. in 8. točki prvega odstavka 71. člena in 92. členu Zakona 
o izvršilnem postopku. V takšnem primeru lahko upniki pred- 
lagajo izdajo začasne odredbe smiselno 95. členu tega za- 
kona. 

(4) V stečajno maso dolžnika, ki je samostojni obrtnik ali 
podjetnik posameznik, gre vse premoženje, ki ga ima dolžnik 
ob začetku stečajnega postopka, razen stvari in prejemkov iz 
tretjega odstavka tega člena. 

4.4.2. Prenos pooblastil na stečajnega upravitelja 

105. člen 

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka prenehajo poobla- 
stila poslovodnega organa, zastopnika ter organov upravlja- 
nja dolžnika in preidejo na stečajnega upravitelja. 

(2) Če je stečajni dolžnik podjetnik posameznik ali samostojni 
obrtnik, preidejo na stečajnega upravitelja pooblastila iz 
prvega odstavka tega člena v mejah poslov iz tretjega 
odstavka 79. člena tega zakona. 

4.4.3. Delovna razmerja 

106. člen 

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka prenehajo delovna 
razmerja dolžnikovih delavcev. 

(2) Stečajni upravitelj mora o prenehanju delovnega razmerja 
dolžnikovih delavcev zaradi uveljavljanja njihovih pravic 
obvestiti pristojni organ za zaposlovanje. 

107. člen 

(1) Stečajni upravitelj lahko za izvršitev nalog iz prvega 
odstavka 80. člena tega zakona sklene v soglasju s predsedni- 
kom stečajnega senata s potrebnim številom delavcev 
delovna razmerja za določen čas ali pogodbe o delu v skladu 
s predpisi, ki urejajo delovna razmerja ter za vodenje sodnih 
ter upravnih postopkov pooblasti odvetnike. 

(2) Izdatki prvega odstavka tega člena ter nagrade odvetni- 
kom se vštejejo v stroške stečajnega postopka. 

4.4.4. Uvajanje stečajnega upravitelja v dolžnost 

108. člen 

(1) Ko je začet stečajni postopek, se stečajni upravitelj v naj- 
krajšem času uvede v delo. 

(2) Ko je uveden v delo, stečajni upravitelj ažurira knjigovod- 
sko evidenco do začetka stečajnega postopka in sestavi 

začetno stečajno bilanco na podlagi inventure po stanju na 
dan začetka stečajnega postopka. 

(3) Če se pri sestavljanju začetne stečajne bilance ugotovi, da 
je dejanska vrednost dolžnikovega premoženja manjša od 
vrednosti, izkazane v knjigovodstvu, sme stečajni senat na 
predlog stečajnega upravitelja izdati sklep, da se odpišejo 
razlike v vrednostih po stanju na dan začetka stečajnega 
postopka in neizterljive terjatve. 

(4) O odpisih iz tretjega odstavka tega člena se zahteva 
mnenje upniškega odbora, če je bil ustanovljen. 

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka ugasnejo dolžnikovi 
računi in prenehajo pravice tistih, ki so bili pooblaščeni za 
razpolaganje z dolžnikovim premoženjem. 

(2) Organizacija, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega pro- 
meta, odpre na zahtevo stečajnega upravitelja nov račun, 
prek katerega se bo opravljalo poslovanje dolžnika. 

(3) Denarna sredstva z dolžnikovih ugaslih računov se prene- 
sejo na nov račun. 

4.4.6. Dolžnikova firma 

110. člen 

Poleg dolžnikove firme se dodata pri podpisovanju besedi: »v 

stečaju« in navede nova številka računa, prek katerega se 
opravlja dolžnikovo poslovanje. 

4.4.7. Izvršbe in zavarovanja 

111. člen 

(1) Od dneva začetka stečajnega postopka ni mogoče dovoliti 
zoper dolžnika ukrepov zavarovanja niti prisilne izvršbe za 
poplačilo terjatev, glede katerih obstaja izvršilni naslov aH 
verodostojna listina. 

(2) Postopki za zavarovanje in izvršbo iz prvega odstavka tega 
člena, ki so v teku, se prekinejo. 

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne nanašata na 
izločitvene upnike in na tiste ločitvene upnike, ki so pridobili 
pravico do posebnega poplačila prej kot dva meseca p'e° 
začetkom stečajnega postopka. 

4.4.5. Dolžnikovi računi 
« 

109. člen 
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(4) Vpisi v javne knjige se smejo dovoliti in opraviti tudi po 
dnevu začetka stečajnega postopka, če so bili pogoji za 
vknjižbo izpolnjeni ter predlog za vpis vložen pred začetkom 
stečajnega postopka. 

(5) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za izvršilne 
naslove, ki se nanašajo na stroške stečajnega postopka, in ne 
za obveznosti plačevanja takse za dejanja dolžnika med tem 
Postopkom. 

M-8. Terjatve upnikov 

112. člen 

(1) Nedospele denarne in nedenarne terjatve upnikov proti 
dolžniku se z dnem začetka stečajnega postopka štejejo za 
dospele. 

(2) Nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku se spremenijo 
v denarne terjatve po cenah na dan začetka stečajnega po- 
stopka. 

(3) Denarne in nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku, 
katerih predmet so občasne dajatve, se spremenijo v enkratne 
denarne terjatve. 

(4) Terjatve upnikov v tuji valuti se spremenijo v terjatve 
v domači valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 
začetka stečajnega postopka. 

113. člen 

Nezapadle denarne terjatve, ki se ne obrestujejo, se zmanj- 
šajo (diskontirajo) za stopnjo rasti drobnoprodajnih cen za 
Cas od dneva začetka stečajnega postopka do dneva, ko bi 
terjatev zapadla. Od tako zmanjšane terjatve tečejo obresti 
v višini stopnje rasti drobnoprodajnih cen od začetka stečaj- 
ne9a postopka do zapadlosti. 

1-4.9. Obresti 

114. člen 

(j) 2 dnem začetka stečajnega postopka ne nehajo teči obre- 
sti od terjatev proti dolžniku. 

1110- Zastaranje terjatev 

115. člen 

P).S prijavo terjatve v stečajno maso se pretrga zastaranje 
terjatev proti dolžniku. 

tef 2a.staranie terjatev dolžnika proti njegovim dolžnikom ne 
stopka° dn'' računano od dneva začetka stečajnega po- 

llJJ. Pogojne terjatve 

116. člen 

JJJUpnlku s terjatvijo, ki je povezana z odložnim ali razveznim 
9°jem, se zagotovijo ustrezna sredstva iz stečajne mase. 

čain"6 odložni Pogoj ne nastopi do dokončne razdelitve ste- 
r,i„

6 mase, taka terjatev ugasne, zagotovljena sredstva pa se razporedijo med druge upnike. 
/»4\ a 
steč razv0zni pogoj, ne nastopi do dokončne razdelitve ajne mase, se tak pogoj šteje za nezapisan. 

Pobot terjata« 

117. člen 

z n2l^teta'nem postopku je dovoljen pobot terjatve upnika nasProtno terjatvijo dolžnika. 

(2) Terjatve, ki jih je bilo mogoče do dneva začetka stečajnega 
postopka pobotati, veljajo za pobotane in se ne prijavijo 
v stečajno maso. 

(3) Pobotajo se tudi terjatve oziroma nasprotne terjatve, ki na 
dan začetka stečajnega postopka še niso dospele, ter terjatve 
ali nasprotne terjatve, ki se ne glasijo na denarni znesek. 

(4) Pobotati je mogoče tudi pogojne terjatve, če to dovoli 
stečajni senat. Za pobot pogojnih terjatev sme odrediti ste- 
čajni senat pogoj, da položi upnik zavarovanje. 

(5) Upniki, katerih terjatve so pobotane, morajo obvestiti 
o pobotu stečajnega upravitelja. Če upnik ne obvesti stečaj- 
nega upravitelja, odgovarja za škodo in stroške. 

118. člen 

Pobot ni dovoljen, če je bila terjatev odstopljena (cedirana) 
upniku v zadnjih šestih mesecih pred dnem začetka stečaj- 
nega postopka, upnik pa je vedel ali bi moral vedeti, da je 
postal dolžnik plačilno nesposoben ali da je proti njemu 
predlagan začetek stečajnega postopka oziroma postopek 
prisilne poravnave. 

119. člen 

Terjatev proti dolžniku, ki so nastale pred dnem začetka 
stečajnega postopka, ni mogoče pobotati s terjatvijo , ki je 
nastala po začetku tega postopka. 

4.4.13. Obojestransko odplačne pogodbe, sklenjene pred 
začetkom stečajnega postopka 

120. člen 

Začetek stečajnega postopka nima pravnih posledic za terja- 
tev stečajnega upnika, ki izvira iz obojestransko odplačne 
pogodbe, če niti stečajni dolžnik niti stečajni upnik nista 
izpolnila obveznosti iz te pogodbe ali obveznosti iz te 
pogodbe nobeden od njiju ni v celoti izpolnil. 

121. člen 

(1) Če v času do začetka stečajnega postopka niti stečajni 
dolžnik niti druga pogodbena stranka obojestransko 
odplačne pogodbe nista izpolnila svoje pogodbene obvezno- 
sti ali je ni nobeden od njiju v celoti izpolnil, lahko stečajni 
upravitelj bodisi izpolni pogodbo in zahteva izpolnitev od 
druge stranke ali odstopi od pogodbe. Od pogodbe lahko 
odstopi v treh mesecih po začetku stečajnega postopka. 

(2) Druga pogodbena stranka lahko pred iztekom roka iz 
prvega odstavka tega člena zahteva, da se stečajni upravitelj 
v primernem roku izjavi, ali namerava pogodbo obdržati 
v veljavi ali pa od nje odstopa. Če stečajni upravitelj ničesar 
ne izjavi, se šteje, da je odstopil od pogodbe. 

(3) Če stečajni upravitelj odstopi od pogodbe, lahko zahteva 
druga pogodbena stranka odškodnino kot stečajni upnik. 

(4) Če mora druga pogodbena stranka prva izpolniti pogodbo, 
sme odkloniti izpolnitev, dokler je ne izpolni dolžnik ali dokler 
ji dolžnik ne da zavarovanja. 

(5) Druga pogodbena stranka ne more zahtevati izršitve fiks- 
nih pogodb, če pada izročilni rok v čas po dnevu začetka 
stečajnega postopka, pač pa lahko zahteva odškodnino kot 
stečajni upnik. 

(6) Odškodnina, ki jo je treba povrniti po petem odstavku tega 
člena, je enaka razliki med pogodbeno kupno in prodajno 
ceno za blago in srednjo tržno ceno, ki bi jo imelo tako blago 
v kraju izpolnitve pogodbe na dan, ki je v pogodbi določen kot 
dan izročitve blaga. 
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122. člen 

(1) Pogodbe o zakupu sme stečajni upravitelj odpovedati rie 
glede na zakonske ali pogodbene roke, in sicer vsakega 
prvega dne v mesecu z odpovednim rokom 30 dni. 

(2) Odpoved pogodbe o zakupu po prvem odstavku tega člena 
ne posega v pravico druge pogodbene stranke do odškod- 
nine, ki jo ta uveljavlja kot stečajni upnik. 

4.4.14. Nalogi in ponudbe 

123. člen 

(1) Nalog, ki ga je izdal ali prevzel dolžnik, izgubi veljavnost 
z dnem začetka stečajnega postopka. 

(2) Ponudbe, dane dolžniku, ali ponudbe, ki jih je dal dolžnik, 
izgubijo veljavo z dnem začetka stečajnega postopka, če do 
dneva začetka tega postopka niso bile sprejete. 

4.4.15. Zasledovalna pravica 

124. člen 

(1) Prodajalec, ki mu kupnina ni bila v celoti izplačana, sme 
zahtevati, da se mu vrne blago, ki je bilo pred dnem začetka 
stečajnega postopka poslano iz drugega kraja dolžniku, do 
dneva začetka tega postopka pa še ni prispelo v namembni 
kraj oziroma če ga do tega dneva dolžnik še ni prevzel (v 
nadaljnjem besedilu: zasledovalna pravica). 

(2) Zasledovalno pravico ima tudi komisionar za nakup blaga. 

(3) Če je dolžnik blago, ki je prispelo v namembni kraj pred 
dnem začetka stečajnega postopka, prevzel samo v hrambo, 
prodajalec nima zasledovalne pravice, ima pa pravico, da 
glede njega po redni poti uveljavi svoje pravice kot izločitveni 
upnik. 

4.4.16. Izpodbijanje pravnih dejanj 

125. člen 

(1) Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati vsako 
pravno dejanje, ki ga je dolžnik storil v zadnjem letu pred 
dnem začetka stečajnega postopka, če ima to dejanje za 
posledico neenakomerno ali zmanjšano poplačilo stečajnih 
upnikov (oškodovanje stečajnih upnikov), oziroma s katerim 
je prišel posamezni upnik v ugodnejši položaj (naklanjanje 
ugodnosti upnikom), ter če je druga stranka, v korist katere je 
bilo dejanje storjeno, vedela ali bi morala vedeti za dolžnikovo 
slabo ekonomsko - finančno stanje. 

(2) S pravnim dejanjem iz prvega odstavka tega člena je 
mišljena tudi opustitev tega dejanja, zaradi katere je dolžnik 
izgubil kakšno materialno pravico ali je zanj nastala kakšna 
materialna obveznost. 

(3) Za naklanjanje ugodnosti upniku se šteje zlasti, kadar je 
bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno v korist posamez- 
nega upnika, katerega terjatev proti dolžniku je obstajala že 
preden je bilo storjeno izpodbijano pravno dejanje in je upnik 
zaradi izpodbijanega pravnega dejanja prejel več kot bi prejel 
kot stečajni upnik v primeru, da dejanje ne bi bilo storjeno ali 
pridobil položaj ločitvenega upnika v stečajnem postopku. 

(4) Domneva se, da je upnik, v korist katerega je bilo storjeno 
pravno dejanje iz prvega odstavka tega člena vedel ali bi 
moral vedeti, za dolžnikovo slabo ekonomsko - finančno 
stanje: 

1/ če je prejel izpolnitev svoje terjatve, ki še ni dospela, ali je 
prejel izpolnitev v obliki ali na način, ki ni običajen; 

2/ če je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno v zadnjih treh 
mesecih pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega 
postopka oziroma predloga za začetek postopka za prisilno 

poravnavo, če je bil predlog za prisilno poravnavo vložen prej, 
ali v času po vložitvi tega predloga. 

126. člen 

(1) Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati vsako 
pravno dejanje, ki ga je dolžnik storil v zadnjem letu pred 
dnem začetka stečajnega postopka, če je oseba, v korist 
katere je bilo storjeno, zaradi izpodbijanega pravnega dejanja 
prejela dolžnikovo premoženje brezplačno ali za neznatno 
plačilo. 

(2) S pravnim dejanjem je po prvem odstavku tega člena 
mišljena tudi opustitev tega dejanja, zaradi katere je dolžnik 
izgubil kakšno materialno pravico ali s katero je zanj nastala 
kakšna materialna obveznost. 

127. člen 

Ni mogoče izpodbijati: 

1/ pravnih dejanj iz 31. člena tega zakona, ki jih je storil 
dolžnik v okviru tekočega poslovanja, in poslov, ki jih je 
opravil z dovoljenjem upravitelja prisilne poravnave; 

2/ pravnih dejanj, ki jih stori dolžnik zaradi izvršitve sklenjene 
prisilne poravnave; 

3/ pravnih dejanj iz tekočega poslovanja, ki jih stori dolžnik po 
sklenjeni prisilni poravnavi, razen pravnih poslov, ki so lahko 
v škodo upnikom; 

4/ izplačil za menice in čeke, če je morala druga stranka 
prejeti izplačilo, da ne bi izgubila pravice do regresa proti 
drugim meničnim oziroma čekovnim zavezancem. 

128. člen 

(1) Pravna dejanja iz 125. in 126. člena tega zakona je mogoče 
izpodbijati tudi v primeru, če je o pravici osebe, v korist katere 
je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno, že odločeno 
z odločbo, ki je ali lahko postane izvršilni naslov. 

(2) Če je zahtevi za izpodbijanje pravnih dejanj ugodeno, 
preneha učinek izvršilnega naslova proti stečajni masi. 

129. člen 

(1) Tožba za izpodbijanje pravnih dejanj se lahko vloži v šestih 
mesecih od dneva objave začetka stečajnega postopka 
v Uradnem listu Republike Slovenije, ali do glavnega razdeli- 
tvenega naroka, če je razdelitveni narok opravljen pred izte- 
kom šestih mesecev od dneva začetka stečajnega postopka. 

(2) Tožba iz prvega odstavka tega člena se vloži proti osebi, 
v korist katere je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno. 

(3) Stečajni upravitelj sme vložiti tožbo za izpodbijanje prav- 
nih dejanj samo z dovoljenjem predsednika stečajnega se- 
nata. 

(4) Pravno dejanje iz 125. oziroma 126. člena tega zakona 
lahko upniki in stečajni upravitelj izpodbijajo tudi z uveljavlja- 
njem ugovora v sodnem ali upravnem postopku brez časovne 
omejitve iz prvega odstavka tega člena. 

130. člen 

(1) Če je zahtevku na izpodbijanje pravnih dejanj ugodeno, je 
izpodbito pravno dejanje brez učinka proti stečajni masi. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena je oseba, v korist 
katere je bilo dejanje storjeno, dolžna vrniti v stečajno maso 
vse premoženjske koristi, ki jih je pridobila zaradi izpodbitega 
pravnega dejanja, po splošnih pravilih o vračanju neupravi- 
čeno pridobljenega. 
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4.4.17. Ločitvene in izločitvene pravice 

131. člen 

(1) Začetek stečajnega postopka ne vpliva na pravice do 
posebnega poplačila iz določenega dolžnikovega premoženja 
(zastavna pravica, pravica poplačila, pravica retencije in 
druge ločitvene pravice) in tudi ne na pravice, da se izločijo 
stvari, ki ne pripadajo dolžniku (izločitvene pravice). 

(2) Ločitvene pravice, pridobljene z izvršbo ali zavarovanjem 
v zadnjih dveh mesecih pred dnem začetka stečajnega 
postopka, nehajo veljati 

(3) Ločitvene pravice ostanejo v veljavi, če se stečajni posto- 
pek ne opravi zaradi razlogov, navedenih v 99. členu tega 
zakona. 

(4) Če je ostala ločitvena pravica, ki je bila pridobljena 
z izvršbo, v veljavi po prvem in tretjem odstavku tega člena, 
dovoli stečajni senat na upnikov predlog, da se nadaljuje 
izvršilni postopek, in obvesti o tem sodišče, pred katerim teče 
izvršilni postopek. 

132. člen 

(1) če del premoženja dolžnika, na katerem je pridobljena 
ločitvena pravica (posebna stečajna masa), ne zadošča, da bi 
se iz njega plačala celotna terjatev ločitvenega upnika, ima 
iočitveni upnik pravico uveljaviti neplačani del svoje terjatve 
kot stečajni upnik. 

(2) Presežek, ki ostane po plačilu terjatve ločitvenega upnika 
iz posebne stečajne mase, gre v razdelitveno maso. 

4.4.18. Dokončanje nujnih poslov 

133. člen 

(1) Med stečajnim postopkom se končajo samo tisti začeti 
Posli, ki jih je nujno opraviti, da se poveča ali prepreči zmanj- 
šanje stečajne mase, če se z dokončevanjem teh poslov ne 
zavleče vnovčenje stečajne mase. 

(2) Stečajni senat odloči na predlog stečajnega upravitelja in 
Po predhodnem mnenju upniškega odbora, kadar je ta usta- 
novljen, kateri posli veljajo za nujne po 1. odstavku tega 
člena. 

134. člen 

Med stečajnim popstopkom se smejo nove pogodbe sklepati 
samo, da se vnovči dolžnikovo premoženje. 

1^-19. Nadaljevanje proizvodnje in tekočih poslov v stečaju 

135. člen 

0) Ne glede na določbi 133. in 134. člena tega zakona sme 
stečajni dolžnik po začetku stečajnega postopka nadaljevati 
s proizvodnjo in opravljanjem drugih tekočih poslov, pod 
Pogojem: 
1/ da stečajni upravitelj vloži predlog za prisilno poravnavo, ali 

2/ da stečajni upravitelj predloži elaborat o možnostih prodaje 
'ečajnega dolžnika kot pravne osebe, iz katerega izhaja, da 1 se zaradi prekinitve proizvodnje zmanjšala vrednost stečaj- 
ega dolžnika kot pravne osebe. 

n? ^]e'ajn' senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravlja- 'e y u9ih tekočih poslov iz prvega odstavka tega člena na 
ud iu9 stečajnega upravitelja in po predhodnem mnenju Pniškega odbora, če je ta ustanovljen. 

stlf' '5r'rneru iz 2/ točke prvega odstavka tega člena določi 
vodiv ni senats sklepom, s katerim dovoli nadaljevanje proiz- nJe in opravljanje drugih tekočih poslov, rok v katerem 

a stečajni upravitelj pripraviti predlog prodaje dolžnika 

kot pravne osebe. Z navedenim sklepom imenuje stečajni 
senat tudi upniški odbor po pravilih o imenovanju upniškega 
odbora v postopku prisilne poravnave, če ta še ni ustanovljen. 

(4) Če stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in oprav- 
ljanje drugih tekočih poslov, sme stečajni upravitelj odtujiti in 
obremeniti premoženje stečajnega dolžnika in dajati poroštva 
ali avale samo z dovoljenjem stečajnega senata. Stečajni 
senat lahko poveže s svojim soglasjem tudi sklepanje drugih 
pogodb v zvezi z nadaljevanjem proizvodnje in opravljanjem 
tekočih poslov. 

(5) Če stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in oprav- 
ljanje drugih tekočih poslov, mora stečajni upravitelj stečaj- 
nemu senatu mesečno poročati o poslovanju. Poročilu mora 
predložiti ažurirane mesečne bilance stanja, izkaz uspeha in 
izkaz gotovinskih tokov. 

136. člen 

Terjatve upnikov, ki nastanejo na podlagi pravnih poslov iz 
133., 134. in 135. člena tega zakona so stroški stečajnega 
postopka. 

4.5. Prijavljanje terjatev 
137. člen 

(1) Upniki morajo prijaviti svoje terjatve stečajnemu senatu 
v roku dveh mesecev od dneva, ko je bil oklic o začetku 
stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena prijavijo upniki 

1/ terjatve, ki so nastale zaradi odstopa od pogodbe v 30 dneh 
od dneva, ko je upnik prejel obvestilo stečajnega upravitelja, 
da odstopa od pogodbe; 

2/ terjatve, ki so oživele zaradi uspelega izpodbijanja v 30 
dneh od pravnomočnosti odločbe. 

(3) Upniki prijavljajo terjatve pisno in morajo v prijavi navesti: 

1/ firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče ali 
bivališče upnika; 

21 pravno podlago in znesek terjatve; 

3/ številko žiro računa ali drugega računa upnika, če ga ima. 

(4) Za terjatve, o katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi 
navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. 

(5) Sporočilo upnika iz prvega odstavka 117. člena tega 
zakona se šteje kot priglasitev upnikove terjatve, če stečajni 
upravitelj prereka upnikovo pobotno terjatev. 

(6) Ločitveni upniki navedejo v prijavi del dolžnikovega pre- 
moženja, na katerega se nanaša njihov zahtevek, in znesek, 
do katerega njihove terjatve ne bodo krite z ločitveno pravico. 

(7) Izločitveni upniki navedejo v prijavi del premoženja (pred- 
met), na katerega se nanaša njihov zahtevek. 

(8) Predsednik stečajnega senata zavrže prijave, ki jih upniki 
vložijo po poteku roka iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena. 

138. člen 

Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic za sklenitev prisilne 
poravnave, se šteje, da so prijavljene tudi v stečajnem po- 
stopku. 

139. člen 

(1) Solidarni sodolžniki in poroki dolžnika lahko kot stečajni 
upniki zahtevaio, da se jim vrne, kar so plačali za dolžnika 
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pred dnem začetka stečajnega postopka ali po njem, če imajo 
regresno pravico proti dolžniku. 

(2) Solidarni sodolžniki in poroki lahko tudi zahtevajo, da se 
jim do dokončne razdelitve zavaruje znesek, ki ga bodo pla- 
čali za dolžnika, v sorazmerju z zneskom, ki bi jim pripadal kot 
stečajnim upnikom (prvi in drugi odstavek 116. člena tega 
zakona). 

140. člen 

Upnik, kateremu odgovarja za isto terjatev več solidarnih 
dolžnikov, sme prijaviti, dokler ni popolnoma poplačan, to 
terjatev v stečajnem postopku vsakega solidarnega dolžnika 
v celotnem znesku. 

4.5.1. Preizkušanje prijavljenih terjatev 

141. člen 

(1) Prijavljene terjatve upnikov se preizkusijo na naroku za 
preizkus terjatev. 

(2) Naroka za preizkus terjatev se udeležijo: stečajni upravi- 
telj, upniki, ki so prijavili svoje terjatve, in drugi, ki lahko dajo 
glede na delo, ki so ga opravljali pri dolžniku, podatke 
o obstoju in višini prijavljenih terjatev. 

(3) Narok za preizkus terjatev se opravi, tudi če na njem niso 
navzoči vsi upniki, ki so prijavili svoje terjatve, bili pa so v redu 
povabljeni. 

142. člen 

(1) Stečajni upravitelj se mora o vsaki prijavljeni terjatvi 
določno izjaviti, ali jo priznava ali prereka. Stečajni upravitelj 
lahko pripravi pred narokom seznam prijavljenih terjatev, 
v katerem navede, katere izmed prijavljenih terjatev priznava 
in katere prereka. 

(2) Upniki smejo prerekati prijavljene terjatve. 

(3) Prijavljena terjatev velja za ugotovljeno, če jo prizna ste- 
čajni upravitelj in je ne prereka nobeden izmed upnikov, ki so 
navzoči na naroku. 

(4) Stečajni senat lahko dovoli, da se stečajni upravitelj izjavi 
o posamezni pravočasno prijavljeni terjatvi šele na poznejšem 
naroku za preizkus terjatev. 

143. člen 

(1) Stečajni upravitelj se mora o vsaki prijavljeni izločitveni 
oziroma ločitveni pravici določno izjaviti, ali jo priznava ali 
prereka. 

(2) Upniki smejo prerekati prijavljene izločitvene oziroma loči- 
tvene pravice. 

(3) Če stečajni upravitelj izjavi, da priznava izločitveno pravico 
in te pravice ne prereka nobeden izmed upnikov, izda stečajni 
senat sklep, s katerim stečajnemu dolžniku naloži, da izroči 
upniku del premoženja, na katerem obstoji priznana izloči- 
tvena pravica, če o takšnem zahtevku še ni bilo odločeno 
s pravnomočno odločbo. Sklep iz prejšnjega stavka je izvršilni 
naslov. 

(4) Če stečajni upravitelj prizna tako terjatev kot tudi pravico 
do ločenega poplačila te terjatve iz dela dolžnikovega premo- 
ženja, na katerem obstoji ločitvena pravica in ni niti terjatve 
niti ločitvene pravice prerekal nobeden izmed upnikov, izda 
stečajni senat sklep iz četrtega odstavka 131. člena tega 
zakona oziroma sklep, s katerim ugotovi obstoj terjatve in 
naloži stečajnemu dolžniku plačilo ugotovljene terjatve iz 
dela premoženja, na katerem obstoji ločitvena pravica. Sklep 
iz prejšnjega stavka je izvršilni naslov. 

(5) Če stečajni upravitelj ali kateri izmed upnikfiv prereka 
izločitveno oziroma ločitveno pravico, ki je nastala z vpisom 

v zemljiško knjigo, ali je izločitveni oziroma ločitveni upnik za 
to pravico že pridobil izvršilni naslov, napoti stečajni senat 
stečajnega upravitelja oziroma upnika, ki je pravico prerekal, 
da začne v 15 dneh od dneva vročitve sklepa pravdo zaradi 
ugotovitve neobstoja prerekane pravice. V vseh ostalih prime- 
rih napoti stečajni senat ločitvenega in izločitvenega upnika, 
da v enakem roku svojo pravico uveljavi v pravdnem po- 
stopku. 

(6) Če stečajni upravitelj ali upnik iz prvega stavka petega 
odstavka tega člena ni začel postopka v predpisanem roku, se 
šteje, da je izločitvena oziroma ločitvena pravica priznana in 
izda stečajni senat na predlog izločitvenega oziroma ločitve- 
nega upnika sklep iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega 
člena. 

144. člen 

(1) Stečajni senat s sklepom napoti upnika, čigar terjatev je 
prerekana, da začne v 15 dneh od dneva vročitve sklepa 
postopek pred sodiščem ali drugim organom za ugotovitev 
prerekane terjatve. 

(2) Če upnik iz prvega odstavka tega člena ni začel postopka 
v predpisanem roku, se njegova terjatev ne upošteva pri 
razdelitvi stečajne mase. 

(3) Če stečajni upravitelj ali drug upnik prereka terjatev 
upnika, ki je za to terjatev že pridobil izvršilni naslov, napoti 
stečajni senat tistega, ki terjatev prereka, da začne v 15 dneh 
od dneva vročitve sklepa postopek pred sodiščem ali drugim 
organom za ugotovitev, da prerekana terjatev ne obstoji. 

(4) Če stečajni upravitelj ali upnik iz tretjega odstavka tega 
člena ni začel postopka v predpisanem roku, se šteje, da je 
terjatev ugotovljena. 

(5) Upnik, ki je začel postopek po prvem in tretjem odstavku 
tega člena, mora o tem obvestiti stečajni senat. Če tega ne 
stori, upnik odgovorja za škodo, ki jo opustitev povzroči. 

145. člen 

(1) Stroški postopka iz prvega in tretjega odstavka 144. člena 
tega zakona so stroški stečajnega postopka, če je stečajni 
upravitelj neutemeljeno prerekal terjatev. 

(2) Stečajni senat lahko odredi, da plača stroške iz prvega 
odstavka tega člena stečajni upravitelj, če je ta iz objestnosti 
prerekal terjatev ali če je tako vodil postopek. 

4.6. Prodaja dolžnika 

146. člen 

(1) Stečajni senat sme potem, ko je priskrbel mnenje upni- 
škega odbora, če je ta ustanovljen, in stečajnega upravitelja, 
odločiti na podlagi ocene oziroma izvedenskega mnenja, da 
se dolžnik proda kot pravna oseba. 

(2) Dolžnik kot pravna oseba se proda praviloma na javni 
dražbi ali z z zbiranjem ponudb. 

(3) Stečajni senat lahko po poprejšnjem mnenju upniškega 
odbora, če je ta ustanovljen, odredi tudi prodajo z nepo- 
sredno pogodbo, če ni v zakonu drugače določeno. 

(4) Prodaja dolžnika kot pravne osebe se sme odrediti samo 
pod pogojem, da se s tem dosežejo ugodnejši pogoji za 

poplačilo upnikov. 

(5) Pogodbo o prodaji dolžnika kot pravne osebe sklene 
stečajni upravitelj kot zastopnik stečajnega dolžnika. 

147. člen 

(1) Stečajni senat odredi izročitev prodane pravne osebe 
kupcu, ko kupec plača kupnino. 
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(2) Stečajni senat sme odrediti izročitev prodane pravne 
osebe kupcu pred plačilom kupnine, če izroči kupec nepre- 
klicno bančno garancijo na prvi poziv ali da drugo ustrezno 
zavarovanje za plačilo kupnine. 

(3) Sredstva od prodaje dolžnika gredo v stečajno maso. 

(4) Po plačilu kupnine stečajni senat ustavi stečajni postopek 
zoper prodano pravno osebo, nadaljuje pa ga zoper stečajno 
"laso, iz katere se poplačajo upniki. 

(5) Za terjatve proti dolžniku, ki so nastale do izročitve pro- 
dane pravne osebe kupcu, ne dolžnik ne njegov kupec upni- 
kom ne odgovarjata. 

(6) Prodaja dolžnika kot pravne osebe ne vpliva na izločitvene 
Pravice. 

(7) Ločitvene pravice ostanejo v veljavi po prodaji dolžnika kot 
Pravne osebe. Te pravice prenehajo v tistem obsegu, v kate- 
rem bodo uveljavljene v nadaljevanem stečajnem postopku 
Po četrtem odstavku tega člena. 

(S) Odločbe o prenehanju delovnega razmerja delavcev osta- 
nejo v veljavi (četrti odstavek 106. člena tega zakona). 

148. člen 

(1) če ni v poglavju o prodaji dolžnika drugače določeno, se 
Za prodajo uporabljajo določbe o vnovčenju dolžnikovega 
Premoženja. 

4-7. Vnovčevanje dolžnikovega premoženja 

149. člen 

0) Dolžnikovo premoženje, ki gre v stečajno maso, se proda 
Praviloma na javni dražbi. 

(2) Stečajni senat lahko po poprejšnjem mnenju upniškega 
odbora, če je ta ustanovljen, odredi tudi drugačen način 
Prodaje (z zbiranjem ponudb in z neposredno pogodbo), če ni 
v zakonu drugače določeno. 

(3) O prodaji dolžnikovega premoženja se obvestijo tisti, ki 
"riajo predkupno pravico. 

(4) če je izločitveni upnik pravočasno prijavil izločitveno pra- 
vico in pravočasno začel postopek iz drugega stavka petega 
odstavka 143. člena tega zakona, stečajni upravitelj ne more 
Prodati dela premoženja, na katerem upnik uveljavlja izloči- 
yeno pravico, dokler ni pravnomočno zavrnjen upnikov izlo- 

čitveni zahtevek. 

150. člen 

jI) Premoženje oziroma del premoženja, ki tvori v proizvod- 
m procesu funkcionalno celoto (naprave ipd.), se proda 

j aviloma na javni dražbi, in sicer predvsem kot celota 

ZerrHjlšč 2ern'''^err1, t0 n' rnogoče, pa brez stavbe in 

g Predkupno pravico glede stavbe, namenjene za izobraže- 
stva 2nanost' kulturo, zdravstvo in socialno varstvo, in 
nam' ^rajonih v take stavbe, ter stvari, ki so neposredno socia|n'6ne za izobraževanje, znanost, kulturo, zdravstvo in 
nio » V10 varstvo, imajo tisti, ki izpolnjujejo pogoje za opravlja- JB ,ake dejavnosti. 

151. člen 

S*« dnem odreditve prodaje se po sodnih izvedencih 
daje 

aeJanska vrednost stvari in pravic, ki so predmet pro- 

?>C
aT

doloći stečajni senat po predhodnem mnenjustečaj- 
Pravitelja in upniškega odbora, če je ta ustanovljen. 

(3) Cena ne sme biti nižja od polovice ocenjene vrednosti. 

(4) Če prodaja ni mogoča niti po ceni iz tretjega odstavka tega 
člena, sme stečajni senat dovoliti prodajo tudi po nižji ceni. 

(5) Če se od takrat, ko je bila ocenjena vrednost stvari oziroma 
pravic, do njihove prodaje vrednost stvari oziroma pravic 
občutneje spremeni, se določi njihova nova cena. 

152. člen 

(1) S sklepom, s katerim odredi prodajo, določi stečajni senat 
tudi: 

1/ način prodaje; 

2/ izklicno ceno v primeru javne dražbe oziroma najnižjo 
prodajno ceno v primeru zbiranja ponudb ali neposredne 
prodaje; 

3/ rok, v katerem mora kupec plačati kupnino; 

4/znesek varščine, ki ne sme biti nižji od 10% cene iz 2/ točke; 

51 način ali načine zagotovitve varščine (na primer z vplačilom 
na račun stečajnega dolžnika, izročitvijo bariranega čeka ali 
nepreklicne bančne garancije na prvi poziv); 

6/ način zavarovanja plačila kupnine in rok za zagotovitev 
zavarovanja, v primeru, da je rok za plačilo kupnine daljši kot 
15 dni; 

7/ pogoje za izročitev prodane stvari oziroma prenos prodane 
pravice; 

(2) Rok, v katerem mora kupec plačati kupnino, ne sme biti 
daljši kot šest mesecev od dneva sklenitve pogodbe, ne glede 
na to, ali plačuje kupnino naenkrat ali v obrokih; 

(3) Izročitev prodane stvari oziroma prenos prodane pravice 
nista dopustna pred plačilom kupnine ali zagotovitvijo zava- 
rovanja iz 7/ točke prvega odstavka tega člena. 

153. člen 

Predsednik ali član stečajnega senata, stečajni upravitelj ali 
druga osebe, ki uradno sodelujejo pri prodaji ne morejo biti 
kupci. 

154. člen 

(1) Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod 
nadzorstvom predsednika stečajnega senata. 

(2) Javna dražba oziroma poziv za zbiranje ponudb se razglasi 
na oglasni deski sodišča, če gre za stvari oziroma pravice 
večje vrednosti, nepremičnine in naprave, pa tudi v dnevnem 
tisku, in sicer najmanj 8 dni pred prodajo. 

(3) Razglas iz drugega odstavka tega člena vsebuje poleg 
podatkov iz prvega odstavka 152. člena tudi čas, v katerem si 
je predmete prodaje mogoče ogledati, ter čas in kraj prodaje. 

(4) Po opravljeni javni dražbi oziroma zaključenem postopku 
za zbiranje ponudb, sklene stečajni upravitelj v imenu stečaj- 
nega dolžnika pogodbo s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo 
ceno. 

155. člen 

(1) S plačilom kupnine prenehajo vse zastavne pravice in 
realna bremena, ki so obstajala na prodani stvari oziroma 
pravici. 

(2) Iz kupnine se najprej poplačajo ločitveni upniki, katerih 
terjatve in ločitvene pravice so priznane. 

(3) Če je posamezni ločitveni upnik v stečajnem postopku 
pravočasno prijavil tako terjatev kot ločitveno pravico na 
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prodani stvari, in je bodisi terjatev ali ločitvena pravica prere- 
kana, se iz kupnine v zavarovanje izplačila izloči ustrezen del 
smiselno 159. členu tega zakona do pravnomočne odločitve 
v postopku iz petega odstavka 143. člena tega zakona. 

156. člen 

Določbe splošnih predpisov o obligacijskih in stvarnopravnih 
posledicah prodaje na prisilni javni dražbi, veljajo tudi za 
prodajo premoženja stečajnega dolžnika na drugačen način. 

157. člen 

(1) Če premoženja, ki je prišlo v stečajno maso, ni mogoče 
prodati, se razdeli upnikom, če ga sprejmejo, pri čemer se 
upošteva višina njihovih terjatev. 

(2) Premoženje, ki ga ni bilo mogoče razdeliti upnikom po 
prvem odstavku tega člena, se izroči z zakonom določenemu 
državnemu organu ali organu lokalne skupnosti, na katere 
območju je dolžnikov sedež, če gre za nepremičnino, pa 
organu lokalne skupnosti, na katere območju je nepremič- 
nina. 

4.8. Poplačilo upnikov 

158. člen 

Preden se začnejo poplačevati upniki, se izloči iz stečajne 
mase znesek, ki je potreben za izplačilo stroškov stečajnega 
postopka. Iz preostalih sredstev (razdelitvene mase) se popla- 
čajo upniki. 

159. člen 

(1) Za zavarovanje izplačila prerekanih terjatev se izloči iz 
razdelitvene mase sorazmeren del sredstev za upnike, ki so za 
uveljavitev svoje terjatve pravočasno začeli poseben po- 
stopek. 

(2) Če upnik ne uspe v posebnem postopku za ugotovitev 
svoje prerekane terjatve, se razdelijo izločena sredstva med 
druge upnike. 

160. člen 

(1) Dolgovi dolžnika se izplačajo iz razdelitvene mase soraz- 
merno, če z zakonom ni določeno drugače. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se osebni dohodki 
delavcev dolžnika v višini zajamčenih osebnih dohodkov do 
dneva, ko je bil začet stečajni postopek, in odškodnine za 
poškodbo pri delu, ki jo je delavec utrpel pri dolžniku, ter za 
poklicne bolezni, poravnajo kot stroški stečajnega postopka. 

(3) Neizplačani osebni dohodki delavcev dolžnika nad zajam- 
čenimi osebnimi dohodki se poplačajo po prvem odstavku 
tega člena. 

(4) Dolgovi razdelitvene mase niso denarne kazni. 

161. člen 

Če je upniku priznana terjatev z razveznim pogojem, se mu ob 
glavni delitvi izplača sorazmerni del njegove terjatve, če pred- 
loži zavarovanje, da bo vrnil, kar je prejel, če bo nastopil 
razvezni pogoj do dokončne delitve. Če upnik zavarovanja ne 
predloži, se izplača sorazmerni del njegove terjatve ob 
dokončni delitvi, če do takrat razvezni pogoj ne nastopi. 

162. člen 

Razdelitev se začne, ko je precejšen del premoženja vnovčen. 
163. člen 

(1) Stečajni senat potrdi na podlagi predloga stečajnega upra- 
vitelja in pripomb predsednika stečajnega senata osnutek za 
glavno razdelitev. 

(2) Osnutek za glavno razdelitev obsega podatke o: 

1/ višini denarnih sredstev namenjenih za razdelitev; 

2/ upnikih in višini njihovih priznanih terjatev; 

3/ upnikih, za katere se ob glavni delitvi zagotovi rezervacija i" 
višini njihovih terjatev; 

4/ odstotek, ki ga predstavlja terjatev posameznega upnika 
glede na vsoto terjatev iz 2. in 3. točke tega odstavka; 

5/ odstotek in znesek, v katerem se izplačajo terjatve iz 2/ 
točke oziroma zagotovi rezervacija za terjatve iz 3/ točke tega 
odstavka. 

164. člen 

(1) Upniki se vabijo na narok za obravnavanje osnutka za 
glavno razdelitev z oklicem, ki se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije najmanj 30 dni pred narokom in nabije na 
oglasno desko sodišča. V oklicu stečajni senat upnike sez- 
nani tudi kje in kdaj lahko vpogledajo osnutek za glavno 
razdelitev. 

(2) Stečajni senat lahko glede na okoliščine primera odredi, 
da se oklic objavi tudi v sredstvih javnega obveščanja. 

165. člen 

(1) Na naroku za obravnavanje osnutka za glavno razdelite" 
lahko upniki navajajo svoje ugovore k osnutku. 

(2) Sklep o glavni razdelitvi izda stečajni senat po obravnavi 
o glavni razdelitvi. 

(3) O ugovorih odloči stečajni senat s sklepom o glavni razds* 
lltvf. 

(4) Sklep o glavni razdelitvi se vroči stečajnemu upravitelju I" 
nabije na oglasno desko sodišča. 

166. člen 

Na podlagi pravnomočnega sklepa o glavni razdelitvi izpla# 
stečajni upravitelj terjatve upnikom v 15 dneh od njegov« 
pravnomočnosti. 

167. člen 

(1) Poznejša razdelitev se opravlja, kot pritekajo sredstv' 
dolžnika. 

(2) O poznejši razdelitvi odloča predsednik stečajnega senat* 
s sklepom. 

168. člen 

Sredstva, ki ostanejo po popolnem poplačilu upnikov, s6 

razdelijo delničarjem oziroma lastnikom deležev. Razdelijo5® 
v sorazmerju z nominalno vrednostjo njihovih delnic oziro^ 
deležev, razen če akt o ustanovitvi dolžnika ne določa d'u' 
gače. 

4.9. Zaključek stečajnega postopka 

169. člen 

(1) Ko dobi predsednik stečajnega senata poročilo stečaj"^ 
gaupravitelja, da so končana vsa opravila iz stečajne? 
postopka, predlaga stečajnemu senatu zaključek stečajni 
postopka. 

(2) Odločbo o zaključku stečajnega postopka objavi stet&f 
- senat v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(3) Po zaključku stečajnega postopka predloži stečajni upr,f 
telj stečajnemu senatu sklepno poročilo o svojem poslovanj11 
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(4) Ko stečajni senat prouči poročilo, razreši stečajnega upra- 
vitelja, če pa ugotovi v njegovem poslovanju kakšne nepravil- 
nosti, proti njemu ustrezno ukrepa. 

170. člen 

(1) če stečajni senat po začetku stečajnega postopka ugotovi, 
da bi nadaljnja izvedba postopka povzročila nesorazmerne 
stroške, ustavi nadaljnje vnovčenje razdelitvene mase in 
postopek zaključi. 

(2) Stečajni senat lahko v primeru iz prvega odstavka tega 
člena odloči, da se posamezne stvari iz razdelitvene mase ali 
posamezne terjatve prenesejo na posamezne upnike pri 
čemer upošteva višino njihovih ugotovljenih terjatev. 

4-10. Vpisi v registre 

171. člen 

(1) V sodni register in druge uradne evidence se vpišejo po 
uradni dolžnosti predlog za začetek stečajnega postopka, 
sklep o odreditvi omejitev iz 1/ in 3/ točke prvega odstavka 95. 
člena tega zakona, sklep o začetku stečajnega postopka in 
pravnomočni sklep o zaključku oziroma ustavitvi stečajnega 
postopka. 

(2) 2 dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega potopka 
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni 
vPisi iz prvega odstavka tega člena. 

(3) V primeru prodaje dolžnika se na podlagi pravnomočnega 
sklepa o ustavitvi postopka iz četrtega odstavka 147. člena 
tega zakona se po uradni dolžnosti izbrišejo iz sodnega regi- 
stra vpisi v zvezi s stečajnim postopkom, kupec pa se vpiše 
v sodni register kot ustanovitelj prodane pravne osebe. 

4-11- Prisilna poravnava v stečaju 

172. člen 

j1) Do naroka za obravnavo osnutka za glavno razdelitev 
'ahko stečajni upravitelj, lastniki s kapitalsko večino v stečaj- 
nem dolžniku, ki je pravna oseba, oziroma podjetnik posa- 
meznik, vložijo predlog za začetek postopka prisilne porav- 
nave. 

(2) Preden odloči o predlogu iz prvega odstavka tega člena, 
^nko stečajni senat odloči, da se počaka z vnovčenjem dolž- 
nikovega premoženja. 

(3) Stečajni senat odloči o predlogu iz prvega odstavka tega 
ciena v roku 15 dni od vložitve predloga. Predhodno mora 
pribaviti mnenje upniškega odbora, če je ta ustanovljen, in 
'ečajnega upravitelja, če ta ni predlagatelj. 

Dn fos,0Pek prisilne poravnave opravi stečajni senat. Med postopkom opravlja dolžnosti upravitelja prisilne poravnave 
tečajni upravitelj. 

ustav? '6 prisi,na poravnava potrjena, se stečajni postopek 

člen us,avitvijo stečajnega postopka iz petega odstavka tega 
s,°pkaPreneha'° pravne Posledice začetka stečajnega po- 

Primeru ustavitve stečajnega postopka iz petega 
delo 3 ^'®na ostanejo v veljavi odločbe o prenehanju 
zakona^3 razmeria delavcev (prvi odstavek 106. člena tega 

173. člen 

dolo P,°S,0pku prisilne poravnave v stečaju se ne uporabljajo 
dru De ° naimanjših odstotkih in rokih poplačil upnikov iz 

9a in tretjega odstavka 48. člena tega zakona. 

(2) Če ni v 172. in tem členu drugače določeno, se za posto- 
pek prisilne poravnave v stečaju uporabljajo določbe tega 
zakona o prisilni poravnavi. 

5. SKRAJŠANI STEČAJNI POSTOPEK 

174. člen 

(1) Če stečajna masa po predhodni oceni ni vredna več kot 
10.000.000,00 tolarjev (stečaj manjše vrednosti), se opravi 
skrajšani stečajni postopek. 

(2) Ko stečajni senat odloči o začetku stečajnega postopka, 
odloči tudi o tem, ali se opravi skrajšani stečajni postopek. 
Stečajni senat sprejme tako odločitev tudi med potekom 
rednega stečajnega postopka, če se izkaže, da gre za stečaj 
manjše vrednosti. 

(3) Če se med potekom skrajšanega stečajnega postopka 
izkaže, da stečajni postopek, ki je bil začet kot skrajšani, ali ki 
je bil proglašen za skrajšanega, dejansko ni manjše vrednosti 
v smislu prvega odstavka tega člena, je stečajni sodnik dolžan 
predlagati stečajnemu senatu, da se opravi redni postopek. 

(4) Proti odločbam stečajnega senata iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena, ni pritožbe. 

175. člen 

V skrajšanem stečajnem postopku veljajo naslednja pravila: 

1. zapisniki sodišča skrajšani in vsebujejo le vsebino izjav in 
predlogov strank ter odločbe stečajnega sodišča. 

2. kolikor ne gre za začetek ali zaključek stečajnega postopka, 
izdaja vse sodne odločbe stečajni sodnik. 

3. kolikor ne gre za začetek ali zaključek stečajnega postopka 
se odločbe sodišča ne objavijo v uradnem listu. 

4. popis stečajne mase opravi izvršilni organ. 

5. upniški odbor v skrajšanem stečajnem postopku sestavljajo 
trije člani. 

6. narok za preizkus terjatev sme stečajni sodnik določiti že 
naslednjega dne, ko je potekel rok za prijavo terjatev. Na tem 
naroku je mogoče odločiti, kolikor je to mogoče in primerno, 
tudi o razdelitvi stečajne mase. 

6. KOLIZIJA ZAKONOV IN SPORI O PRISTOJNOSTI 

176. člen 

(1) Sodišče v Republiki Sloveniji je izključno pristojno za 
postopek prisilne poravnave in stečaja zoper dolžnika, ki ima 
sedež oziroma stalno prebivališče na območju Republike 
Slovenije. 

(2) Odločbe sodišča, izdane v postopkih iz prvega odstavka 
tega člena, se nanašajo na vse dolžnikovo premoženje, ki je 
v Republiki Sloveniji ali tujini. 

177. člen 

(1) Odločbe tujih sodišč, izdane v postopku prisilne porav- 
nave ali stečaja zoper dolžnika, ki ima sedež oziroma stalno 
prebivališče na območju tujega sodišča, se priznajo v Repu- 
bliki Sloveniji pod pogoji, določenimi za priznanje tujih sod- 
nih odločb po pravu Republike Slovenije. 

(2) Sklep o priznanju odločbe tujega sodišča iz prvega 
odstavka tega člena se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije tako, kot je s tem zakonom določeno za objavo 
sklepa o začetku postopka prisilne poravnave oziroma ste- 
čaja. 
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178. člen 

(1) V primeru priznanja odločbe tujega sodišča se za pravni 
položaj tujega dolžnika in tujega stečajnega upravitelja smi- 
selno uporabljajo določbe tega zakona. 

(2) V postopku za priznanje tuje sodne odločbe se ne določita 
nov stečajni upravitelj in ne upniški odbor v Republiki Slove- 
niji. 

(3) Roki, določeni v zakonih in drugih predpisih Republike 
Slovenije, začnejo teči po objavi odločbe o priznanju. 

179. člen 

Tuja sodna odločba, priznana po 178. členu tega zakona, ima 
glede dolžnikovega premoženja, ki je v Republiki Sloveniji, 
pravni učinek, ki ga določajo predpisi Republike Slovenije za 
odločbe ustrezne vsebine. 

7. KAZENSKE DOLOČBE 

180. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek stečajni upravitelj, če ne ažurira knjigovodske evi- 
dence do dneva začetka stečajnega postopka, ne ustanovi 
komisije za inventuro, ne sestavi začetne stečajne bilance, ne 

skrbi za realizacijo dolžnikovih terjatev, ne ukrepa za vnovče- 
nje dolžnikovega premoženja ali ne sestavi osnutka za glavno 
razdelitev ali osnutka za zaključno stečajno bilanco (prvi 
odstavek 80. člena). 

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

182. člen 

(1) Postopek prisilne poravnave in stečaja, ki je bil začet pred 
uveljavitvijo tega zakona, se konča po predpisih, ki so veljali 
do uveljavitve tega zakona. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se glede sestave 
sodišča, če so podani pogoji za skrajšani postopek, uporabijo 
določbe tega zakona. 

183. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list SFRJ št. 84/89), 
razen določb, ki se nanašajo na likvidacijo, in zakon o stečaju 
nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov (Uradni list SRS, 
št. 1/87). 

184. člen " 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

/. 
Skupščina Republike Slovenije je v na sejah zborov v mesecu 
januarju 1992 sprejela predlog za izdajo zakona o prisilni 
poravnavi in stečaju ter naložila predlagatelju, da pripravi 
osnutek zakona o prisilni poravnavi in stečaju, tako, da prouči 
in ustrezno upošteva predloge, stališča in mnenja delovnih 
teles skupščine, poslancev in drugih institucij. 

Predlagatelj je preučil vse načelne in konkretne pripombe in 
jih v določeni meri upošteval ter vgradil v osnutek zakona, kar 
bo. podrobneje obrazložil v nadaljevanju. Skoraj v celoti so 
upoštevane vse redakcijske pripombe, ki jih predlagatelj ne 
bo posebej navajal. 

II. 
Osnutek zakona o prisilni poravnavi in stečaju je razdeljen na 
osem poglavij. V prvem poglavju je podana opredelitev 
namena zakona, stečajnega dolžnika, stečajnih razlogov ter 
predlagateljev stečajnega postopka oz. postopka prisilne 
poravnave. Drugo poglavje pa vsebuje načela, na katerih 
temelji vsebina zakona. Ker so le-ta podrobneje razde lana 
v nadaljnjih poglavjih, se delnemu ponavljanju nekaterih 
določb, na kar opozarjajo nekatere pripombe, ni bilo možno 
povsem izogniti. 

Pri pripravi osnutka zakona predlagatelj ni odstopil od načel, 
ki jih je podrobneje obrazložil že v predlogu za izdajo zakona 
(načelo univerzalnosti, načelo subsidiarnosti, načelo omejitve 
dolžnikovih pravic, načelo vnovčenja, načelo sorazmernega 
poplačila upnikov, načelo omejene avtonomije upnikov, 
načelo pospešitve in ekonomičnosti postopka). Odstopanje 
od teh načel bi pomenilo bistven poseg v osnovni koncept 
zakona, ki je prilagojen tržnim pogojem gospodarjenja in 
s tem v zvezi podjetjem z znanimi lastniki. 

Predlagatelj je nekoliko spremenil določbo prvega člena tako, 
da se je izognil uporabi termina stečaj fizičnih oseb«, ki je 
v skupščinski razpravi povzročal nejasnosti, ni pa sprejel 
pripombe Gospodarske zbornice Slovenije, po kateri naj bi bil 
namen tega zakona tudi v ohranitvi dejavnosti in funkcional- 
nosti premoženja dolžnika. Takšen namen ne sodi v načelno 
oziroma izhodiščno opredelitev namena zakona, saj bi pome- 
nil negacijo poglavitne funkcije stečaja. Je pa ohranitev dejav- 
nosti že po naravi stvari vsebovana v samem institutu prisilne 
poravnave, katere sklenitev je dopustna tudi v stečaju, ohrani- 

tev proizvodnje v stečajnem postopku pa je razen tega možna 
tudi pri prodaji dolžnika kot pravne osebe in pri prodaji 
funkcionalnih celot dolžnika. 

Stečajni razlog po 2.čl. osnutka je insolventnost ali prezadol- 
ženost dolžnika. Veliko pripomb je bilo podanih na določitev 
stečajnega razloga v smislu zahteve, da je treba pojem insol- 
ventnosti in prezadolženosti natančno definirati. Primerjalno- 
-pravno obstajata dva načina določitve stečajnega razloga. 
V anglosaškem pravnem sistemu je vpeljana metoda enume- 
racije, ki se kaže v kazuističnem naštevanju ravnanja dolžnika 
in okoliščin, ob katerih se lahko uvede stečajni postopek. 
V večini držav kontinentalne Evrope, ki so nam nedvomno 
bližje (Avstrija, Nemčija), pa velja metoda splošnega razloga, 
ki se kaže v določitvi splošnega pojma oz. pravnega stan- 
darda, citiranega v glavnem kot insolventnost, prezadolže- 
nost in ustavitev plačil. Stečajni razlog mora predlagatelj-up- 
nik verjetno izkazati s tem, da se z izvršbo na računu dolžnika 
ni mogel poplačati. Za sodišče, ki mora insolventnost oz. 
prezadolženost ugotoviti, vsebina teh pravnih standardov ne 
predstavlja komplicirani pravni problem, prav tako pa tudi ne 
ogroža pravne varnosti dolžnika, zato predlagatelj teh pri- 
pomb ni sprejel. 

Utemeljena pa je pripomba Obrtne zbornice o smiselnosti 
veljave posebnega zakona o stečaju nad obratovalnicami 
samostojnih obrtnikov. Ker bo dolžnik po tem zakonu tudi 
podjetnik posameznik, ki po zakonu o gospodarskih družbah 
ne bo imel lastnosti pravne osebe, ni nobenega razloga za 
drugačno ureditev stečajnega postopka nad obratovalnicami 
samostojnih obrtnikov, zato je predlagatelj ustrezno dopolnil 
4. čl. tako, da se za dolžnika po tem zakonu šteje tudi samo- 
stojni obrtnik. Razmejitev med obrtnikom in podjetnikom i0 

namreč pogosto povsem formalna, ne pa tudi vsebinska. 

Predlagatelj tudi ni sprejel pripomb poslanskega kluba Soci- 
aldemokratske stranke, ki meni, da so sodišču in stečajnim 
upraviteljem po uvedbi stečajnega postopka dana prevelika 
pooblastila, da pa je zanemarjen ekonomski interes upnikov- 
Natančneje bo predlagatelj te pripombe obravnaval v nadalje- 
vanju, pri tistih določbah osnutka, ki določajo obseg avtono- 
mije upnikov in pristojnosti stečajnih upraviteljev, na tem 
mestu pa jo zavrača kot načelno pripombo z utemeljitvijo, da 
je povsod po svetu postopek prisilne poravnave oz. stečajui 
postopek sodni postopek, ki ga vodi in v katerem odločitve 
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sprejema sodišče. Niti evropske niti ameriške zakonodaje ne 
poznajo instituta soupravljanja upnikov, pač pa je le-tem 
dana večja (v postopku prisilne poravnave) ali manjša (v 
stečajnem postopku) svetovalna in delno nadzorna vloga. 
III. 
Tretje poglavje (16.-71. čl.) ureja postopek prisilne porav- 
nave, ki se uvede z vložitvijo pisnega predloga dolžnika, pri 
katerem je podan stečajni razlog (5. čl.). Določeni so organi 
v postopku prisilne poravnave, pravne posledice začetka 
postopka prisilne poravnave in načrt finančne reorganizacije 
kot del postopka prisilne poravnave, ki je poglavitna vsebin- 
ska novost osnutka. Načrt finančne reorganizacije omogoča 
dolžniku razvrstitev terjatev upnikov v razrede glede na pravni 
temelj oz. istovrstnost terjatev ter različno znižanje terjatev 
oz. podaljšanje rokov za plačilo po posameznih razredih, 
o čemer se dolžnik dogovori z upniki. Pri glasovanju o skleni- 
tvi prisilne poravnave mora biti dosežena kvalificirana večina 
upnikov posameznega razreda, t.j. zanjo mora glasovati tako 
večina upnikov v razredu kot upniki, katerih terjatve prese- 
gajo polovico vseh terjatev v razredu. Sodišče tako sklenjeno 
prisilno poravnavo potrdi, s čimer je dana precejšnja avtono- 
mija upnikom. 

Dolžnik pa mora v načrtu finančne organizacije izkazati za 
verjetno, da bo izpolnil obveznosti iz predlagane prisilne 
poravnave, s tem, da predlaga dodatne metode finančne 
reorganizacije, kot so prodaja dolžnikovega premoženja, vlo- 
žitvijo premoženja v eno ali več pravnih oseb, statusne spre- 
membe ipd.. Kot metodo finančne reorganizacije osnutek 
Predvideva tudi zmanjšanje pri dolžniku zaposlenih delavcev 
mimo splošnih določb o prenehanju delovnega razmerja, kar 
Je pogosto nujen predpogoj za uspešno reorganizacijo dolž- 
nika. 

Gospodarska zbornica Slovenije je pri obravnavanju predloga 
zakona imela več pripomb na institut prisilne poravnave, in 
sicer, na neopredeljenost oz. neustreznost termina »finančna 
reorganizacija«, zavzela se je za to, da se dopusti tudi upni- 
kom možnost, da predlagajo prisilno poravnavo ter za to, da 
se dopusti možnost izdaje začasnih odredb na zahtevo upni- 
kov (32. čl.) še pred uvedbo postopka prisilne poravnave in 
v obdobju, dokler obveznosti iz sklenjene prisilne poravnave 
niso poravnave. 

Predlagatelj meni, da so naštete pripombe neutemeljene. 
Ameriški Bankruptcy Code, ki je bil vzorec za oblikovanje 
določb o prisilni poravnavi, v osnutku zakona uporablja ter- 
min »reorganizacija«, predlagatelj pa je pri opredelitvi pojma 
namenoma dodal »finančna« zato, ker se pod pojmom »reor- 
9anizacija« v naši poslovni in pravni praksi razume zgolj 
statusna reorganizacija. Z uporabo termina »finančna reorga- 
nizacija« se je predlagatelj skušal izogniti napačnemu razu- 
mevanju tega termina v smislu zgolj statusnega preoblikova- 
nja, saj je z metodo finančne reorganizacije mišljena vsaka 
Poslovno finančna metoda, ki naj zagotovi, da bo dolžnik 
Postal plačilno sposoben. 

Možnost, da bi upniki predlagali začetek postopka prisilne 
Poravnave, je malo verjetna iz razloga, ker nimajo vpogleda v ekonomsko-finančno stanje dolžnika. Ker so razlogi za 
uvedbo stečajnega postopka in postopka prisilne poravnave 
enaki, bo upnik, če lahko verjetno izkaže obstoj stečajnega 
aWoga, pač predlagal začetek stečajnega postopka zoper 

oolžnika. V interesu dolžnika pa bo, da predlaga prisilno 

obvVnaVO'- SOd'' k' na nier" Poc*la9'lahko izpolnil svoje 

Osnutek zakona o prisilni poravnavi in stečaju določa le 
Z°9°ie za izdajanje začasnih odredb med postopkom prisilne 
Poravnave in stečaja, sicer pa se za izdajanje začasnih odredb 
lia uvedbo in po zaključitvi teh dveh postopkov) uporab- lo splošne določbe zakona o izvršilnem postopku. 

Razlogov, navedenih v II.oddelku obrazložitve predlagatelj 
prgP,re'el Pripombe poslanca F. Boštjančiča o uvedbi sou- 
kov n*B uPn'kov, t.j. o pravici upnikov, da vplivajo na dolžni- 
nav6 poslovne odločitve, dokler obveznosti iz prisilne porav- e niso izpolnjene. Soupravljanje upnika je možno le v pri- 

meru, če se z metodo finančne reorganizacije predvidi (in 
izvede) konverzija terjatve upnika ali upnikov v deleže ali 
delnice dolžnika, sicer pa uvedba postopka prisilne porav- 
nave razen v obsegu iz 31. in 32. čl. osnutka ne omejuje 
dolžnikove pravne in poslovne sposobnosti ter pooblastil 
poslovodnih organov in organov upravljanja. 

Predlagano je bilo, da se za verodostojen prikaz dolžnikovega 
ekonomsko-finančnega stanja v osnutku zakona uvede insti- 
tut obvezne finančne revizije, ki bi jo opravila pooblaščena 
institucija. Predlog ni bil sprejet, saj takega instituta, ki bi 
bistveno podražil in zavlekel postopek prisilne poravnave, 
primerjalno-pravna ureditev ne pozna. Ze predlagani osnu- 
tek dopušča, da sodišče glede na okoliščine primera postavi 
izvedenca (ki je lahko tudi tovrstna institucija) v zvezi s preiz- 
kusom pogojev za začetek postopka prisilne poravnave (34. in 
35. čl. ter 3. odst. 92.čl. v zvezi s 1. odst. 71.čl.). 

IV. 
Četrto, najobsežnejše poglavje osnutka (72. - 174. čl.) ureja 
stečajni postopek, določa organe stečajnega postopka, 
pogoje za uvedbo stečaja, pravne posledice uvedbe stečaj- 
nega postopka in prisilno poravnavo v stečaju. To poglavje je 
modificirano z namenom čim hitrejšega in bolj ekonomičnega 
postopka. Tako v primerjavi z dosedanjo ureditvijo kot predla- 
gatelj postopka ne nastopa več Služba družbenega knjigo- 
vodstva, ukinjen je predhodni postopek in institut stečajnega 
sodnika, roki za prijavo terjatev so prekluzivni, nadaljevanje 
proizvodnje v stečaju je možno samo v primeru med stečaj- 
nim postopkom sklenjene prisilne poravnave in v primeru 
prodaje dolžnika kot pravne osebe. 

Organi stečajnega postopka so stečajniisenat, stečajni upravi- 
telj in upniški odbor. Upniški odbor v stečajnem postopku ni 
obvezen, vendar ga mora stečajni senat ustanoviti na zahtevo 
upnikov, katerih terjatve presegajo 50% skupnega zneska 
vseh terjatev, razen če je stečajna masa neznatna. Na položaj 
in vlogo stečajnega upravitelja in upniškega odbora je bilo pri 
obravnavanju predloga za izdajo zakona več pripomb pred- 
vsem v smislu zahtev po večji avtonomiji upnikov in strožji 
odgovornosti stečajnega upravitelja. 

Več razpravljalcev je menilo, da je treba določiti dodatne 
kriterije za določitev stečajnega upravitelja. Določba 78. čl. 
osnutka nalaga stečajnemu senatu, da pri izbiri stečajnega 
upravitelja upošteva strokovna in moralna merila. Ker pa se 
v stečajnem postopku smiselno uporabljajo določila zakona 
o pravdnem postopku (15. čl.), se pri določitvi stečajnega 
upravitelja upoštevajo tudi kriteriji iz 71.čl. in 254. čl. zakona 
o pravdnem postopku, ki urejata pogoje za izločitev sodnika 
in izvedenca. Predlagatelj zato meni, da dodatni kriteriji niso 
potrebni. 

Predlagatelj tudi ni sprejel zahteve po določitvi roka, v kate- 
rem mora stečajni upravitelj opraviti dolžnosti iz 108.čl. 
osnutka. Roki v sodnih postopkih so praviloma namenjeni 
temu, da stranke silijo k procesni aktivnosti. V zvezi z uvaja- 
njem stečajnega upravitelja v dolžnosti pa funkcijo roka nado- 
mešča nadzor stečajnega senata in njegovega predsednika 
nad delom stečajnega upravitelja. Tak nadzor omogoča tudi 
fleksibilnejše vodenje postopka glede na zahtevnost in obseg 
posamičnega primera. 

Podobna utemeljitev velja tudi glede drugih pripomb k pred- 
logu zakona, ki se nanašajo na določitev roka trajanja stečaj- 
nega postopka in določitev trimesečnega roka za prodajo 
kapitalskih vložkov dolžnika v drugih podjetjih. Zahtevi po 
kratkem in učinkovitem stečajnem postopku ni mogoče 
ustreči z določitvijo rokov, saj so temu namenjeni drugi insti- 
tuti v osnutku zakona (prekluzivni roki za prijavo terjatev, 
skrajšani stečajni postopek ipd.). Tudi sedanja praksa kaže, 
da razlogi za nekatere dolgotrajne postopke niso procesne 
narave, pač pa jim botruje zahteva, da dolžnik posluje tako 
dolgo, dokler se ne najde kupec za celoto. Vse premoženje 
dolžnika je treba čimprej vnovčiti, ne samo kapitalske vložke 
v drugih podjetjih, pri čemer pa podaljšuje postopke pred- 
vsem zakonska zahteva, da se s prodajo pridobi čim večji 
izkupiček za poplačilo upnikov. 
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V zvezi z določbo 3. odst. 83. čl. predloga je bila podana 
pripomba, da naj merila za nagrade za delo stečajnim upravi- 
teljem določi zakon. Po sedanji ureditvi je vprašanje nagrad 
stečajnim upraviteljem prepuščeno odločitvi sodišča, kar se 
zaradi nenenotne prakse ni izkazalo za najbolj primerno. 
Primerjalno-pravno (Nemčija, Avstrija) pa nagrade stečajnim 
upraviteljem določa uredba, ki jo izda ministrstvo za pravoso- 
dje. Takšna ureditev je v inflacijskih razmerah gotovo smotr- 
nejša. 

Na pripombo Zakonodajno-pravne komisije, da ni določeno, 
kdaj preneha dolžnost stečajnega upravitelja, predlagatelj 
navaja, da je v osnutku zakona to dovolj natančno določeno, 
in sicer, s sklepom stečajnega senata po zaključku stečajnega 
postopka (170. čl.) ali s sklepom o odstavitvi oz. razrešitvi 
stečajnega upravitelja (82. čl.). 

Poslanski klub Socialdemokratske stranke je v razpravi ob 
predlogu zakona zavzel stališče, da naj bo ustanovitev upni- 
škega odbora v stečajnem postopku obvezna, le-ta pa naj 
ima večje pristojnosti pri imenovanju oziroma odstavitvi ste- 
čajnega upravitelja, kjer naj ne bi odločalo sodišče, pač pa naj 
bi le formalno potrdilo sklep upniškega odbora. Upniški 
odbor naj bi imel tudi možnost tožbe zoper stečajni senat 
v primeru nepravilnih odločitev. 

Pripombe po mnenju predlagatelja niso utemeljene. Upniški 
odbor ščiti interese upnikov in ima v skladu z 88. čl. osnutka 
dovolj močno kontrolno in svetovalno funkcijo. Upniški odbor 
je fakultativen organ v stečajnih zakonodajah Nemčije, 
Avstrije in Švice, njegova vloga je povsod omejena na kon- 
trolno in svetovalnp funkcijo. Stečajni postopek je, kot že 
rečeno, sodni postopek, ki ga vodi sodišče, ne pa upniki. 
Ustanovitev upniškega odbora omogoča upnikom učinkovito 
zaščito pravic, prav tako imajo možnost ugovarjati zoper vse 
odločitve stečajnega senata in stečajnega upravitelja, pri 
katerem je podana tudi odškodninska odgovornost. Možnost 
tožbe zoper stečajni senat je nezdružljiva z veljavnim siste- 
mom, ki nudi strankam v sodnih postopkih redna in izredna 
pravna sredstva. 

Predlagatelj je ohranil nespremenjen 90. čl. osnutka z alterna- 
tivnim 3. odstavkom, ki določa način izkazovanja verjetnega 
obstoja stečajnega razloga. Primarno je predlagan način, po 
katerem mora upnik predložiti dokaz, da svoje terjatve iz 
sodne odločbe ni mogel izterjati v izvršilnem postopku, kar je 
v skladu z evropsko primerjalno ureditvijo in primerno glede 
na težke pravne in ekonomske posledice uvedbe stečajnega 
postopka na lastninska in upravljalska upravičenja ter na tržni 
položaj dolžnika. Po drugi strani pa je tako dokazovanje 
izredno zamudno in bistveno otežkoča položaj upnika, zato bi 
po alternativnem predlogu, za katerega se zavzema Gospo- 
darska zbornica Slovenije in poslanci Liberalnodemokratske 
stranke, zadostovalo, da upnik z verodostojno listino izkaže 
obstoj terjatve in dokaže, da dolžnik nima zadosti denarnih 
sredstev za poravnavo te terjatve. 

Gospodarska zbornica se nadalje zavzema za omejitev nada- 
ljevanja poslovanja dolžnika v stečaju. Predlagatelj meni, da 
so te omejitve po osnutku bistveno večje kot po dosedanji 
sodni praksi. Dolžnik lahko po uvedbi stečaja sklepa samo 
tiste pravne posle, ki so v funkciji prenehanja dolžnika in 
poplačila upnikov, t.j. dokončajo se lahko le tisti posli, ki 
ohranjajo ali povečajo stečajno maso. Nadaljevanje proizvod- 
nje in tekočih poslov pa je možno le v primeru sklenitve 
prisilne poravnave v stečaju ali prodaje dolžnika kot pravne 
osebe. ■, 

Na pripombo, da so prekluzivni roki za prijavljanje terjatev 
preostri, predlagatelj navaja, da jih je uvedel v osnutek pred- 
vsem zaradi očitkov, da so stečajni postopki predolgi, zato pa 
je dosedanji rok 30 dni, ki ni prekluziven, podaljšal na dva 
meseca. Kasne prijave terjatev zelo otežujejo delo sodišč. Res 
pa v primerjalni zakonodaji (Avstrija, Nemčija) ti roki niso 
prekluzivni, zato se bo treba odločiti, katerim oziroma čigavim 
interesom dati prednost. Predlagatelj se je odločil za rešitev, 
ki omogoča hitro in učinkovito vodenje postopka. 

Predlagatelj je na podlagi pripomb o višini oziroma načinu 
obrestovanja terjatev tekom stečajnega (poravnalnega) 
postopka preoblikoval 38. in 113. čl. osnutka zakona in 
diskont nezapadlih terjatev vezal na stopnjo rasti drobnopro- 
dajnih cen, kar zagotavlja ustreznejšo revalorizacijo terjatev. 
Ni pa opredelil obresti, ki tečejo po zapadlosti terjatev, ker je 
to stvar pravnega posla, iz katerega izvirajo (pogodbene, 
zamudne obresti). 

Predlagatelj tudi ni sprejel predloga poslanskega kluba Soci- 
aldemokratske stranke o določitvi izklicnih cen premoženja, 
ki se prodaja na javni dražbi, saj je predlagana ureditev 
pretoga in ne dopušča prilagajanja tržnim možnostim pro- 
daje. 

Upoštevana je pripomba poslanca F. Boštjančiča v zvezi 
s tem, kdo prodaja pravno osebo v stečaju in ustrezno dopol- 
njen 146. čl. osnutka. Peti odstavek 147. čl., po katerem 
prodaja dolžnika kot pravne osebe ne vpliva na izločitvene 
pravice upnikov, je razumeti tako, da se stvari, ki so predmet 
priznanih izločitvenih pravic, ne prodajajo s pravno osebo. 

Na pripombo Zakonodajno-pravne komisije o opredelitvi 
vsebine izvlečka sklepa iz 59. in 102. čl. osnutka predlagatelj 
navaja, da izvleček iz sklepa pomeni objavo samega izreka 
sklepa. Formulacija »izvleček« omogoča sodiščem, da bolj 
svobodno oblikuje obvestilo upnikom o vsebini sklepa, s kate- 
rim je začet postopek, kar je zahtevala sodna praksa. 

Retroaktivnost začetka veljave pravnih posledic v 103. čl- 
osnutka predlagatelj utemeljuje s tem, da se s tako določeno 
retroaktivnostjo preprečuje možnost zlorab pri zaščiti upni- 
ških interesov. Tako upniki kot dolžnik si, kot kaže domača 
tuja praksa, v obdobju pred stečajem prizadevajo priti do 
ugodnejšega plačila terjatev, kot bi ga sicer dosegli, oziroma 
rešiti del premoženja pred stečajem. Zato pozna naše in tuje 
pravo kar nekaj primerov retroaktivnih učinkov začetka ste; 
čajnega postopka. Poleg v 103. čl. osnutka navedenega pri- 
mera sodi sem tudi ugasnitev v zadnjih treh mesecih v izvršbi 
pridobljene ločitvene pravice in izpodbijanje pravnih dejani 
dolžnika v letu pred začetkom stečajnega postopka. 

V. 
Posebno veliko pripomb so pri obravnavi predloga za izdajo 
zakona doživele določbe, ki urejajo pravni položaj pri doli■ 
niku zaposlenih delavcev po uvedbi postopka prisilne porav- 
nave oziroma stečaja. Ne da bi dvomil v težo argumentom 
s katerimi so razpravljalci, predvsem sindikati in Odbor z3 

delo, zaposlovanje in socialno politiko, skušali opozoriti 
omiliti položaj delavcev v podjetjih, nad katerimi je uvedeO 
postopek prisilne poravnave oziroma stečaja, predlagatelj te^ 
določb vsebinsko ni spreminjal in jih v enakem besedili 
ponuja tudi v osnutku zakona. Zakon o prisilni poravnavi "! 
stečaju je tržno naravnan zakon, katerega namen je v odprsV 
insolventnosti dolžnika oziroma čim hitrejšem poplačilu upi1' 
kov. Zato je koncipiran tako, da ponuja čim več takih instr"' 
mentov, ki v čim večji meri zagotavljajo uresničitev teh name- 
nov, med katerimi je žal, zlasti z vidika dolžnika in upnikom 
pomembno zmanjšanje števila delavcev oziroma enakov 
den položaj delavcev kot upnikov z drugimi upniki. Kakršni 
koli sprememba v smislu večje zaščite delavcev, o?irorf} 

njihovega priviiegiranja, bi tako zastavljen koncept zakorf 
v celoti podrla, s tem pa tudi izničila vlogo stečaja v tržnef 
gospodarskem sistemu. 

Ekonomska stroka ugotavlja, da imajo številna podjetja PreV* 
liko število delavcev glede na obseg proizvodnje ali tehnolO' 
gijo, ki jo uporabljajo. Brez zmanjšanja števila delavcev I 
v takih primerih neuspešen vsak poskus sanacije, saj Pre a 
liko število delavcev bremeni stroške proizvodnje in s ten 

konkurenčnost podjetja na trgu. 

Predlagatelj se popolnoma zaveda neprijetnih poslej 
uvedbe stečajnega postopka (že po sedaj veljavni uredil' 
v osnutku ni spremenjena) in uvedbe postopka prisilne pot* 
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nave za pri dolžniku zaposlene delavce, vendar pa vztraja pri 
stališču, da socialna in zaščitna politika ne more biti predmet 
tega zakona, prav tako tudi ne predmet, ki bi ga reševali 
stečajni senati na gospodarskih oddelkih sodišč. Ustrezna 
zaščita delavcev je delno stvar delovne zakonodaje, delno pa 
socialne, ki bo morala poiskati ravnotežje med večjimi potre- 
bami (kar bo gotovo posledica novega stečajnega zakona, ki 
P* jo je s finančnega vidika v sedanjem trenutku težko oceniti) 
in materialnimi resursi države. Upoštevati je treba, da zaščitna 
delavska politika, vključena v ta zakon, dolgoročno ne bo 
prinesla pozitivnih učinkov niti za grupacijo, ki se jo s tem 
zakonom želi zaščititi. 

Za podkrepitev gornjih stališč se predlagatelj sklicuje tudi na 
smernico Evropske skupnosti o prilagajanju predpisov o var- 
stvu pravic delavcev ob plačilni nesposobnosti delodajalcev 
(Uradni list ES, L 283 z dne 20.10.1980), ki ta problem ne 
rešuje v okviru stečajnih zakonov posameznih držav, pač pa 

v vzpostavitvi posebnih institucij za zavarovanje pravic delav- 
cev in prilagajanju delovna^akanadaje. 

VI. 
Peto poglavje osnutka zakona, ki ureja sumarni stečajni 
postopek, razen dikcijskih popravkov, ni spremenjeno, prav 
tako ne šesto, sedmo in osmo poglavje, ki vsebujejo določbe 
o koliziji zakonov in pristojnosti, kazenske ter prehodne in 
končne določbe. Predlagatelj je v osnutku le opredelil 
denarno kazen za prekršek iz 180. čl., pri čemer je v tem členu 
našteta dejanja šteti kot hujše kršitve v smislu zakona o prekr- 
ških, za katere se lahko izreče denarna kazen do 500.000 SIT. 
Lažni stečaj in povzročitev stečaja z nevestnim gospodarje- 
njem pa sta v osnutku kazenskega zakonika Republike Slove- 
nije opredeljena kot kaznivi dejanji, za kateri se sme odgo- 
vorni osebi izreči kazen zapora do pet let. To je v skladu 
z načelom sistemske pravne ureditve, po katerem naj kazniva 
dejanja določa le kazenska zakonodaja. 

Predlog zakona o ODKUPU TERJATEV DO IRAKA IN ZVEZNE DIREKCIJE 
ZA PROMET IN REZERVE IZDELKOV POSEBNEGA NAMENA - ESA 694 

Vlada Republike Slovenije je na 16. seji 5/8-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ODKUPU TERJATEV OD IRAKA 
N ZVEZNE DIREKCIJE ZA PROMET IN REZERVE IZDEL- 

KOV POSEBNEGA NAMENA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
Prve alinee 215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije za seje zborov Skupščine Republike Slovenije 
v mesecu septembru 1992. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da obranvava in sprejme navedeni zakon po 
hitrem postopku, da se bodo v čimkrajšem času odpravile 
Večje motnje v poslovanju podjetij, ki izkazujejo zapadle 
neplačane terjatve iz poslov v Iraku in poslov, ki so bili 
fevizirani preko zvezne direkcije za promet in rezerve 
'zdelkov posebnega namena s sedežem v Beogradu. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
niki Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Reublike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovneije 
v zvezi z drugim odstakvom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- mag. Mitja GASPARI, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za finance, 
- Dušan ŠEŠOK, član Vlade Republike Slovenije in mini- 
ster za industrijo in gradbeništvo 
- mag. DEBELJAK, namestnik ministra za finance. 
- Miro PIVK, namestnik ministra za industrijo in gradbe- 
ništvo, 
- Drago KOLMAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance. 
- Zvonko DRAKSLER, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za finance. 

Zakon o odkupu terjatev do Iraka in Zvezne direkcije za 
promet in rezerve izdelkov posebnega namena bosta obrav- 
navala Odbor za proračun in javne finance kot matično 
delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. 
Za obravnavo zakona o odkupu terjatev do Iraka in Zvezne 
direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena 
so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela. 

j^EDLOG ZAKONA o odkupu terjatev do Iraka in Zvezne direkcije za promet in 
J!£gj;ve izdelkov posebnega namena 

1. člen 
S t 
PodiT,Ekonom se ureja odkup dospelih neplačanih terjatev 
tecjatg s sedežem v Republiki Sloveniji iz poslov v Iraku in 
za pr 

v lz Poslov, ki so bili realizirani preko Zvezne direkcije 
9radu 1 'n rezerve izdelkov posebnega namena v Beo- 

2. člen 
i  

neplačane terjatve iz prejšnjega člena se štejejo 

terjatve za izvoženo blago in opravljene storitve ter izvedena 
investicijska dela s plačilom v gotovini ali na kredit, pri katerih 
nastopa podjetje kot nosilec posla oziroma kooperant nosilca 
posla s sedežem na območju nekdanje SFRJ, če je bila 
pogodba sklenjena pred 25. junijem 1991. 

3. člen 

Republika odkupi terjatve po tem zakonu po njihovem stanju 
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na dan 30. junija 1992. Republika Slovenija odkupi terjatve 
z diskontom v višini 30% od priznane terjatve. 

4. člen 
Republika odkupi terjatve tako, da izda in vroči podjetjem 
obveznice. 
Obveznice se glasijo na ECU, izplačajo pa v tolarjih. 
Obveznice izdajo z rokom odplačila 7 let z dvoletnim morato- 
rijem in letno obrestno mero 7%. 
Obresti se obračunavajo in izplačujejo polletno, začenši 
z letom 1993. Glavnica se amortizira v desetih polletnih anu- 
itetah, začenši z letom 1995. 

5. člen 
Obveznice, ki so jih prejela podjetja na podlagi odloka o upo- 
rabi dela obveznic za pospeševanje izvoza v letu 1990 (Uradni 
list Republike Slovenije, št. 8/91), se štejejo kot avans za 
kupnino za terjatve po tem zakonu. 

6. člen 

Republika Slovenija lahko proda terjatve, ki jih odkupi po tem 
zakonu. 

7. člen 

Posle v zvezi z ugotavljanjem terjatev po tem zakonu in 
vročanjem obveznic opravlja v imenu in za račun Republik® 
Slovenije Banka Slovenije. Vrsto dokumentacije, način in rok 
predložitve dokumentacije predpiše Banka Slovenije 
v soglasju z Ministrstvom za finance 

8. člen 

Vlada Republike Slovenije določi znesek, do katerega se 
izdajo obveznice na podlagi podatkov o priznanih terjatvah, ki 
jih ugotovi Banka Slovenije. 

9. člen 

Minister za finance sklene v imenu Republike Slovenije 
pogodbe o odkupu terjatev po tem zakonu. Minister i1 

finance izda podrobnejši predpis o načinu obračunavanj' 
terjatev, izdaji in vročanjem obveznic. 

10. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. Zaradi vojne v Perzijskem zalivu in resolucije Združenih 
narodov iz leta 1990 ter gospodarske blokade Iraka so bili 
prekinjeni tudi vsi gospodarski odnosi s to državo, ki ^o jih 
vzpostavila slovenska podjetja neposredno oziroma preko 
podjetij nekdanje SFRJ in Zvezne direkcije za promet in 
rezerve izdelkov posebnega namena. Zapadle terjatve 37 slo- 
venskih podjetij znašajo po podatkih GZS na dan 31/12-1991 
cca. 155,8 mio USD, od tega 123,4 mio USD glavnica in 32,4 
mio UDS obresti. Zaradi zamrznitve odnosov z Irakom in 
resolucije Združenih narodov ter prekinitve odnosov z institu- 
cijami nekdanje SFRJ so te terjatve praktično neizterljive. Za 
prizadeta slovenska podjetja je veliko finančno breme, ker 
morajo za premostitev izpada prilivov najemati draga bančna 
posojila. 

Z osamosvojitvijo Slovenije je prenehala tudi vsaka dobava 
namenske proizvodnje jugoslovanski armadi in njenim insti- 
tucijam, ki so trgovale s temi proizvodi. S prekinitvijo odnosov 
je JA ostala dolžna 29 slovenskim podjetjem 171,6 mio USD 
po stanju 31/12-1991. Terjatve do JA so neizterljive in jih bo 
potrebno prav tako odkupiti. Obe vsoti je potrebno kasneje 
vključiti v delitveno bilanco nekdanje SFRJ. 

2. Zaradi dejstva, da podjetja ne morejo sama izterjati terjatev 
do Iraka in do JA za namensko proizvodnjo je v predloženem 
zakonu določeno, da Republika Slovenija odkupi zapadle 
neplačane terjatve do Iraka in Zvezne direkcije za namensko 
proizvodnjo po stanju teh terjatev na dan 30/6-1992, pri čemer 

se upoštevajo terjatve le po tistih poslih, za katere so t"e 

pogodbe sklenjene pred 25/6-1991, to je datumom razglasih 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. 

Republika Slovenija bo odkupila terjatve slovenskih podjet'l 
z diskontom tako, da bo poravnala kupnino z izdajo in vro& 
tvijo obveznic podjetjem, ki bodo na podlagi s strani BanM 
Slovenije predisane dokumentacije dokazale obstoj terjaj 
do Iraka in JA. Obveznice bodo izdane z rokom odplak 
sedem let in z letno obrestno mero 7%. Prvi dve leti se boO° 
plačevale obresti, glavnica pa se bo amortizirala v petih letift 
začenši z letom 1995. Pri tem bodo v izračun obveznosf 
Republike Slovenije upoštevane obveznice, ki so jih podje¥ 
že prejela na podlagi odloka o uporabi dela obveznic 11 

pospeševanje izvoza v letu 1990, s katerim je Izvršni sw 
Skuščine Republike Slovenije v februarju 1991 razporedil ^ 
60 mio DEM neuporabljenih obveznic Republike Slovenije*■ 
emisija za začasno kreditiranje zapadlih neplačanih terjate' 
slovenskih podjetij do Iraka. Odkup terjatev bo izveden 
podlagi pogodbe, s čemer bi Republika Slovenija posti® 
pravno lastnik terjatev, ki bi jih lahko tudi prodajala oz. ^ 
Ijavljala v postopku sukcesije. 

3. Na podlagi predloženega zakona bodo nastale nove obV#" 
nosti za republiški proračun od leta 1993 dalje. Republika 
polletno izplačevala obresti, glavnico pa leta 2000. Ta obv&' 
nost pa bo manjša, če bo Republika Slovenija uspela prod1' 
odkupljene terjatve oz. uveljaviti terjatve v postopku sukCv 
sije. 
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Drugo poročilo o uresničevanju zakona o denacionalizaciji 

Vlada Republika Slovenije je na 14. seji 24/7-1992 obravna- 
vala: 
- DRUGO POROČILO O URESNIČEVANJU ZAKONA 
O DENACIONALIZACIJI, 

POVZETEK 

Drugo poročilo o uresničevanju zakona o denacionaliza- 
ciji (Uradni list RS, št. 27/92 - v nadaljnjem besedilu 
zakon) pomeni kontinuirano nadaljevanje spremljanja 
uresničevanja navedenega zakona, ki je biio prvič celo- 
vito predstavljeno s prvim poročilom o njegovem uresni- 
čevanju, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 
158. seji 20. marca 1992 (Poročevalec Skupščine RS, 
letnik XVIII, št. 9). 

Občinski upravni organi, pristojni za odločanje o zahte- 
vah za denacionalizacijo, so po uveljavitvi zakona prejeli 
9174 zahtev za denacionalizacijo, od tega je 3652 popol- 
nih, 4240 pa jih je poslano v dopolnitev. Pristojni občinski 
upravni organi so izdali 489 odločb, od tega 161 sklepov 
o zavrženju zahtev, 27 zahtev je bilo zavrnjenih,' v 300 
primerih pa so bile Izdane pozitivne odločbe, od tega 83 
na podlagi sklenjenih poravnav. Z delnimi odločbami je 
bilo odločeno v 109 primerih, v rokih, ki veljajo za skraj- 
šani postopek, pa v 128 primerih. Razpisanih je bilo 931 
ustnih obravnav, od tega jih je bilo opravljenih 789, 
komisije pa so izdelale tudi 353 poročil iz 65. člena 
zakona. Pristojni upravni organi so pri reševanju zahtev 
naleteli na 437 predhodnih vprašanj, od katerih so jih 
sami razrešili 88, v 337 primerih pa so morali prekiniti 
postopek. Od slednjih se 285 predhodnih vprašanj 
nanaša na postopek ugotavljanja državljanstva na pod- 
lagi 63. člena zakona. 

Pri Ministrstvu za kulturo, ki je na prvi stopnji pristojno za 
odločanje o denacionalizaciji predmetov umetniške kul- 
turne in zgodovinske vrednosti in nepremičnin, ki so 
kulturni spomeniki oziroma naravne znamenitosti, in pri 
Ministrstvu za finance, ki je na prvi stopnji pristojno 
odločati o denacionalizaciji premoženja bank, zavaroval- 
nic in drugih finančnih organizacij, je bilo vloženih 
skupno 147 zahtev. Od tega je bilo 31 zahtev popolnih, 48 
Pa jih je bilo poslano v dopolnitev. Ministrstvo za kulturo 
je izdalo eno pozitivno odločbo o skrajšanem postopku, 
s katero je bilo vrnjeno večje število objektov s pripada- 
jočimi stavbnimi zemljišči. Izdalo je tudi 2 začasni 
odredbi, razpisane in opravljene pa so bile 4 ustne 
obravnave. 

Pri temeljnih sodiščih je bilo na podlagi 5. člena zakona 
(Izpodbijanje pravnega posla, sklenjenega zaradi grož- 
nje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstav- 
nika oblasti), vloženih skupno 90 zahtev, od katerih so 
v 6 primerih izdane že pravnomočne odločbe. Na podlagi 
Posebnih določb zakona o denacionalizaciji o dedovanju 
je bilo uvedeno 10 zapuščinskih postopkov. Pravno- 
močno so končane 3 zadeve. Sodišča pa so tudi Izvršita 43 odločb o denacionalizaciji. 

Na ministrstva, ki na drugi stopnji odločajo o pritožbah 
 *opor odločbe o denacionalizaciil občinskih upravnih 

'• UVOD 

(UrS^iPHroei,° 0 uresničevanju zakona o denacionalizaciji 
Pomen' i!'3* RS' st- 27/92 ~ v nadaljnjem besedilu zakon) naved 

kontinuirano nadaljevanje spremljanja uresničevanja 
s prvim"698 zakona. ki i® bilo prvič celovito predstavljeno 
ReDiZ1P

0ročilom 0 njegovem uresničevanju, ki ga je Vlada 
(Po™ e. Slovenije sprejela na 158. seji 20. marca 1992 ocevalec Skupščine RS, letnik XVIII, št. 9). Pomeni tudi 

ki vam ga pošiljamo na podlagi 222. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člana začasnega poslovnika Skupščine Republika 
Slovenije. 

organov, je bilo skupno vloženih 50 pritožb. Od tega je 
bilo rešenih 10 pritožb. 

Na podlagi ocen, zbranih v tem poročilu, je mogoče 
ugotoviti, da je uresničevanje zakona o denacionalizaciji 
v primerjavi z ocenami in podatki prvega poročila na 
vseh področjih njegovega uresničevanja bistveno 
napredovalo. Medtem ko pred tremi meseci še niso bile 
v vseh občinah ustanovljene niti strokovne komisije in je 
bilo delo občinskih upravnih organov predvsem v vrača- 
nju priglasitev in zahtev, vloženih pred uveljavitvijo 
zakona, število izdanih odločb, opravljenih ustnih obrav- 
nav in izdelanih poročil ter drugih dejanj v postopku, 
opravljenih v preteklih treh mesecih, nedvomno kaže na 
to, da je proces denacionalizacije Intenzivno stekel 
v smeri konkretnega reševanja In odločanja o zahtevah 
za denacionalizacijo. 

Glede na to, da so bili podzakonski akti v celoti izdani 
šele pred slabima dvema mesecema in da še ni zakonov, 
ki bi omogočili uresničevanje zakona v celoti ter da je od 
skupnega števila vloženih zahtev manj kot polovica 
popolnih ter ob drugih ugotovljenih problemih, ki sprem- 
ljajo izvajanje zakona, je s strokovnega vidika nedvomno 
možna ocena, da je uresničevanje zakona v preteklih 
treh mesecih celo nad pričakovanji. 

Kljub temu pa velja ponovno ugotovitev Iz prvega poro- 
čila, da uresničevanje zakona poteka v posameznih 
občinah z različno intenzivnostjo, na kar nedvomno kaže 
primerjava zbranih podatkov. Njihova podrobnejša ana- 
liza kaže, da obseg opravljenega dela ni v celoti soodvi- 
sen od števila vloženih zahtev, kadrov in drugih materi- 
alno-teoretičnih možnost, temveč tudi od usposobljeno- 
sti, predvsem od števila vloženih zahtev, kadrov in dru- 
gih materialno-teoretičnih možnosti, temveč tudi od 
usposobljenosti, predvsem pa od pripravljenosti v posa- 
meznih občinah za hitro in učinkovito uresničevanje za- 
kona. 

Ob upoštevanju do zdaj opravljenih nalog in nalog, ki so 
v pripravi, ter ugotovljenega stanja na področju denaci- 
onalizacije, je mogoče ugotoviti, da se njen proces iz t.i. 
prve faze, t.j. same priprave In sprejema zakona, pribli- 
žuje koncu t.i. druge faze oziroma priprave na uresniče- 
vanje tega zakona v praksi v celoti, čeprav še niso 
ustrezno in v celoti zagotovljene kadrovske, finančne in 
druge možnosti, ter niso sprejeti zakoni, ki so nujni za 
celovito uresničevanje zakona. 

Hitra in učinkovita ter usklajena razrešitev problemov in 
odprtih vprašanj, ki se pojavljajo pri uresničevanju 
zakona in ki do zdaj zavirajo njegovo celovitejše in 
hitrejše uresničevanje, bo tudi omogočila neposreden 
prehod procesa denacionalizacije v t.i. tretjo fazo, ki naj 
bi zajela čim hitrejšo In učinkovitejšo uresničitev zakona 
o denacionalizaciji v praksi. 

realizacijo sklepov Vlade Republike Slovenije, sprejetih ob 
obravnavi in sprejemu prvega poročila, da Medresorska komi- 
sija Vlade Republike Slovenije za spremljanje uresničevanja 
zakona o denacionalizaciji sproti obvešča Vlado Republike 
Slovenije o uresničevanju tega zakona na podlagi trimesečnih 
poročil, ki jih o njegovem uresničevanju v posameznih obči- 
nah pošljejo Ministrstvu za pravosodje in upravo izvršni sveti 
skupščin občin. 
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Drugo poročilo je v okviru Medresorske komisije za spremlja- 
nje uresničevanja zakona o denacionalizaciji Vlade Republike 
Slovenije pripravilo in koordiniralo Ministrstvo za pravosodje 
in upravo. Pripravljeno je na podlagi zbranih podatkov, ki so 
jih poslali izvršni sveti skupščin občin, in do zdaj opravljenih 
nadzorsko instruktažnih pregledov pristojnih ministrov 
v posameznih občinah, na podlagi njihovih poročil ter poročil 
drugih ministrstev in organov, ki so povezani s procesom 
denacionalizacije. 

V poročilu praviloma niso zajete naloge, ki so že opravljene in 
vsebovane v prvem poročilu. Prav tako pa ne vsebuje oziroma 
ne ponavlja podatkov iz tega poročila, ki se nanašajo na vrste 
in datume ustanovitev strokovnih komisij, ter podatkov o šte- 
vilu priglasitev in zahtev, vloženih pred uveljavitvijo zakona. 
Podatki, navedeni v drugem poročilu, pa zaradi celovitosti 
pregleda zajemajo obdobje od uveljavitve zakona do pravi- 
loma 20. junija 1992. 

II. URESNIČEVANJE SKLEPOV VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE O URESNIČEVANJU ZAKONA 

V obdobju po sprejemu prvega poročila so bile uresničene še 
nadaljnje konkretne naloge programa uresničevanja zakona 
o denacionalizaciji, ki ga je Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije sprejel 29. 11. 1991 in s tem tudi del sklepov Vlade 
Republike Slovenije, sprejetih ob obravnavi in sprejemu 
prvega poročila. Tako so bili izdani vsi podzakonski predpisi, 
katerih izdajo predvideva zakon in sicer: 

1. Navodilo o poslovanju v zvezi z zahtevami za denacionali- 
zacijo (Uradni list RS, št. 32/91), ki ga je na podlagi petega 
odstavka 85. člena zakona izdal minister za pravosodje in 
upravo; 

2. Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, 
gozdov in zemljišč, uporabljeneih za gradnjo, v postopku 
denacionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92), ki ga 
je na podlagi tretjega odstavka 44. člena v zvezi s 94 
členom zakona izdala Vlada Republike Slovenije; 

3. Navodilo o vsebini in načinu vodenja evidenc o vloženih 
zahtevah, o izdanih odločbah ter o izvršitvi odločb 
v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 22/92), ki 
ga je na podlagi šestega odstavka 85. člena zakona izdal 
minister za finance v soglasju z ministrom za pravosodje in 
upravo; 

4. Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti Dodržavlienih 
premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja 
(Uradni list RS, št. 23/92), ki ga je na podlagi prvega 
odstavka 85. člena v zvezi s šestim odstavkom 44. člena 
zakona izdal minister za industrijo in gradbeništvo 
v soglasju z ministrom za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora in ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 

5. Odredba o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionali- 
ziranega premoženja (Uradni list RS, št. 24/92), ki jo je na 
podlagi petega odstavka 44. člena zakona izdal minister za 
finance; 

6. Pravilnik o metodologiji za ocenjevanje kulturnih spomeni- 
kov in naravnih znamenitosti (Uradni list RS, št. 24/92), ki 
ga je na podlagi četrtega odstavka 44. člena zakona v zvezi 
s četrtim odstavkom 85. člena zakona izdal minister za 
kulturo. 

Niso pa še sprejeti pomembni zakoni, ki so nujni za celovito, 
hitrejše in učinkovitejše uresničevanje zakona. Predlog 
zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije in predlog za izdajo zakona o lastninskem preobli- 
kovanju podjetij z osnutkom sta že poslana v obravnavo 
Skupščini Republike Slovenije, medtem ko je predlog za 
izdajo zakona o Slovenskem odškodninskem skladu z osnut- 
kom v pripravi in bo poslan Vladi Republike Slovenije v obrav- 
navo. 

Prav tako še ni dokončana naloga o izdelavi računalniškega 
programa za pomoč pri spremljanju evidenc o denacionaliza- 

ciji. Za uresničitev te naloge je bila pri Ministrstvu za pravoso- 
dje in upravo ustanovljena posebna medresorska delovna 
skupina, ki meni, da bo svoje delo končala do meseca oktobra 
tega leta. 

Ministrstvo za pravosodje in upravo je v tem obdobju tudi 
nadaljevalo in končalo posebej organizirano izobraževanje iz 
denacionalizacijskega postopka kot posebnega upravnega 
postopka na dveh dvodnevnih seminarjih v Ljubljani. 

Na omenjenem ministrstvu je doslej opravilo preizkus znanja 
o splošnem upravnem postopku in o zakonu o denacionaliza- 
ciji 62 kandidatov. Skupaj z ministrstvi, ki odločajo o zahtevah 
za denacionalizacijo na drugi stopnji, je začelo z nadzor- 
stveno instruktažnim pregledi o uresničevanju zakona v obči- 
nah in do zdaj opravilo te preglede v dvanajstih občinah 
(Radovljica, Škofja Loka, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana 
Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Center, Ljubljana 
Šiška, Slovenska Bistrica, Ptuj, Ilirska Bistrica, Novo mesto in 
Postojna). Za uskladitev posameznih vprašanj so se predstav- 
niki teh ministrstev posebej sestali tudi z delavci občinskih 
upravnih organov iz drugih občin, kot so: Slovenska Bistrica, 
Lenart, Kranj in Grosuplje. 

Ministrstva so tudi nadaljevala in uresničevala nalogo, ki se 
nanaša na pomoč občinskim upravnim organom pri uresniče- 
vanju njihovih nalog. Tako so skupno izdala 108 mnenj ozi- 
roma Stališč (od tega ministrstvo za pravosodje in upravo 77, 
ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa 31) do 
vprašanj, ki se nanašajo na izvajanje zakona. Vsakodnevno pa 
dajejo tudi ustna pojasnila posameznim, upravičencem ozi- 
roma zavezancem ter občinskim upravnim organom. Posa- 
mezna pomembna vprašanja izvajanja nalog s področja ures- 
ničevanja zakona in razlage zakona pa se usklajujejo v Medre- 
sorski komisiji za spremljanje uresničevanja zakona o denaci- 
onalizaciji Vlade Republike Slovenije. 

III. URESNIČEVANJE ZAKONA NA POSAMEZNIH 
PODROČJIH 

1. Pri organih prve stopn|e 

Izvršni sveti skupščin občin so za reševanje zahtev za denaci- 
onalizacijo ustanovili 107 strokovnih komisij, ki štejejo 617 
članov, od tega je 262 zunanjih oziroma članov, ki niso zapo- 
sleni v upravnih organih. 415 članov ima visoko izobrazbo, od 
tega je 155 diplomiranih pravnikov, 147 članov ima višjo 
izobrazbo, 53 pa srednjo strokovno izobrazbo. V reševanje 
zahtev pa so vključeni tudi redno ali občasno delavci občin- 
skih upravnih organov, ki sicer niso člani komisij. 

Štiriintrideset občin je v svojih proračunih namenilo namen- 
ska sredstva za uresničevanje denacionalizacije v skupnem 
znesku 57,069.600,00 tolarjev. Izvršni sveti skupščin občin Pa 

so sprejeli še posebne ukrepe za uresničevanje zakona in 
sicer v občinah Cerknica, Lenart, Ljubljana Center, Ljubljana 
Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljutomer, Novo mesto, Ptuj. 
Piran, Sežana, Škofja Loka, Ormož, Trbovlje, Vrhnika in Žalec 
(Tabela 4) 

1.1 Občinski upravni organi, pristojni za odločanje o zahtevah 
za denacionalizacijo so po uveljavitvi zakona prejeli 917* 
zahtev za denacionalizacijo, od tega je 3652 popolnih, 4240 
pa jih je poslano v dopolnitev. Pristojni občinski upravn1 

organi so izdali 489 odločb, od tega 161 sklepov o zavrženju 
zahtev, 27 zahtev je bilo zavrnjenih, v 300 primerih pa so bil® 
izdane pozitivne odločbe, od tega 83 na podlagi sklenjenin 
poravnav. Z delnimi odločbami je bilo odločeno v 109 prime* 
rih, v rokih, ki veljajo za skrajšani postopek, pa v 128 primerin- 
Razpisanih je bilo 931 ustnih obravnav, od tega jih je bil" 
opravljenih 789, komisije pa so izdelale tudi 353 poročil iz 65 
člena zakona. Pristojni upravni organi so pri reševanju zahte^ 
naleteli na 437 predhodnih vprašanj, od katerih so jih samj 
razrešili 88, v 337 primerih pa so morali prekiniti postopek. 0° 
slednjih se 285 predhodnih vprašanj nanaša na postop0* 
ugotavljanja državljanstva na podlagi 63. člena zakona. 

Pristojni občinski upravni organi so po uveljavitvi zakona od 
skupno 9174 zahtev prejeli na področju denacionalizacije: 
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a) kmetijskih zemljišč, gozdov in kmečkih gospodarstev 5937 
zahtev za denacionalizacijo, od tega 2685 popolnih, 2539 pa 
jih je bilo poslanih v dopolnitev. O zahtevah je bilo izdanih 314 
odločb, od tega 93 sklepov o zavrženju zahtev, 9 odločb 
o zavrnitvi zahtev. Pozitivnih odločb je bilo 212, od tega 61 na 
podlagi sklenjenih poravnav. S pozitivnim odločbami je bilo 
denacionaliziranih 4370 ha gozdov in 497 ha kmetijskih zem- 
ljišč (tabela 1); 

b) stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih stavb, poslovnih 
prostorov in stavbnih zemljišč 2715 zahtev, od tega 855 popol- 
nih, 1317 pa jih je bilo poslano v dopolnitev. Od skupnega 
števila 163 odločb je bilo 62 sklepov o zavrženju zahtev, v 17 
primerih pa je bila zahteva za denaconalizacijo zavrnjena. Od 
83 izdanih pozitivnih odločb jih je bilo 20 izdanih na podlagi 
poravnave. Denacionalizirano je bilo 10 stanovanjskih hiš, 
eno stanovanje, 2 poslovni stavbi, 25 poslovnih prostorov, 
162.656 m2 nezazidanih in 28.269 m2 zazidanih stavbnih zem- 
ljišč (tabela 2); 
c) podjetij in kapitala 522 zahtev, od tega 112 popolnih, 348 
Pa jih je bilo poslanih v dopolnitev. Izdanih je bilo 12 odločb, 
°d tega 6 sklepov o zavrženju zahtev, ena zahteva je bila 
zavrnjena. Od petih pozitivnih odločb sta bili dve izdani na 
Podlagi sklenjenih poravnav (tabela 3). 

1-2. Pri Ministrstvu za kulturo, ki je na prvi stopnji pristojno za 
odločanje o denacionalizaciji predmetov umetniške, kulturne 
In zgodovinske vrednosti in nepremičnin, ki so kulturni spo- 
meniki oziroma naravne znamenitosti, je bilo vloženih 143 
zahtev, od tega je 30 popolnih, 45 pa jih je bilo poslano 
v dopolnitev. Izdana je bila ena pozitivna odločba v skrajša- 
nem postopku, s katero je bilo vrnjeno večje število objektov 
s pripadajočimi stavbnimi zemljišči. Izdani sta bili 2 začasni 
odredbi, razpisane in opravljene pa so bile 4 ustne obravnave. pri treh zahtevah pa je bilo treba prekiniti postopek zaradi 
uvedbe ugotovitvenega postopka o državljanstvu upravi- 
čenca. 

1-3. Pri Ministrstvu za finance, ki je na prvi stopnji pristojno 
odločati o denacionalizaciji premoženja bank, zavarovalnic in 
drugih finančnih organizacij, so bile vložene 4 zahteve za 
denacionalizacijo. Tri zahteve so bile nepopolne in so 
v Postopku dopolnjevanja, četrta zahteva pa je sicer popolna, 
vendar o njej še ni mogoče odločiti, glede na to da upraviče- 
nec zahteva odškodnino v obveznicah Slovenskega odškod- 
ninskega sklada. 
V 4. Pri temeljnih sodiščih je bilo na podlagi 5. člena zakona 
(izpodbijanje pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika oblasti) 
vloženih skupno 90 zahtev, od katerih^so v 6 primerih izdane 
*e pravnomočne odločbe. Največ teh postopkov je bilo spro- 
ženih pri Temeljnem sodišču v Novem mestu (22), nato pri 
Temeljnem sodišču v Kranju (16), pri Temeljnem sodišču 
v Ljubljani (15), pri Temeljnem sodišču v Mariboru (12), pri 
Temeljnem sodišču v Kopru (11), pri Temeljnem sodišču Celje 
(8). pri Temeljnem sodišču v Novi Gorici (4) in pri Temeljnem 
sodišču v Murski Soboti (2). 

Na podlagi posebnih določb zakona o denacionalizaciji 
p dedovanju je bilo uvedenih 10 zapuščinskih postopkov, 
pravnomočno so končane 3 zadeve. Sodišča pa so tudi izvr- 
ta 43 odločb o denacionalizaciji (tabela 5). 
2- pri organih druge stopnje 

jj-1- Pri Ministrstvu za varstvo okolja in urejanje prostora kot 
ugostopenjskem organu za denacionalizacijo stanovanj, 

»»vanjskih hiš, poslovnih stavb, poslovnih prostorov in 
avbnih zemljišč je bilo vloženih 19 pritožb, in sicer 1 v zvezi 
Denacionalizacijo stanovanjske hiše, 1 v zvezi z denacionali- 

sta'l? Pos'ovne9a prostora in 17 v zvezi z denacionalizacijo 
sk|« nLh 2em'iisČ. V 3 primerih se zavezanci pritožujejo zoper 
člen' 93 'e izcla' or9an P™6 stopnje na podlagi določbe 68. 
Prit * 2akona (začasne odredbe). V drugih primerih pa se ba° uJei° upravičenci, ki predlagajo, da se njihovim pritož- 
njjl/ u9°di, glede na to da je upravni organ prve stopnje 0ve zahteve zavrgel (stavbno zemljišče je bilo npr. pro- 

dano, podarjeno, podedovano itd., ali pa ni bilo pogojev za 
denacionalizacijo po 31. členu oziroma ni pravne podlage v 3. 
in 4. členu zakona). 

2. 2. Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki 
je pristojno za odločanje na drugi stopnji v zadevah denaci- 
onalizacije kmetijskih zemljišč, gozdov in kmečkih gospodar- 
stev, je bilo vloženih 24 pritožb. Rešenih je bilo skupaj 10 
pritožb, 14 zadev je še nerešenih. Od 10 rešenih zadev so se 
v šestih primerih pritožili upravičenci, v štirih primerih pa 
zavezanci. 6 pritožb je bilo neutemeljenih oziroma so bile 
zavrnjene, 4 pritožbe pa so bile ugodno rešene in so bile 
prvostopenjske odločbe (sklepi) odpravljene in zadeve 
vrnjene v ponovni postopek organu prve stopnje. 

2. 3. Pri Ministrstvu za industrijo in gradbeništvo, ki je pri- 
stojno za odločanje na drugi stopnji o zadevah denacionaliza- 
cije podjetij, je bilo vloženih 7 pritožb. Te se nanašajo pred- 
vsem na izdane sklepe po 68. členu zakona, in sicer 4 zoper 
sklepe o odredbi, da se začasno prepove razpolaganje 
z nepremičninami, 2 pritožbi se nanašata na sklepa o prenosu 
nepremičnin v začasno uporabo upravičencema, 1 pritožba 
pa se nanaša na sklep, s katerim je bila zavržena zahteva 
društva, ker le-to nima statusa upravičenca. Pri reševanju 
pritožb in pregledu pritožbenih spisov je bilo ugotovljeno, da 
organi prve stopnje pred izdajo sklepov nepopolno ugotav- 
ljajo dejansko stanje, zato je bilo treba v dveh primerih zadeve 
vrniti v ponoven postopek organu prve stopnje. 

3. izdajanje listin In podatkov v zvezi z denacionalizacijo 

3.1. Na področju izdajanja listin za vložitev zahteve za denaci- 
onalizacijo so občinske geodetske uprave prejele 8734 zahtev 
(podatki se nanašajo na obdobje do konca marca 1992). 
Povprečen čas za izdajo potrdil je 15 dni. V upravah z velikim 
številom zahtevkov in v upravah s pomanjkljivo urejenim 
arhivom čaka stranka na potrdilo tudi en mesec. V izjemnih 
primerih, ko je treba iskati ali preverjati podatke še pri drugih 
organih, se izdaja potrdila zavleče tudi za dva meseca. Zavr- 
njenih je bilo 80 zahtevkov, in sicer zato ker določene uprave 
za nekatera območja nimajo katastrskih podatkov (Murska 
Sobota, Lendava). 

3. 2. Sodišča so prejela 17477 zahtev za izdajo zemljiškoknjiž- 
nih izpiskov, prepisov in potrdil, v zvezi s katerimi so izdala 
84129 zemljiškoknjižnih izpiskov. Največ izpiskov je bilo izda- 
nih pri Temeljnem sodišču v Ljubljani (20701), pri Temeljnem 
sodišču v Mariboru (17499) in pri Temeljnem sodišču v Novem 
mestu (12084). Čas od vložitve zahteve do izdaje izpiska je pri 
posameznih sodiščih različen. Le posamezne enote lahko 
izdajo izpisek v nekaj dneh, povprečni čas za izdajo je pri- 
bližno mesec dni, na enotah, kjer je vloženo veliko zahtevkov, 
pa preteče od vložitve zahteve do izdaje izpiskov dva, tri, štiri 
(Enota Maribor, Enota Slovenj Gradec), pa tudi pet mesecev 
(Enota Ljubljana). 

3. 3. Občinski upravni organi, pristojni za notranje zadeve, so 
izdali preko 3000 potrdil o državljanstvu oziroma potrdil, da 
oseba ni vpisana v državljansko knjigo. Na podlagi 63. člena 
zakona pa je bilo pred občinskimi upravnimi organi, pristoj- 
nimi za notranje zadeve, sproženih 64 postopkov za ugotovi- 
tev državljanstva (podatek se nanaša na obdobje do konca 
aprila 1992). Odločbe so bile praviloma izdane v predpisanih 
rokih. Ministrstvo za notranje zadeve pa je doslej prejelo 
9 pritožb na odločbe prve stopnje, ki so bile vse rešene 
v predpisanem roku. 
3. 4. Arhiv Republike Slovenije je do zdaj rešil 392 zahtev za 
arhivsko dokumentacijo, ki jo tudi overi. Arhiv je začel z inten- 
zivnim urejanjem spisov, ki se nanašajo na podržavljanje 
premoženja, v letu 1990. Čas od vložitve zahteve za arhivsko 
gradivo pa do rešitve zadeve je danes bistveno krajši, pravi- 
loma 14 dni. Zadeve, ki so že evidentirane in urejene, so 
rešene takoj oziroma v enem tednu. Če zadeva ni evidenti- 
rana, obvestijo o tem stranko, temu primerno pa se tudi 
podaljša čas rešitve spisa. Če razpolaga arhiv s pomanjkljivo 
dokumentacijo, napotijo stranko na različne organe, ki tudi 
razpolagajo z dokumentacijo o podržavljenju, pri problema- 
tičnih zadevah pa tudi z njimi sodelujejo. 
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3. 5. Pri Ministrstvu za pravosodje in upravo je bilo vloženih 
160 zahtev za vpogled v spise o nacionalizaciji gospodarskih 
podjetij in o razlastitvah, s katerimi razpolaga navedeno mini- 
strstvo. Navedene zahteve ministrstvo rešuje sproti. 

IV. PROBLEMI PRI URESNIČEVANJU ZAKONA 

1. Organizacijski, tehnični, kadrovski in materialni problemi 

a) Zbrani podatki in informacije kažejo, da je pri teh proble- 
mih največja težava pri uresničevanju zakona zagotovitev 
zadostnega števila kadrov, in to pri večini organov, ki imajo 
naloge na področju denacionalizacije, in na vseh ravneh 
njegovega uresničevanja od občine do republike. Še zlasti je 
opazno pomanjkanje ustrezno strokovno usposobljenih 
kadrov za vodenje postopkov, zlasti diplomiranih pravnikov, 
in kadrov s posebnimi znanji (geodeti). Večina delavcev je 
obremenjena tudi z drugimi rednimi nalogami, tako da trpi 
tako njihovo, sicer redno delo, kot tudi delo pri denacionaliza- 
ciji. Preobremenjenost kadrov, zaposlenih v upravnih orga- 
nih, ni v občinah razrešena niti z vključitvijo zunanjih kadrov 
kot članov strokovnih komisij, ki obsegajo 40 odstotkov vseh 
delavcev v občinah na področju denacionalizacije. Po drugi 
strani pa zunanji člani kljub izrecnim zakonskim pooblastilom 
le redko vodijo postopke ali opravljajo posamezna dejanja 
v postopku, kar je praviloma prepuščeno delavcem, zaposle- 
nim v občinskih upravnih organih. 
Zagotovitev zadostnega števila, zlasti ustrezno usposoblje- 
nost kadrov onemogoča njihovo pomanjkanje v nekaterih 
občinah in v širšem okolju, predvsem pa zagotovitev finanč- 
nih sredstev za njihovo zaposlitev oziroma za plačilo po 
pogodbi. 

Za premostitev kadrovskih težav so v mnogih organih uvedli 
delo preko delovnega časa, prepovedali letne dopuste itd., 
kar vse povzroča dodatno preobremenjenost delavcem na 
tem področju. Posledice preobremenjenosti in zahtevnosti 
dela se že kažejo v relativno pogostih odstopih članov stro- 
kovnih komisij, ki jih je težko ali pa sploh nemogoče nadome- 
stiti. 

b) Finančni problemi se kažejo tudi pri zagotavljanju finanč- 
nih sredstev za delo organov iz stroškov, ki jih krijejo občine 
v postopku denacionalizacije (izvedenci, ogledi itd.), ter za 
zagotovitev sodobne tehnične opreme. Vsekakor so pri zago- 
tavljanju teh sredstev v prednosti tiste občine, ki so za 
namene denacionalizacije v svojih proračunih zagotovile 
posebna sredstva. 

c) Tehnična oprema je zlasti nezadovoljiva na področju zem- 
ljiške knjige, kljub temu da je Vlada Republike Slovenije, kot 
realizacijo svojega sklepa ob obravnavi prvega poročila že 
zagotovila za nekatera sodišča dodatna sredstva za nakup 
dodatne fotokopirne opreme. Pomanjkanje tehničnih sred- 
stev oziroma opremljenosti za učinkovitejše delo se kaže 
zlasti v pomanjkanju računalnikov in ustrezne programske 
opreme, kar povzroča težave tudi pri vodenju evidenc, ki jih 
morajo organi prve stopnje voditi po zakonu. 

d) Med drugimi težavami z organizacijsko, kadrovsko tehnič- 
nega področja pa so tudi posebej pereče prostorske težave, 
zlasti zagotovitev prostorov za vodenje ustnih obravnav. 

2. Problemi na področju pridobivanja in izdajanja listin ter 
podatkov 

Pri pridobivanju in izdajanju listin ter podatkov za vložitev 
zahteve za denacionalizacijo oziroma listin in podatkov, 
potrebenih za odločitev o zahtevi, poleg težav pri zagotavlja- 
nju organizacijsko tehničnih, kadrovskih in materialnih mož- 
nosti zlasti izstopajo problemi obstoja listin in podatkov ter 
njihove pravilnosti. Dokumentacije o podržavljenem premo- 
ženju in o načinu njegovega podržavljenja v mnogih primerih 
sploh ni ali pa je ta pomanjkljiva. Pogosto pa je tudi razpršena 
pri raznih organih in zavezancih tako, da je njena pridobitev 
zamudno in težavno delo. Zahteve za izdajo listin in drugih 
podatkov, povezanih z denacionalizacijo, so pri organih, ki te 
podatke hranijo in izdajajo, podvojile obseg njihovega dela. 

Kljub nenehnemu zmanjševanju časa, ki poteče od zahteve do 
izdaje listin, je ta čas pri organih, na katere je vloženih veliko 
zahtev, še vedno relativno dolg. Kljub temu da so Ministrstvo 
za pravosodje in upravo, Ministrstvo za notranje zadeve, 
Republiška geodetska uprava In Arhiv Republike Slovenije 
izdali v skladu z že omenjenim programom uresničevanja 
zakona o denacionalizacji navodila o izdajanju podatkov za 
potrebne denacionalizacje na področjih, za katera so pri- 
stojni, se na posameznih področjih njihovega izdajanja pojav- 
ljajo še dodatni problemi. 

a) Pri izdajanju listin oziroma katastrskih podatkov in podat- 
kov iz zemljiške knjige srečujejo zlasti z naslednjimi problemi: 

1. ponekod so pomanjkljivo urejeni arhivi zemljiškega kata- 
stra kot posledica pomanjkanja primernih prostorov ali 
zaradi pomanjkljive skrbi za varovanje arhiva; 

2. podatki v aktih podržavljenja so nepopolni, včasih celo 
napačni ali pa so brez prave povezave s katastrskimi 
podatki: 

3. številne stranke ne razpolagajo z nikakršnimi dokumenti 
o podržavljenju in lokacijo podržavljenih nepremičnin le 
približno navajajo; 

4. podatki zemljiške knjige večkrat ne ustrezajo stanju ob 
podržavljenju in se razlikujejo od podatkov zemljiškega 
katastra; 

5. ugotavljanje obsega, oblike in vrednosti podržavljene 
nepremičnine se ob pomanjkljivih podatkih dodatno za- 
plete zaradi kasnejših sprememb na nepremičninah; 

6. poseben problem so tako imenovane vaške skupnosti, 
skupni pašniki - uporabo določenih delov so si gospo- 
dinjstva razdelila, ni pa mogoče dati podatka o deležu za 
posameznika. Tako imenovane srenjske pravice so vpisa- 
ne v »C« listu zemljiškoknjižnega vložka, stranke pa na- 
vadno ne vedo niti za številko tega vložka, še manj pa za 
upravičenca ter se pravice nanašajo na nekdanje hišne 
številke, ne pa na imena; 

7. zemljiška knjiga daje zaradi slabe tehnične opremljenosti 
fotokopije listin, iz katerih je težko razbrati nepremičnine, 
naj bi bile predmet denacionalizacije; 

8. problematični so zemljiškoknjižni izpiski vložkov za par- 
cele, ki so bile podržavljene in naj bi bile predmet denaci- 
onalizacije, ne navajajo pa parcel, ki so bile dane v zame; 
njavo. Stranke dosledno navajajo podatke o parcelah, ki 
so jim bile odvzete z arondacijo, ne pa parcel, ki so jim 
bile dane kot nadomestilo; 

9. v aktu o podržavljenju so parcele deljene, ob podržavlje- 
nju pa katastrska delitev ni bila izvedena, ker se je čakala 
nova izmera; 

10. stranke navajajo podatke o vseh parcelah, ki so navedene 
v prvotnem aktu o podržavljenju, na pritožbo zoper tak 
akt je prvotna odločitev spremenjena, kar pa stranke rade 
zamolčijo; 

11. na območjih, kjer ni bilo katastrske evidence ob podržav- 
ljenju, vsebuje akt o podržavljenju le podatke iz zemljišk® 
knjige, ki pa nima podatkov o površinah ali pa so " 
podatki nezanesljivi. Nepremičnina je večkrat opisno na- 
vedena v aktu podržavljenja. 

b) Pri dajanju arhivskih podatkov so problemi predvsem 
v tem, da se stranke velikokrat obračajo neposredno na Arh'" 
Republike Slovenije brez osnovnih podatkov, saj niti ne vedo. 
kdaj je bila določena stvar odvzeta, kje in kdo je odvze' 
premoženje. Stranke se praviloma obračajo na Arhiv Slov?" 
nije v zadevah, v katerih bi se morali na to institucijo obrni" 
nazadnje, in v zadevah, ki jih arhivi praviloma ne hranijo: to 
predvsem odvzemi stanovanj, hiš in trgovskih lokalov, ki s" 
bili najemni in nelastniški, kar pomeni, da stranke prosijo 
samo za potrdila o zalogah in inventarju, ki naj bi ga ime" 
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v omenjenih lokalih. Stranke pa iščejo tudi dokumentacijo 
o lastništvu nad določenim premoženjem, za katero samo 
domnevajo, da so bili nekoč lastniki, in se ugotovi, da to sploh 
niso bili. 

c) Težave pri izdajanju potrdil o državljanstvu oziroma pri 
postopkih za ugotavljanje pridobitve državljanstva so zlasti: 

- Zahteve ne vsebujejo podatkov, potrebnih za ugotavljanje 
državljanstva, zato je skoraj v vsakem primeru treba zahtevati 
dopolnitev vloge. Predvsem ni točnih osebnih podatkov (pri- 
imek po sklenitvi zakonske zveze), podatkov o zakonskih 
zvezah, o zadnjem stalnem prebivališču itd. 

- V zadevah ni podatkov o smrti, v večini primerov pa smrt še 
sploh ni dokazana, zaradi česar je potreben predhodni posto- 
pek za razglasitev pogrešanca za mrtvega. 

~ Razlaščenci so osebe, rojene pred vojno. Matične knjige 
so pred vojno vodili župniki. Te pogosto niso ažurirane. 
Matične knjige za osebe, ki so bile rojene pred več kot 100 leti, 
so bile odstopljene Arhivu Republike Slovenije, ta pa naj bi jih 
vrnil predstavnikom katoliške verske skupnosti. Preverjanje 
osnovnih dejstev, ki vplivajo na državljanstvo (poroka, smrt, 
Poklic, domovinska pristojnost), zato traja dolgo časa, saj je 
s poizvedovanji treba ugotoviti, kje je posamezna župnijska 
knjiga. 

~ Razlaščenci v večini primerov niso bili vpisani v državljan- 
ko knjigo; v večjem številu primerov je bil razlog za to 
"Poraba 35/2 čl. zakona o državljanstvu FLRJ. Ugotavljanje 
uPravičenosti uporabe te določbe po 44-ih letih je izredno 
težavno, saj je večina arhiva uprav notranjih zadev izgubljena 
a'i uničena (po vojni sta se do leta 1963 neprestano spremi- 
njali upravnoteritorialna razdelitev ozemlja Slovenije kot tudi 
organizacija notranjih zadev). Podatke je zato treba iskati 
* Pokrajinskih arhivih, v Arhivu Republike Slovenije, v Arhivu 
Ministrstva za notranje zadeve itd. 

Stanje dokumentacije, potrebne za uveljavitev zahteve in za 
odločanje o zahtevi, se posledično kaže tudi pri delu organov, 
Pristojnih za odločanje o denacionalizaciji. Zaradi manjkajo- 
čih podatkov in listin upravičenci in njihovi pravni nasledniki 
vlagajo nepopolne zahteve, na kar kaže podatek, da je bilo 
treba več kot polovico zahtev vrniti v dopolnitev, kar dodatno 
°bremenjuje delo teh organov, pa tudi otežuje popolno in 
Pravilno ugotovitev dejanskega stanja. To pa je tudi eden 
•zmed najbolj pogostih problemov, izraženih v zvezi z vode- 
niem postopkov in odločanjem o zahtevah. 
3- Problemi, povezani s pravnimi vprašanji 
3-1- Temeljna ovira za uresničevanje zakona oziroma za nje- 
9?vo hitrejše in učinkovitejše reševanje je nesprejetje že ome- 
njenih zakonov, ki so bistveni za njegovo uresničevanje 
* celoti. Zaradi nesprejetja zakona o Slovenskem odškodnin- 
®kem skladu ni mogoče izdajati odločb, ki bi se glasile na 
odškodnino v obveznicah ali v delnicah, s katerimi razpolaga 
Republika Slovenija. Prav tako pa zaradi nesprejetja tega in 
akona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
■ovenije ni mogoče izdajati odločb, ki bi se glasile na izdajo 

or!.Znan'c slednjega sklada. Ustanovitev tega sklada pa bo "\°9°čila tudi večje možnosti za denacionalizacijo v obliki 
s?i omestnega premoženja. Slovenskega odškodninskega 
0 , a tudi ne bo mogoče oblikovati brez sprejetja zakona 
m(fSl?'nskem Preoblikovanju podjetij, ki naj bi določil najpo- nnT^eiši vir in višino sredstev, ki naj bi se pri lastninjenju 
za '' '.z'°č'la za ta sklad preko Sklada Republike Slovenije 
ni 

razv?j. Prav tako pa bo zakon o lastninskem preoblikova- 
ter ri"?'3' varstvo pravic razlaščencev pri privatizaciji podjetij 
na iT ča' načela za ocenjevanje vrednosti sedanjih podjetij, 
zararr zakon o denacionalizaciji izrecno napotuje. Praviloma 
zaci poman]kanja teh načel tudi nista mogoči denacionali- 
*ev !f.podie<ii v last in posest, vzpostavitev lastninskih dele- v teh podjetjih, razen izjemoma ob poravnavi. 

stvoSnHČ0Vanie zakona 0 denacionalizaciji pa ovira tudi dej- °a niso sprejeti drugi zakoni, povezani s privatizacijo 
Podjetij, nPr. zakon o ustanovitvi Agencije za privatizacijo in 

ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za razvoj. Agencija naj 
bi namreč predvidoma izdajala tudi podrobnejša navodila za 
ocenjevanje vrednosti sedanjih podjetij, Sklad za razvoj pa bo 
poleg tega, da je po zakonu o denacionalizaciji najpomemb- 
nejši vir sredstev Slovenskega odškodninskega sklada, tudi 
zadolžen za izvršitev odločb, ki se glasijo na vzpostavitev 
lastninskega deleža podjetja ali odškodnino v delnicah. 

Tudi nesprejetje novih, ustreznejših zakonov, ki sicer niso 
neposredno povezani s privatizacijo, povzroča težave pri 
uresničevanju posameznih določb zakona, npr. zakon o goz- 
dovih (gozdne ceste). 

3.2. Kljub temu da so vsi podzakonski predpisi šele izdani, pa 
se že postavljajo vprašanja o interpretaciji posameznih 
določb oziroma o njihovi ustreznosti. Prav tako pa se pri 
ugotavljanju vrednosti podržavljenega premoženja po nepo- 
trebnem postavljajo izvedenci, kljub temu pa bi lahko te 
vrednosti na podlagi teh podzakonskih aktov ugotovil organ 
sam oziroma usposobljen član strokovne komisije. 

3.3. Veliko je vprašanj oziroma zahtev za razlago samega 
zakona o denacionalizaciji oziroma uporaba posameznih čle- 
nov povzroča v praksi težave. To so zlasti členi: 3,4,11,12,16/ 
4 17/4, 18/3, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 35, 42, 43, 44, 
45, 46, 48, 49, 50, 51, 54/5, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 85, 
87, 88, 92 in 93. Največ odprtih vprašanj in nejasnosti pa 
povzročajo naslednji členi: 11, 27, 42, 44, 49 in 68. člen. 

Opozorila občin pa se nanašajo tudi na težavnost in zaplete- 
nost denacionalizacijskega postopka, in na prepočasne 
odgovore na postavljena vprašanja ministrstvom in drugim 
republiškim organom. 

Najpogostejši pravni problemi razlage posamičnih določb 
zakona se pojavljajo pri reševanju zahtev za denacionalizacijo 
kmetijskih zemljišč, gozdov in kmečkih gospodarstev ter pri 
denacionalizaciji podjetij. 

a) Področje denacionalizacije kmetijskih zemljišč, gozdov in 
kmečkiFigospodarstev 

Pri reševanju drugostopenjskih zadev se poleg pomanjkljivo- 
sti v izvedbi postopka kot glavna značilnost opaža dejstvo, da 
si upravičenci zakon po vsebini preširoko ali vsaj napačno 
razlagajo. V 6 primerih od 10 rešenih zadev na drugi stopnji so 
namreč upravičenci pred upravnimi organi postavili zahtevke 
za vračilo zemljišč, ki niso bila podržavljena na enega od 
načinov iz 3., 4. ali 5. člena zakona, kar pomeni, da podlage za 
vrnitev zemljišča po zakonu ni. Zahtevki, s katerimi stranke 
zahtevajo vrnitev zemljišč, ki so jim bila npr. razlaščena v letu 
1991 za splošne družbene potrebe, na katerih so leta 1984 
izgubili lastninsko pravico zaradi potreb po kompleksni gradi- 
tvi objektov, ali pa so jih leta 1962 prodali občini, ne morejo 
biti ugodno rešeni v postopkih denacionalizacije, ki se vodijo 
pri upravnih organih. 

Na drugi strani pa je pri zavezancih za denacionalizacijo 
kmetijskih zemljišč in gozdov opaziti, da ne nasprotujejo in ne 
ugovarjajo vračilu posameznih zemljišč, ker se parcelno in 
katastrsko stanje ni spremenilo, težave pa se pojavijo takoj, 
ko gre za vračanje zemljišč iz t.i. funkcionalnih kompleksov. 
Problem je že sama identifikacija kompleksov, nadalje vračilo 
v last in posest ali samo v solastnino, nadalje ugotavljanje 
deleža, ki pripada posameznemu upravičencu, vprašanje 
naložb v ta zemljišča, vprašanje stroškov delitve oziroma 
ponovne odmere in zamejničenja teh parcel, ureditev dostopa 
do teh zemljišč in podobno. 

Med vprašanji, ki jih postavljajo pristojni upravni organi in 
komisije, ki vodijo postopke denacionalizacije, so najpogo- 
stejša vprašanja o vračanju kmetijskih zemljišč iz kompleksov 
in zemljišč, na katerih so'bile izvedene agrarne operacije 
(komasacije, arondacije), nadalje o povečani (zmanjšani) 
vrednosti kmetijskih zemljišč *n gozdov, o vračanju gozdov, 
v katerih so zgrajene gozdne ceste, in drugo. 
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b) Področje denacionalizacije podjetij in premoženja 

Pri denacionalizaciji podjetij in premoženja je sicer relativno 
manj vloženih zahtev, zato pa so ugotovitveni postopki zah- 
tevnejši, s tem pa tudi daljši in zamudnejši. Prve težave upravi- 
čencev se začno s pridobivanjem listin o cenitvah podržavlje- 
nih podjetij oziroma o, bilancah ob podražavljenju. Popisi 
o cenitvi premoženja ter bilance ob podržavljanju so sicer 
v veliki večini narejene za tista podjetja, ki so bila nacionalizi- 
rana na podlagi zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodar- 
skih podjetij (Ur. I. SFRJ štev. 98/46 in 35/48), med tem ko 
tovrstnih podatkov ponavadi ni za podjetja, ki so bila zaple- 
njena ali podržavljena na podlagi drugih predpisov. 

Pri denacionalizaciji podjetij je treba brez izjeme ugotoviti 
vrednost podjetja ob podržavljanju kakor tudi vrednost 
takega podjetja ob izdaji odločbe. Ugotovitev vrednosti je 
potrebna zato, ker npr. podjetja ni mogoče vrniti v last in 
posest v celoti, če njegova vrednost ob odločanju presega 
vrednost podjetja ob podržavljanju za več kot 100 odstotkov, 
nadalje je potrebno v primeru, ko gre za povečano ali zmanj- 
šano vrednost, plačati oz. doplačati odškodnino do polne 
vrednosti. Nadalje ni mogoče vzpostaviti lastninskega deleža 
na družbenem kapitalu pravne osebe, ki je zavezanka, prav 
tako pa ni mogoče določiti višine odškodnine, če drugi načini 
denacionalizacije niso možni oziroma takšno obliko zahteva 
sam upravičenec. 
Reševanje zahtevnih vprašanj se pred delavce upravnih orga- 
nov postavi tudi tedaj, ko je treba presojati ugovore zave- 
zanca ob vrnitvi nepremičnine v last in posest, ki se nanašajo 
na bistveno okrnitev ekonomske oziroma tehnološke funkci- 
onalnosti kompleksov. Ne nazadnje je treba omeniti še težav- 
nost ugotavljanja deležev družbenikov oziroma delničarjev, 
saj praviloma ne obstajajo knjige delničarjev oziroma listine 
o ustanovitvi družb, iz katerih bi bili razvidni deleži posamez- 
nega družbenika oziroma delničarja, ki je upravičenec do 
denacionalizacije premoženja osebnih oziroma kapitalskih 
družb. 

c) Področje denacionalizacije stanovanj, stanovanjskih hiš, 
poslovnih prostorov, poslovnih stavb in stavbnih zemljišč 

Tu ni večjih težav pri reševanju zahtev 2;a denacionalizacijo. 
Posamezne težave se pojavljajo predvsem pri reševanju t.i. 
procesnih vprašanj, ki so pa podobna kot na drugih po- 
dročjih. 

Večje težave se utegnejo pojaviti pri reševanju zahtev za 
denacionalizacijo, vloženih na podlagi zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju. V navedenem zakonu 
namreč ni določbe, ki bi odrejala, da se tudi v postopkih 
vračanja premoženja po tem zakonu uporabljajo določbe 
zakona o denacionalizaciji. To pomeni, da tudi ni jasno, po 
katerem predpisu se bodo določale odškodnine ter kdo bo 
zavezanec za plačilo odškodnine. 

3.4. Težave se kažejo že tudi pri izvrševanju odločb o denaci- 
onalizaciji. Glede izvajanja 66. člena zakona, ki določa, da se 
zemljiškoknjižne spremembe izvedejo po uradni dolžnosti, so 
mnenja sodišč različna. Nekatera sodišča jih tolmačijo tako, 
da mora upravni organ po uradni dolžnosti sestaviti tudi 
zemljiškoknjižni predlog. Pojavljajo pa se tudi primeri, ko se 
pravice v zemljiško knjigo ne morejo vpisati, ker bi bil takšen 
vpis nedopusten glede na zemljiškoknjižno stanje. V takih 
primerih mora sodišče izdati ustrezno odločbo, v kateri ugo- 
tovi, da vpis ni dopusten, ker odločba upravnega organa ni 
izvršiljiva. Ne ujemajo se namreč podatki iz zemljiške knjige 
s podatki iz odločbe o denacionalizaciji. 

3.5. Vse pogostejše pa so tudi pobude za spremembo 
zakona, ki pa so v bistvu politične narave ali pa se nanašajo na 
položaj zavezancev oziroma razlaščencev, ki zahtevajo spre- 
membo zakona vsak v svojo korist. Predlagajo pa se tudi 
spremembe zakona v smeri širitve kroga upravičencev, zlasti 
pravnih in tem podobnih oseb. 

3.6. Povečuje pa se tudi številS pobud za oceno ustavnosti 
posameznih členov zakona. 

Posamezniki, pravne osebe in združenja so od uveljavitve 
zakona poslali Ustavnemu sodišču Republike Slovenije 
pobude oziroma predloge za oceno ustavnosti posameznih 
določb zakona o denacionalizaciji kot tudi podzakonskih 
aktov, povezanih z izvajanjem zakona. Tako so bile poslane 
naslednje pobude: 

a) Pobuda Mercatorja, KŽK Kmetijstvo Kranj, Agrokombinata 
Maribor, Mercatorja, Agrokombinat Krško, Hmezada Žalec; 
Kmetijstva Vipava, Agrogorica in Mlinopeka, Murska Sobota, 
za oceno ustavnosti določbe 6., 12., 27., 28. in 29. točke 3. 
člena ter 14 člena zakona. 

b) Pobuda Sindikata papirne, grafične in časopisne informa- 
tivne, založniške ter novinarske dejavnosti Slovenije za oceno 
ustavnosti 14. člena zakona. 

c) Pobuda Boža Dimnika iz Ljubljane za oceno ustavnosti 92. 
člena zakona. 

d) Pobuda Splošnega združenja gozdarstva Slovenije, Ljub- 
ljana za oceno ustavnosti 2. odstavka 19. člena, 8. odstavka 
27. člena in 52. do 59. člena zakona. 

e) Pobuda Združenja lastnikov razlaščenega premoženja, 
Ljubljana - za oceno ustavnosti odloka o upravljanju gozdov 
v družbeni lastnini, za katero zakon o denacionalizaciji določa 
obveznost vračanja do izvedbe denacionalizacije (Ur. I. RS, št. 
33/91). 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je od navedenih pobud 
že sprejelo pobudo za oceno ustavnosti 92. člena zakona 
o denacionalizaciji. 

V. OCENA URESNIČEVANJA ZAKONA 

Na podlagi ocen, zbranih v tem poročilu, je mogoče ugotoviti, 
da je uresničevanje zakona o denacionalizaciji v primerjavi 
z ocenami in podatki prvega poročila na vseh področjih 
njegovega uresničevanja bistveno napredovalo. Medtem ko 
pred tremi meseci še niso bile v vseh občinah ustanovljene 
niti strokovne komisije in je bilo le nekaj izdanih odločb 
o denacionalizaciji ter je bilo delo občinskih upravnih orga- 
nov predvsem v vračanju priglasitev in zahtev, vloženih pred 
uveljavitvijo zakona, pa število izdanih odločb, opravljenih 
ustnih obravnav in izdelanih poročil ter drugih dejanj 
v postopku, opravljenih v preteklih treh mesecih, nedvomno 
kaže na to, da je proces denacionalizacije intenzivno stekel 
v smeri konkretnega reševanja in odločanja o zahtevah za 
denacionalizacijo. 

Glede na to da so bili podzakonski akti v celoti izdani šele 
pred slabima dvema mesecema in da še ni zakonov, ki bi 
omogočili uresničevanje zakona v celoti ter da je od skup- 
nega števila vloženih zahtev manj kot polovica popolnih ter 
ob drugih ugotovljenih problemih, ki spremljajo izvajanje 
zakona, je s strokovnega vidika nedvomno možna ugotovitev, 
da je uresničevanje zakona v preteklih treh mesecih celo nad 
pričakovanji. 

Na podlagi do zdaj opravljenih nadzorstveno inštruktažnih 
pregledov ni bilo opaziti izrazitih oziroma večjih neopravičlji- 
vih zastojev pri reševanju zadev. Na splošno pa je bilo 
mogoče opaziti, da upravni organi prepočasi oziroma v pre- 
dolgih časovnih presledkih opravljajo posamična dejanja 
v postopku, ali pa postavljajo strankam občutno predolgo 
roke. Prav tako nekateri upravni organi niso izdali odločb, 
tudi v primerih, ko bi to sicer lahko storili, saj je bilo iz spisov 
razvidno, da so zadeve zrele z« odločitev. Sicer pa samo delo 
pri konkretnih pregledanih zadevah kaže na resnost dela 
upravnih organov in so omenjene pomanjkljivosti ravnanja 
v zadevah predvsem posledica začetnih težav, saj je tovrstni 
postopek z izredno zahtevnim, posebnim ugotovitvenim 
postopkom in s tem v zvezi z izvajanjem dokaznega postopka 
popolna novost za upravne organe. 

Kljub temu pa ponovno velja ugotovitev iz prvega poročila, d® 
uresničevanje zakona poteka v posameznih občinah 
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z različno intenzivnostjo, na kar nedvomno kaže primerjava 
zbranih podatkov. Njihova podrobnejša analiza kaže, da 
obseg opravljenega dela ni v celoti soodvisen od števila 
vloženih zahtev, kadrov in drugih materialno-tehničnih mož- 
nosti, temveč tudi od usposobljenosti, predvsem pa od pri- 
pravljenosti v posameznih občinah za hitro in učinkovito 
uresničevanje zakona. 

Dejstvo, da se praviloma vsi organi, ki sodelujejo v procesu 
denacionalizacije, od občine do republike spoprijemajo z veli- 
kimi organizacijsko-tehničnimi, kadrovskimi in finančnimi 
težavami, opozarja na to, da tako niso v celoti oziroma zado- 
voljivo uresničeni sklepi Izvršnega sveta Skupščine republike 
Slovenije oziroma Vlade republike Slovenije o dolžnosti pri- 
stojnih organov, da zagotovijo kadrovske in druge navedene 
možnosti za hitro in učinkovito uresničevanje zakona. Pri tem 
Pa je treba ugotoviti, da so navedene možnosti odvisne od 
objektivnih danosti in da njihovo zagotavljanje ni odvisno od 
volje te ali one občine, ampak od možnosti, ki so občini na 
voljo. Zagotovitev navedenih možnosti namreč pomeni kom- 
pleksno vprašanje, ki ga bo tudi v nadaljevanju ob nenehnem 
povečevanju dela upravnih organov in hkratnih pritiskih na 
zmanjševanje sredstev za njihovo delo in na zmanjševanje 
Števila zaposlenih v danih razmerah težko zadovoljivo rešiti. 

Stanje podatkov in listin o podržavljenju ter stanje katastra in 
zemljiške knjige ter ugotovljeni problemi na pravnem 
Področju so potrdili ugotovitev, da bo proces denacionaliza- 
cije eden najzahtevnejših procesov, vsekakor pa najzahtev- 
nejši proces lastninskega preoblikovanja naše družbe. 
Ponovno je treba opozoriti, da je zakon, ki je v takem obsegu 
zaradi svoje celovitosti ter stanja področja, ki ga ureja, unika- 
ten tudi v primerjavi s podobnimi zakoni, sprejetimi v drugih 
državah, kjer sta proces denacionalizacije in privatizacije 
aktualna. Zato bo tudi ob zagotovitvi vseh dejanskih in prav- 
nih pogojev proces denacionalizacije dolgotrajen, vsekakor 
Pa ne hiter, uresničljiv v celoti v letu ali dveh. Zato doseda- 
njega poteka njegovega uresničevanja ni mogoče presojati 
zgolj z vidika upravičenih, vendar v veliki meri preoptimistič- 
nih pričakovanj razlaščencev, temveč le ob upoštevanju tudi 
vseh objektivnih pogojev in usposobljenosti ter možnosti za 
usposobitev organov, ki naj bi ta zakon izvedli. Pri presojanju 
njegovega uresničevanja pa tudi ni mogoče spregledati poli- 
tičnih razsežnosti tega zakona, ki so se kazale že pri njego- 
vem sprejemanju, kažejo pa se tudi pri njegovem uresniče- 
vanju. 

Ocene ob pripravi zakona, da bo vloženih od 50.000 do 60.000 
zahtev za denacionalizacijo, so morebiti pretirane, vendar 
Podatki o številu priglasitev in zahtev za denacionalizacijo, 
vloženih pred uveljavitvijo zakona ter število vloženih zahtev 
*a izdajo zemljiškoknjižnih, katastrskih in drugih podatkov 
kažejo na to, da je vložena kvečjemu 1/3 vseh pričakovanih 
zahtev. Dodatno pa je treba opozoriti, da se bodo pred organi, 
Pristojnimi za odločanje o denacionalizaciji, začeli voditi tudi 
Postopki za vračanje premoženja na podlagi zakona o zadru- 
9ah in zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

®b upoštevanju do zdaj opravljenih nalog in nalog, ki so 
Pripravi, ter ugotovljenega stanja na področju denacionali- 

zacije, je mogoče ugotoviti, da se njen proces iz t.i. prve faze, 
•J- same priprave in sprejema zakona, približuje koncu t.i. 

u9e faze oziroma priprave na uresničevanje tega zakona 
Praksi v celoti, čeprav še niso ustrezno in v celoti zagotov- 

zak6 ^ad.rovske. finančne in druge možnosti, ter niso sprejeti K°ni, ki so nujni za celovito uresničevanje zakona. 

5gtra in učinkovita ter usklajena razrešitev odprtih vprašanj, ki 
ce|Po,aY'iai° pri uresničevanju zakona in ki zavirajo njegovo 

ovitejše in hitrejše uresničevanje, bo tudi omogočila nepo- 

sreden prehod procesa denacionalizacije v t.i. tretjo fazo, ki 
naj bi zajela čimhitrejšo in učinkovitejšo uresničitev zakona 
o denacionalizaciji v praksi. 

VI. PREDLOG SKLEPOV 

Za nadaljnje hitrejše in učinkovitejše uresničevanje zakona 
Vlada Republike Slovenije sprejema naslednje 

SKLEPE: 

1. Vlada Republike Slovenije priporoča izvršnim svetom 
skupščin občin, da: 

- ugotovijo, v katerih organih oziroma na katerih področjih 
prihaja še vedno do zastojev in v ta namen sprejemajo opera- 
tivne ukrepe za hitrejše in učinkovitejše uresničevanje za- 
kona; 

- zagotovijo nadaljnje kadrovske, organizacijske, materialne 
in druge možnosti za hitro in učinkovito uresničevanje zakona 
o denacionalizaciji na vseh ravneh občine; 

- poročajo Medresorski komisiji Vlade Republike Slovenije 
za spremljanje uresničevanja zakona o denacionalizaciji 
o uresničevanju zakona o denacionalizaciji v njihovi občini 
enkrat v treh mesecih; 

- zagotovijo, da občinski upravni organi, pristojni za odloča- 
nje o zahtevah za denacionalizacijo na prvi stopnji ažurneje 
vodijo postopke in odločajo brez odlašanja v tistih zadevah, 
kjer odločitev ni pogojena s sprejemom manjkajočih zakonov. 

2. Republiški upravni organi: 

- nudijo strokovno pomoč občinskim upravnim organom pri 
uresničevanju njihovih nalog in opravljajo nadzor nad njiho- 
vim delom; 

- spremljajo uresničevanje zakona na svojem področju; 

- Ministrstvo za pravosodje in upravo - Zavod za informatiko 
zagotovi čimprejšnjo računalniško podporo za vodenje evi- 
denc s področja denacionalizacije; 

- pristojna ministrstva ponovno proučijo podzakonske akte, 
ki so jih izdala, kakor tudi druga navodila, dana kot pomoč za 
izvajanje zakona ter jih ustrezno spremenijo in dopolnijo, če 
je to potrebno za lažje in učinkovitejše uresničevanje zakona. 

3. Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini republike 
Slovenije, da zaradi zagotovitve celovitega uresničevanja 
zakona o denacionalizaciji čim prej sprejme zakon o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij, zakon o Skladu kmetijskih zem- 
ljišč in gozdov republike Slovenije ter druge zakone, pove- 
zane z lastninskim preoblikovanjem podjetij. 

Vlada Republike Slovenije se bo zavzemala za takojšnjo pri- 
pravo zakona o Slovenskem odškodninskem skladu in njegov 
čimprejšnji sprejem v Skupščini Republike Slovenije. 

Medresorska komisija za spremljanje uresničevanja zakona 
o denacionalizaciji Vlade Republike Slovenije še nadalje 
sproti spremlja njegovo uresničevanje ter o tem obvešča 
Vlado Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije bo za hitrejše in dosledno uresni- 
čevanje zakona o denacionalizaciji sprejemala nadaljnje ope- 
rativne ukrepe. 
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Legeadr k tabeli k. 4 
I - SI. ustanovljenih strokovnih komisij; 
2-5i. vseh članov komisij; 

Od legi: 
•) diplomiranih pravnikov, 
b) diplomiranih inženirjev geodezije, 
c) diplomiranih inženirjev gradbeništva, 
d) diplomiranih inženiljev arhitekture, krajinarstva, 

KOMISIJE IN SREDSTVA OBČIN ZA DENACIONALIZACIJO 

e) diplomiranih ekonomistov, 
0 diplomiranih inženiijev gozdarstva,agronomije, 
g) člani z višjo strokovno izobrazbo, 
h) (lani s srednjo izobrazbo, 
i) drugi poklici (visoka strokovna izobrazba), 

3 - St. zunanjih Članov v strokovnih komisijah, 
4 - sredstava v SIT, zagotovljena v proračunu za potrebe denacionalizacije. 

TABELA 4 

OBČINA I 1 I I a I b I c I d I e I f iS I h I i 3 I 4 I 

AJDOVŠČINA 
BREZICE 
CELJE 
CERKNICA 
ČRNOMELJ 
DOMŽALE 
DRAVOGRAD 
GORNJA RADGONA 
GROSUPLJE 
HRASTNIK 
IDRIJA 
ILIRSKA BISTRICA 
IZOU 
JESENICE 
KAMNIK 
KOČEVJE 
koper 
KRANJ 
krško 
usko 
LENART 
LENDAVA 
LITIJA 
LJUBLJANA-BEZIGRAD 
ljubljana-center 
LJ MOSTE POLJE 
LJUBLJANA-SISKA 
LJ VIC-RUDN1K 
LJUTOMER 
LOGATEC 
MARIBOR 
PESNICA 
RUSE 
METLIKA 
MOZIRJE 
murska sobota 
"ova gorica 
"0V0 MESTO 
ORMOŽ 
HRAN 
POSTOJNA 
PTUJ RW)LJE OB DRAVI 
RADOVLJICA 
Ravne na koroškem 
Ribnica 
SEVNICA 
SEŽANA 
SLOVENJ GRADEC 
SLOV.BISTRICA SLOV. KONJICE 
ŠENTJUR 
SKOPJA LOKA 
?MA*JE PRI JELŠAH TOLMIN 
JRbovlje t*ebnje 
irzic 
VELENJE 
VRHNIKA 
Jagodje 
zalec 

16 
11 
15 

5 
6 

15 
7 
5 

12 
7 
6 
5 
7 

15 
15 
10 
7 

15 
8 
5 
6 
6 

14 
19 
13 
10 
18 
20 
12 
10 

9 
10 
6 
7 

10 
6 

15 
10 
6 

10 
15 
15 
5 
6 
5 
9 

11 
16 
7 
6 

14 
10 
27 

9 
10 

10 
7 
8 
8 

10 

5 I 
5 I 
4 I 
2 I 
2 I 
3 I 
1 I 
1 I 
2 I 
2 I 
1 I 
2 I 
1 I 
6 I 
4 I 
2 I 
2 I 
6 I 
1 I 
1 I 
2 I 
1 I 
2 I 
3 I 
5 I 
4 I 
6 I 
7 I 
2 I 
2 I 

I 
2 I 
2 I 
1 I 
2 I 
4 I 
2 I 
5 I 
2 I 
2 I 
2 I 
3 I 
3 I 
1 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
3 I 
2 I 
1 I 
3 I 
2 I 
3 I 
2 I 
2 I 

I 
3 I 
1 I 
2 I 
2 I 
3 I 

6 
1 
4 
8 
6 

2 
1 
3 
3 
8 
3 
1 
5 
2 

11 
2 
3 

3 
2 
2 
3 
4 

6 
6 

12 

5 
3 
3 
4 
7 
4 
3 
1 
4 
4 
3 
2 
6 

2 
1 
3 
4 
5 

14 
10 
4 
6 

14 
7 
7 

5 
6 
5 

3 
5 
4 

4 
6 
7 

12 
3 
1 

2 
6 
8 

1 
5 
3 

2 
4 

5 
4 
2 
5 
1 

2000000 
600000 

1500000 

2000000 
800000 

200000 
200000 

2500000 
1600000 

500000 
500 

600000 
2500000 
4700000 
7000000 
5000000 
3500000 
1000000 

400000 
500000 

1000000 

2053006 
737000 

3000000 
2000000 

1000000 

1500000 
1000000 
400000 

5000000 
1000000 
1000000 
278607 

u P A J | 107 I 617 I 155 I 58 I *8 1 9 1 55 I 69 I 147 I 53 I 21 I 262 I 57069600 I 
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SOONI POSTOPKI V ZVEZI Z ZAHTEVAM! ZA DENCIONAL1ZACIJO TABELA S 
SOOISCE zahteve po 5. členu Izspusc.postopki 

vložene pr.končane I uvedeni pr.končani 
i zvrserve 
odločbe 

ct.zaht.z.k. izp 
prepisov,potrdil 

TEMELJNO 

TEMELJNO 

TEMELJNO 

TEMELJNO 

TEMELJNO 

TEMELJNO 

TEMELJNO 

TEMELJNO 

SOOISCE CELJE 

SOOISCE KOPER 

SOOISCE KRANJ 

SOOISCE LJUBLJANA 

SOOISCE MARIBOR 

SOOISCE MOR.SOBOTA 

SOOISCE NOVA GORICA 

SOOISCE NOVO MESTO 

8 
11 

16 

15 

12 

2 

4 

22 

2 I 
I 

0 I 
1 

1 I 
1 

0 I 
1 

0 I 
I 

0 I 
1 

1 I 
I 

2 1 
I 

3 

O 

9 

4 

24 

0 

0 

3 

2252 

400 

1442 

6536 

3246 

1266 

505 

1830 

TEMELJNA SOOISCA SKUPAJ 90 
1 

6 I 10 43 17477 

4 
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Poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letu 1991 

Vlada Republike Slovenije je na 15.'seji 30/7_1992 obrav- 
navala: 
- POROČILO O JEDRSKI VARNOSTI PRI OBRATOVANJU 
JEDRSKIH OBJEKTOV V LETU 1991, 
ki vam ga pošiljamo na podlagi 222. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije. 

Poročilo je pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in ure- 
janje prostora - Republiška uprava za jedrsko varnost. 

Poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedr- 
skih objektov v letu 1991 je Skupščini republike 
Slovenije predložila vlada, pripravili pa so ga 
v Republiški upravi za jedrsko varnost. Poročilo 
bo obravnavala skupščinska komisija za varstvo 
okolja in urejanje prostora, z njim pa naj bi se 
seznanila tudi komisija za proučitev okoliščin iz- 
gradnje JE Krško in posledic njenega obrato- 
vanja. 

POVZETEK 

Republiška uprava za jedrsko varnost (RUJV) je postala 
v letu 1991 upravni organ v sestavi Ministrstva za var- 
stvo okolja in urejanje prostora. 

Pri opravljanju upravnih nalog je RUJV izdala NE Krško 
sedem odločb, najpomembnejša je bila odločba, po 
kateri mora NE Krško v naslednjih treh letih izdelati 
dodatno verjetnostno varnostno analizo za določitev 
stopnje tveganja. Institutu Jožef Štefan je v zvezi z obra- 
tovanjem reaktorja TRIGA izdala tri odločbe. 

V julijski vojni je RUJV aktivno obveščala tuje upravne 
organe, ki so pristojni za jedrsko varnost, o ogrožanju NE 
Krško In o ukrepih za jedrsko varnost. 

V septembru 1991 je RUJV izdala revizijo 1 »Smernic za 
izbor lokacije In odlagališča NSRAO«. 

Samoupravni sporazum o združevanju»sredstev za jedr- 
sko varnost za leto 1991 je bil podpisan šele v decembru 
1991. 

V oktobru 1991 je bila sprožena pobuda za članstvo 
Slovenije v Mednarodni agenciji za atomsko energijo 
(MAAE). 

RUJV je sodelovala pri pripravah na obisk MAAE sku- 
pine za pregled obratovalne varnosti (OSART, Operati- 
onal Safety Assessment Revievv Team) v NE Krško in pri 
pripravah na obisk misije INSARR (Integrated Safety 
Assessment of Research Reactors) za reaktor TRIGA. 

Med strokovne organizacije na področju jedrske varno- 
sti, ki so bile v letu 1991 najbolj aktivne, spadajo: Institut 
Jožef Štefan, Elektroprojekt Ljubljana, Elektroinštitut 
Milan Vidmar, Inštitut za metalne konstrukcije In Eko- 
nerg iz Zagreba. 

V letu 1991 je RUJV poleg rednih Inšpekcijskih pregledov 
izvajala tudi izredne inšpekcijske preglede NE Krško 
v zvezi z: Izpadi NE Krško, vojnim stanjem, sabotažnimi 
akcijami na daljnovodih v okolici NE Krško in požarom 
v TE Brestanica. 
v NE Krško so v letu 1991 pridobili 4.72 milijard kWh neto 
električne energije. Generator je bil priključen na 
omrežje 8133.6 ur ali 92.85% celotnega števila ur v tem 
letu. Polovica električne energije iz NE Krško dobavljena 
Sloveniji predstavlja 23.6% vse porabljene električne 
energije v Sloveniji. Izkoriščenost NE Krško v letu 1991 
je bila 86.7%, kar jo v svetovnem merilu uvršča v zgornjo 
četrtino obratujočih jedrskih elektrarn. 

V letu 1991 so bile tri avtomatske ustavitve in dve ročni 
ustavitvi NE Krško. Ob zagonu na koncu remonta v prvih 
dneh januarja sta bili dve avtomatski ustavitvi, ena avto- 
matska ustavitev je bila junija zaradi prehodnega pojava 
na grelnikih glavne napajalne vode, ročno pa je bila 
elektrarna ustavljena zaradi težav na sistemu tesnilne in 
hladilne vode na črpalkah savske vode za hlajenje kon- 
denzatora ter po odločbi RUJV zaradi stopnjevanja voj- 
nega dejstvovanja v začetku julija. 

Ker v letu 1991 v NE Krško ni bilo menjave goriva in 
remonta, so količine nizko- in srednjeradioaktivnih 
odpadkov in prejete doze osebja znatno pod povpreč- 
nimi vrednostmi za celotno obdobje obratovanja NE 
Krško. Doze, ki so jim bili izpostavljeni delavci v NE 
Krško, so bile nizke in v povprečju manjše od 2 odstotkov 
upravno določenih mejnih vrednosti. V letu 1991 je bilo 
proizvedeno 75 *m3 nizko— in srednjeradioaktivnih 
odpadkov, kar je pol manj kot v letu 1990. 

Gorivo je bilo tudi v tem letu zelo kvalitetno, tako da je 
bilo puščanje gorivnih elementov na meji določljivega. 
Aktivnost primarnega hladila je znašala manj kot en 
odstotek aktivnosti, ki je določena s tehničnimi specifi- 
kacijami. 

Radioaktivna sproščanja (emisije) plinov In tekočin so 
dosegla nekaj odstotkov mejnih predpisanih vrednosti, 
razen za tritij, katerega sproščanje je doseglo dve tretjini 
mejne predpisane vrednosti. 

V letu 1991 je bilo v okolici NE Krško v vzorcih ugotovlje- 
nih samo nekaj radioaktivnih snovi, ki izvirajo iz jedrske 
elektrarne, in ki zanemarljivo prispevajo k radiološki 
obremenjenosti prebivalstva. 

Na osnovi meritev imislj ter na osnovi meritev emisij in 
modelnih računov dobimo oceno obremenitve referenč- 
nega človeka v okolici NE Krško zaradi delovanja jedr- 
ske elektrarne okoli 2.5 mikroSv/leto in v najbolj konzer- 
vativnem primeru manj kot 10 mikroSv/leto. Celotno 
breme referenčnega človeka zaradi sevanj iz vseh virov 
je ocenjeno na 4000 mikroSv/leto. 

RUJV je takoj po prvih resnih grožnjah NE Krško pred 
vojno v Sloveniji pripravila načrt aktivnosti za zmanjša- 
nje ranljivosti elektrarne in za možnosti vplivov na okolje 
ob porušitvi nekaterih delov elektrarne. RUJV je tudi 
koordinirala izdelavo dodatnih ocen in analiz. 

Raziskovalni reaktor TRIGA Mark II je zaradi rekonstruk- 
cije obratoval samo v novembru in decembru 1991. Tudi 
v letu 1991 je skladišče radioaktivnih odpadkov v reak- 
torskem centru v Podgorici ostalo nekontaminirano, 
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nekoliko se je povečala samo hitrost doze v zadnjem 
delu skladišča. Oba objekta ne predstavljata pomembne 
dodatne radiološke obremenitve okolja. 

Po ustavitvi rednega obratovanja Rudnika urana Žirov- 
ski vrh so se le delno zmanjšale skupne emisije radona 
in tekočih izpustov v okolje. Koncentracija radona 
v zraku in radioaktivnost površinskih voda in sedimentov 
pa se po prenehanju izkoriščanja uranove rude nista 
bistveno spremenili. 

Ob koncu leta 1991 je v 25 državah obratovalo 420 reak- 
torjev s priključno močjo okoli 327000 MWe. Število obra- 
tujočih reaktorjev se je zmanjšalo, kljub petim novim 

priključenim reaktorjem. Inštalirana moč se je povečala 
glede na leto 1990. 

MAAE In Agencija za jedrsko energijo (NEA/OECD) sta 
dali v uporabo mednarodno lestvico za razvrščanje nez- 
godnih dogodkov in nesreč v jedrskih objektih (INES). 
V letu 1991 je bilo 81 poročil o jedrskih dogodkih, in sicer 
šest dogodkov tretje stopnje in petindvajset druge stop- 
nje. Nesreče ni bilo nobene (četrta stopnja in več). 

Vsi jedrski objekti v Sloveniji so v letu 1991 varno obrato- 
vali. Izrednih dogodkov, pri katerih bi bili kršeni mejni 
pogoji obratovanja, razen ogrožanja NE Krško na 
začetku julijske vojne, ki je predstavljalo posebno kate- 
gorijo nevarnosti, ni bilo. 

1. UVOD 

Republiška uprava za jedrsko varnost (RUJV) je pripravila 
poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov 
v letu 1991, ki sodi med redne oblike poročanja Vladi in 
Skupščini republike Slovenije. Strokovna komisija za jedrsko 
varnost je to poročilo obravnavala na svoji 50. seji dne 17. 
junija 1992 in ga tudi sprejela. 

Poročilo vsebuje poleg uvoda še tri poglavja, ki obravnavajo 
pregled dela v RUJV ter obratovanje jedrskih objektov v Slo- 
veniji 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 
kakovostno opravlja svojo osnovno dejavnost le z uporabo 
najnovejših spoznanj in informacij o dogajanju na področju 
jedrske energetike v svetu. Sem spadata tudi koordiniranje in 
ocena dela strokovnih organizacij, ki opravljajo vzdrževalna 
dela v NE Krško in dajejo strokovna mnenja. 

Poglavje o obratovanju jedrskih objektov v Sloveniji 
podrobno obravnava obratovanje jedrske elektrarne v Krškem 
v letu 1991, in sicer glavne obratovalne podatke, ustavitve in 
razloge, zakaj je prišlo do ustavitev, podatke o gorivu, stanje 
izrabljenega goriva, jedrske odpadke, ki so shranjeni v elek- 
trarni, in prejete doze osebja. Tu so opisani tudi izobraževanje 
osebja, modifikacije v NE Krško in izpuščanje ter vpliv radio- 
aktivnosti zaradi delovanja NE Krško na okolje. V tesni pove- 
zavi z obratovanjem NE Krško so tudi posebni ukrepi med 
vojno v Sloveniji. Obravnava tudi raziskovalni jedrski reaktor 
TRIGA na Institutu Jožef Štefan v Podgorici, ki se uporablja za 
izobraževanje, raziskave in proizvodnjo 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, opisane pa so tudi najbolj pomembne 
nezgode, ki so se zgodile v letu 1991. Osnovni kriterij pri izbiri 
nezgod je bila stopnja po lestvici INES, ki jo uvaja Medna- 
rodna agencija za atomsko energijo (MAAE). Na koncu 
poglavja so omenjeni še mednarodni sporazumi v zvezi z upo- 
rabo jedrske energije in nekaj splošnih ugotovitev, ki zade- 
vajo jedrsko varnost v svetu. 

2. PREGLED DELA REPUBLIŠKE UPRAVE ZA JEDRSKO 
VARNOST 

Republiška uprava za jedrsko varnost je z Zakonom o organi- 
zaciji in delovnem odročju republiške uprave (Ur. list RS št.27/ 
91), ki je začel veljati 28.junija 1991, postala upravni organ 
v sestavu Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora in 
je pristojna za opravljanje upravnih in strokovnih zadev, ki se 
nanašajo na: jedrsko varnost; na prevoz jedrskih in radioak- 
tivnih materialov; na materialno bilanco jedrskih materialov; 
na odgovornost za jedrsko škodo; na kvalificiranost osebja 
uporabnikov jedrskih objektov in njihovo šolanje; na zagoto- 
vitev kvalitete; na inšpekcijsko nadzorstvo nad izvrševanjem 

zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo jedr- 
ske objekte, ter na druge zadeve s tega področja, določene 
z zakonom. 

Pravno osnovo za upravne naloge s področja jedrske varnosti 
in za inšpekcijski nadzor nad jedrskimi objekti dajejo Zakon 
o organizaciji in delovnem področju republiške uprave, Zakon 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
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, 4. člen Ustavnega zakona za izvedbo temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti republike Slo- 
venije, priporočila Mednarodne agencije za atomsko energijo 
(MAAE), Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji 
in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav ter podza- 
konski akti in pravilniki na osnovi zgoraj navedenih zakonov 
in ratificirane mednarodne konvencije o jedrski energiji in 
jedrski varnosti. 

2.1 SPLOŠNO 

Z zakonodajnega področja dela je RUJV skladno s 4. členom 
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samo- 
stojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur.list RS, št. 1/ 
91-1) še naprej uporabljala veljavno zakonodajo nekdanje 
zvezne države, seveda le tisto, ki jo Slovenija na področju 
jedrske varnosti š#ni sama pripravila. Tako je na osnovi 24. 
člena Zakona o odgovornosti za jedrsko škodo (Ur.list SFRJ, 
št. 22/78, 34/79) RUJV pripravila Odlok o spremembi in dopol- 
nitvi odloka o določitvi zneska omejitve odškodninske odgo- 
vornosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo, ki ga 
je izdal Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije in je bil 
objavljen v Ur.listu RS, št. 22/91 -I. V istem Uradnem listu pa je 
bil objavljen tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka 
o določitvi zneska zavarovanja odgovornosti za jedrsko 
škodo, ki ga je Izvršni svet izdal na podlagi 6. člena Zakona 
o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo. Tudi pri tem 
odloku je RUJV pripravila predlog. S tema spremembama je 
bil usklajen znesek odškodninske odgovornosti z zneskom, ki 
je predviden v Dunajski konvenciji o odgovornosti za jedrsko 
škodo. 

Za pripravo slovenske zakonodaje z delovnega področja 
RUJV (Zakon o jedrski varnosti in varstvu pred sevanji; Zakon 
o odgovornosti za jedrsko škodo) smo sistematično zbirali 
ustrezno regulativo tujih držav (ZDA, Finska, Švedska, Nem- 
čija, Avstrija, Italija, Švica, Nizozemska) ter priporočila oz. 
predpise mednarodnih organizacij (Evropska skupnost, Med- 
narodna agencija za atomsko energijo, Agencija za jedrsko 
energijo OECD/NEA), kar vse bo predstavljalo podlago za 
pripravo obeh domačih zakonov in podzakonskih predpisov. 

Pri opravljanju upravnih nalog je v letu 1991 RUJV izdala 
Nuklearni elektrarni Krško sedem odločb, ki se nanašajo na: 

- program stalnega strokovnega usposabljanja delavcev NE 
Krško, 
- verjetnostno varnostno analizo elektrarne glede na notra- 
nje in zunanje začetne dogodke, 
- radiološki nadzor okolice NEK za leto 1991, 
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~ neposredno grožnjo za varnost NE Krško, (ustavitev obrato- 
vanja), 
- odločba o ponovnem zagonu NE Krško po prenehanju 
SKožnje za varnost objekta, 
~ podaljšanje roka za izdelavo skrajšanega Končnega var- 
nostnega poročila 
- meteorološke meritve v okolici NE Krško za leto 1991. 
Tudi Institutu »Jožef Štefan« je RUJV izdala tri odločbe 
o obratovalnih pogojih in omejitvah in sicer: 
~ dovoljenje za začetek pripravljalnih del na rekonstrukciji in 
modifikaciji raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II, 
~ odobritev revizije 2 Varnostnega poročila in dovoljenje za 
začetek testiranj, 
~ Pogoji za nadaljevanje s preizkusi reaktorja (testi) in s Poskusnim stacionarnim obratovanjem po rekonstrukciji in 
modifikaciji. 
Elektrotehnični fakulteti v Zagrebu, Institutu za visoko nape- 

Pa je bilo izdano pooblastilo za opravljanje določenih 
nalog s področja jedrske varnosti na območju Republike 
Slovenije. 
V letu 1990 je RUJV izdala »Smernice« po katerih poteka 
* oloveniji izbor lokacije za odlagališče NSRAO. Na podlagi 
Pripomb MAAE (VVAMAP), slovenske recenzijske komisije in 
»treh drugih tujih inštitucij je RUJV ob sodelovanju Elektro- 
PfO)ekta iz Ljubljane v septembru 1991 izdala Revizijo 1 nave- 

®nih »Smernic«. V postopku izbora je bila v letu 1991 kon- 
čana druga stopnja študije, ki je bila ob koncu leta tudi 
lMCenz'rana' Pr'če'a se je tudi že tretja stopnja, ki bo do konca 
n-19o92 dala tri do pet potencialnih lokacij za odlagališče 

V letu 1991 se je RUJV glede na leto 1990 kadrovsko nekoliko 
okrepila. Zaposlila sta se dva nova delavca (svetovalec direk- 
torja in republiški inšpektor za jedrsko varnost). Veliko pozor- 
nosti je bilo posvečeno strokovnemu usposabljanju delavcev, 
kl so se udeleževali tečajev, seminarjev ter drugih oblik uspo- 
sabljanja v tujini in domovini (glej tudi podpoglavje 2.2 
"" mednarodno sodelovanje). En sodelavec se je šolal za 
Pridobitev magistrskega naslova iz reaktorske fizike. Poleg 
seminarjev in tečajev iz tujih jezikov, računalništva, uprav- 
nega postopka, ter drugih (npr. požarna varnost, jedrska 
varnost in ionizirajoča sevanja, upravljanje z RAO, načrtova- 
ni6 ukrepov v sili), naj posebej omenimo šolanje novega 
Republiškega inšpektorja na tečaju za operaterje jedrskih 
®lektrarn v Izobraževalnem centru za jedrsko tehpologijo na 
'"stitutu »Jožef Štefan«. 
pUJV si prizadeva kar najbolje obveščati javnost o vprašanjih 
^drske varnosti v Sloveniji, kot tudi v tujini. Strokovno javnost 
Obveščamo predvsem na posreden način. To je preko distri- 
oucije specializirane strokovne literature, gradiv mednarod- 

m in tujih organov s področja jedrske varnosti, seveda pa udi poročil in strokovnih ocen domačih organizacij. Poročila, 
T„f® nanašajo na varnost NE Krško in raziskovalni reaktor 
vi!- poši|ia RUJV tudi v Centralno tehniško knjižnico Ljubljani, javnost pa RUJV obvešča o svojem delu predvsem 
P eko sredstev javnega obveščanja. 

Sodelovanje z drugimi upravnimi organi je bilo glede na 
aft° interdisciplinarnost področja dela RUJV tudi v letu 

^ 9' zelo intenzivno, predvsem z Ministrstvom za energetiko, 
s, n's,rstvom za zdravstvo, družino in socialno varstvo, Mini- 
stra °m za obrambo' Ministrstvom za notranje zadeve, Mini- 
teh ?m za zunanie zadeve in Ministrstvom za znanost in 
Post° ^ako 'e RUJV sodelovala pri vodenju upravnih 
del pkov' Popravi podzakonskih predpisov, odgovorih na 
niK .a,ska vprašanja in pobude ter pri delu interdisciplinar- 
en strokovnih komisij. 

Proulii8 sodel°vala tudi s Komisijo Skupščine R Slovenije za 
obra» okoliščin gradnje NE Krško in posledic njenega 
varJovar'ja kot tudi s Komisijo Skupščine R Slovenije za 

o okolja in naravno dediščino. 

komi1epLJt,'iški uPravi za jedrsko varnost deluje Strokovna 
Štirikr''»a i0drsko varnost (SKJV), ki se je v letu 1991 sestala 
drUaj|? Ima 22 č|anov, in sicer je 10 članov delegiranih iz a n upravnih organov, 12 strokovnjakov pa so izvedenci za 

posamezna področja. Poleg drugih zadev s področja jedrske 
varnosti in varstva pred sevanji ter obratovanja jedrske elek- 
trarne v Krškem je obravnavala: poročilo o remontu NE Krško 
za leto 1990; poročilo o obratovanju NE Krško, raziskovalnega 
reaktorja TRIGA Mark II Instituta Jožef Štefan in Rudnika 
urana Žirovski vrh v letu 1990; poročilo RUJV o jedrski varno- 
sti za leto 1990; poročila strokovnih organizacij, pooblaščenih 
za dela na področju jedrske varnosti za leto 1990; letni pro- 
gram ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko 
varnost RUJV za leto 1991 in 1992, poročilo Ekološkega 
laboratorija z mobilno enoto in poročila o monitoringu v oko- 
lici NE Krško, raziskovalnega reaktorja TRIGA, Rudnika urana 
Žirovski vrh. 

Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti operaterjev 
NE Krško se je v letu 1991 sestala na rednih sejah štirikrat, 
poleg rednih sej so bile tudi seje izpraševalcev po opravljenih 
preizkusih usposobljenosti. Na treh izpitnih rokih je 27 kandi- 
datov opravljalo preizkus usposobljenosti in sicer 11 kandida- 
tov za glavnega operaterja in 16 kandidatov za operaterja 
reaktorja (Slika 2.1). Neuspešni so bili štirje kandidati za 
operaterja reaktorja in en kandidat za glavnega operaterja, 
medtem ko so drugi kandidati izpite uspešno opravili ter jim 
je, na predlog komisije, RUJV dovoljenja podaljšala. 

Ukrepi, predvideni v Zakonu o izvajanju varstva pred ionizira- 
jočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in 
naprav, Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije 
(bivši zvezni zakon, ki sedaj velja kot republiški predpis) in 
v (petletnem) Republiškem programu ukrepov za varstvo pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, se uresničujejo in 
operativno izvajajo preko letnih programov ukrepov. V prete- 
klih letih, vključno z letom 1990 so se zbirala sredstva za 
izvajanje ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrsko varnost v veliki meri preko samoupravnega spora- 
zuma med uporabniki jedrskih objektov (NE Krško, Institut 
Jožef Štefan in Rudnik urana Žirovski vrh) ter Izvršnim sve- 
tom. Glede na Republiški program ukrepov, ki nalaga pristoj- 
nim republiškim upravnim organom bistveno večji obseg del, 
nadzora in aplikativnih raziskav in analiz pa tudi jasno razme- 
juje odgovornosti posameznih resorjev, je nesmiselna in 
neučinkovita uporaba preživelih samoupravnih načinov 
dogovarjanja za potrebna sredstva na nivoju republike. Zato 
je bilo že ob letnem programu za 1990 dogovorjeno, da bo 
samoupravni način zbiranja sredstev izjemoma veljal v letu 
1990. Ze tedaj je RUJV ob pripravi predloga proračuna za leto 
1991 predlagali proračunsko zagotavljanje sredstev za izvaja- 
nje letnega programa ukrepov za jedrsko varnost. Žal predlog 
ni bil podprt, oz. sredstva niso bila zagotovljena. 

Opravljeni preizkusi znanja za 

operaterje reaktorja NE Krško 

2.1.1 Opravljeni preizkusi za glavne operaterje in ope- 
raterje reaktorja NE Krško v posameznih letih 

Leto 

V/A Glavni operaterji | | Operaterji 

Slika 2.1.1: Opravljeni preizkusi usposobljenosti za glavne 
operaterje in operaterje reaktorja NE Krško v posameznih 
letih 
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Kljub prizadevanjem na začetku leta smo uspeli podpisati 
k samoupravnemu sporazumu o združevanju sredstev za jedr- 
sko varnost za leto 1991 šele v mesecu decembru 1991, 
izvajanje že pred tem sprejetega in potrjenega letnega pro- 
grama, pa se je zavleklo v leto 1992 (predvsem zaradi dejstva, 
da NE Krško, ki pokriva kar 80% potrebnih sredstev, le-teh ni 
mogla pravočasno zagotoviti). 

2.2 MEDNARODNO SODELOVANJE 

Na mednarodnem področju RUJV sodeluje z mednarodnimi 
organizacijami, pa tudi z nacionalnimi, ki se ukvarjajo z jedr- 
sko in radiološko varnostjo in uporabo jedrske energije. 

Sodelovanje z Mednarodno agencijo za atomsko energijo 
(MAAE) s sedežem na Dunaju se je tudi v letu 1991 uspešno 
razvijalo, kljub nekaterim formalnim težavam, ki so se pojavile 
po razglasitvi slovenske samostojnosti in neodvisnosti. Na 
pobudo RUJV je Ministrstvo za zunanje zadeve že v oktobru 
1991 poslalo generalnemu direktorju MAAE, gospodu dr. 
Hansu Blixu pismo, v katerem ga obvešča, da bo Republika 
Slovenija kmalu zaprosila za članstvo v MAAE, da pa bo tudi 
do tedaj spoštovala ustanovno listino Agencije kot tudi vse 
konvencije in pogodbe s področja jedrske varnosti, ki jih je 
ratificirala bivša Jugoslavija. 

V okviru MAAE deluje tudi program za svetovanje pri ravnanju 
z radioaktivnimi odpadki (Waste Management Advisory Pro- 
gramme - VVAMAP). V programu je predviden prenos medna- 
rodnih izkušenj za varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki 
s posredovanjem misije VVAMAP na države članice MAAE. Na 
povabilo RUJV (v letu 1990) je Agencija odobrila misijo 
VVAMAP v Sloveniji (in na Hrvaškem); tako je v dneh od 22. do 
24. aprila 1991 štiričlanska misija poleg Ljubljane in Zagreba 
obiskala tudi NE Krško in raziskovalni reaktor Instituta »Jožef 
Štefan« TRIGA Mark II. Temeljni namen obiska pa je bil 
pregled ter komentar »Smernic za izbor lokacije odlagališča 
nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Sloveniji« in pre- 
gled rezultatov prve faze izbire lokacije. 

Splošen vtis misije VVAMAP je bil, da sta uporabljena posto- 
pek in metodologija v skladu z mednarodno prakso; da je 
kvaliteta opravljenega dela v celoti v okviru mednarodnih 
standardov; kot posebej vzpodbudno je ocenila ustanovitev 
Agencije (javnega podjetja) v Sloveniji in Hrvaški za ravnanje 
z radioaktivnimi odpadki in pa javnost do sedaj opravljenega 
dela. 

RUJV je delovala tudi v pripravah na obisk MAAE skupine za 
pregled obratovalne varnosti (Operational Safety Revievv 
Team - OSART). Po letu 1984, ko je bila misija OSART prvič 
v NE Krško in leta 1990, ko je bila na povabilo RUJV na 
kontrolnem obisku, je predvideno, da OSART misija ponovno 
pregleda NE Krško v letu 1992. 

Med Agencijo in RUJV so potekale intenzivne priprave za 
obisk MAAE misije INSARR (Integrated Safety Assessment of 
Research Reactors) v raziskovalnem reaktorju Instituta »Jožef 
Štefan« Triga Mark II. Namen obiska misije INSARR je pregled 
dokumentacije in podatkov, ki se nanašajo na projekt reak- 
torja ter njegovo delovanje, s posebnim poudarkom na jedrski 
varnosti in varstva pred sevanji. 

Sodelavci RUJV so se udeležili nekaterih seminarjev in posve- 
tovanj v organizaciji MAAE: 

- projekt regionalne tehnične pomoči deželam srednje in 
vzhodne Evrope pri načrtovanju in usklajevanju kvalitetnih 
programov ravnanja z radioaktivnimi odpadki; 
- sestanek svetovalne skupine glede izkušenj dosedanje upo- 
rabe INES - Mednarodne lestvice jedrskih dogodkov ter 
razširitev te lestvice na vse vrste jedrskih objektov; 
- sestanek tehničnega komiteja glede izkušenj z uporabo 
specifičnih varnostnih indikatorjev za posamezne elektrarne. 

Direktor RUJV se je udeležil konference o rezultatih projekta 
za ocenitev posledic katastrofe v Černobilu, konference o ver- 
jetnostnih varnostnih analizah in konference o jedrski varno- 

sti. Udeležil se je tudi 35. letne generalne konference MAAE 
v septembru 1991, kjer je sodeloval s temo: »Politični konflikti 
ter varnost jedrskih elektrarn.« 

RUJV sodeluje tudi z Direkcijo (DG 11) za raziskave in razvoj 
Evropske skupnosti. 

V okviru sodelovanja z drugimi mednarodnimi organizacijami 
naj omenimo še udeležbo predstavnika RUJV na seminarju 
o načrtovanju ukrepov ob nezgodah in nesrečah, ki sta ga 
organizirala belgijski izobraževalni center za jedrsko energijo 
in komisija evropske skupnosti (CEC), udeležbo na tečaju iz 
radiološke zaščite v organizaciji britanskega sveta za radiolo- 
ško zaščito (National Radiological Protection Board) ter ude- 
ležbo na seminarju o ukrepih v sili, ki ga je organizirala 
Agencija za jedrsko energijo (Nuclear Energy Agency - NEA) 
iz Pariza, ki deluje pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje 
in razvoj (OECD). 

Republiška uprava za jedrsko varnost je pričela spremljati 
tudi mednarodne izkušnje in pristope ob zapiranju jedrskih 
elpktrarn ter o njihovi razgraditvi (dekomisiji). Kot najvažnješi 
predpogoj za pričetek razgradnje je predhodna odstranitev 
izrabljenega jedrskega goriva z lokacije jedrskega objekta 
v prehodno skladišče (suho skladiščenje v kontejnerjih ali 
mokro v bazenih), oziroma v končno odlagališče visoko radio- 
aktivnih odpadkov. Na mednarodnem seminarju o politiki 
razgradnje jedrskih elektrarn, ki sta ga v Parizu oktobra 1991 
organizirali MAAE in OECD/NEA je sodeloval tudi predstavnik 
RUJV. 
V sklopu verjetnostne varnostne analize elektrarne za zunanje 
začetne dogodke, je kot najpomembnejša predvidena analiza 
potresnih dogodkov. Znaten del analize bodo opravile 
domače strokovne inštitucije. Zaradi strokovne zahtevnosti 
pa je RUJV zaprosila MAAE za sodelovanje tujih geoloških in 
seizmoloških strokovnjakov. Predvideno je, da bodo v projekt 
vključeni dva strokovnjaka iz Italije, trije iz ZDA in dva strokov- 
njaka MAAE. Predstavnik RUJV pa se je udeležil mednarodne 
konference o določanju seizmičnih nevarnosti, ki ga je orga- 
nizirala AFPS (Association Francaise du genie parasismique) 
v Parizu oktobra 1991. 

RUJV sodeluje tudi s sorodnimi upravnimi organi in organiza; 
cijami, kot so švedska državna inšpekcija za jedrsko energiji 
SKI, belgijska organizacija za nadzor nad jedrskimi objekti 
VINCOTE, Komisija za jedrsko energijo Republike Češke in 
Slovaške, britanskim svetom za radiološko zaščito NRPB, 
švedskim državnim institutom za varstvo pred sevanji SSI, 
francoskim komisariatom za jedrsko energijo CEA, inšpekcijo 
za jedrsko varnost francoskega elektropodjetja EdF, špansko 
komisijo za jedrsko varnost CSN, italijanskim upravnim orga- 
nom za jedrsko varnost ENEA-DISP, madžarsko komisijo za 
jedrsko energijo, finskim centrom za sevanja in jedrsko var- 
nost STUK, državnim komitejem Ukrajine za nadzor nad jedr- 
sko varnostjo, mehiško nacionalno komisijo za jedrsko var- 
nost SEMIP, nizozemskim upravnim organom za jedrsko var- 
nost, nemškim upravnim organom za jedrsko in radiološko 
varnost BfS/BMU, ameriško jedrsko upravno komisijo US 
NRC in mnogimi drugimi. 

Vsi ti dobro utečeni kanali in osebni stiki so pripomogli 
k mednarodnem pritisku na bivšo jugoslovansko politično 
vodstvo ter armado ob agresiji na Slovenijo, saj je RUJV 
o dogajanju v Sloveniji, še posebej pa o grožnjah armade 
z nizkimi preleti vojnih letal nad NE Krško, mednarodno 
strokovno javnost tekoče obveščala (glej 3.1.12). 

V letu 1991 je vlada zvezne dežele Koroške v sodelovanju 
z republiko. Slovenijo in republiko Hrvaško organizirala 
v avstrijski Železni Kapli izredno odmevno okroglo mizo na 
temo »Energija: sedanje stanje in bodoče perspektive (v 

Avstriji, Sloveniji in Hrvaški)«. Okrogla miza, ki je potekala 4. 
in 5. aprila 1991 je obravnavala tri glavne teme: 

- današnje stanje oskrbe in potreb z energijo; cilji in strate* 
gija za energetske koncepte v bodoče; 
- današnje stanje okolja ter ekološki kriteriji za energetske 
koncepte v bodoče; 
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- Nuklearna elektrarna Krško. 

Slovenski udeleženci so sodelovali s šestimi referati in to pri 
vseh treh obravnavanih temah. 

Nekaj zaključnih misli z okrogle mize: 

~ izmenjava izkušenj in razvijanje skupnih projektov pri reali- 
zaciji energetskih konceptov; 
~ sodelovanje pri raziskavah, v znanosti in ekonomiji; 
- izvedba skupne mreže za merjenje onesnaženosti zraka; 
~ zmanjšanje emisij S02; 
7 priprava na sporazum med Slovenijo, ZD Koroško in ZD 
Štajersko o zgodnjem obveščanju o nesrečah. 

Na koncu poročila o mednarodnih aktivnostih RUJV naj ome- 
nimo še sodelovanje naših predstavnikov v delu Kontaktnega 
komiteja R Slovenije - zvezna dežela Koroška ter mešani 
komisiji R Slovenije in zvezne dežele Koroške za proučitev 
osnutka sporazuma o obveščanju in pomoči ob naravnih in 
drugih nesrečah velikega obsega. Sodelovanja pri medrepu- 
bliški koordinaciji za jedrsko energijo med R Slovenijo in 
R Hrvaško je bilo omejeno na eno sejo v januarju 1991, ker 
kasneje sej ni bilo več. 
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 1991 najbolj aktivne, spadajo 
tlektroinštitut Milan Vidmar, Institut Jožef Štefan, Elektropro- 
lekt Ljubljana, Inštitut za metalne konstrukcije in Ekonerg iz 
Zagreba. 

Institut Jožef Štefan je v letu 1991: 
~ nadziral radioaktivnost v okolici NE Krško (kontrolne meri- 
'v® emisij, redne imisijske meritve in trije redni obhodi 
' "obilno enoto) 
~ opravil strokovno usposabljanje sodelavcev Kemijske s|užbe in Službe radiološke zaščite NE Krško v spektrometriji 
gama 
~ računalniško analiziral malo izlivno nezgodo na hladni veji, 
Jom cevi v uparjalniku 

in raz.viial modele za opis dvodimenzionalnih pojavov v reak- orski posodi in sredici 

tiačrvi<eria' moc'e' ^ Krško z analizo nenadnega odprtja prh 
Preučeval odziv NE Krško na stanja hladne zaustavitve brez 

^zP°ložljivih pomožnih in varnostnih sistemov 
g.jPreračunal je veliko izlivno nezgodo z realistično metodolo- 

°Pravil trdnostne analize cevovodov in konstrukcij z raču- 
^a|niškimi programi 
Dj °Pravil optimizacijo življenjske dobe uparjalnikov pri pred- 
_ ani verjetnosti zloma cevi 
n0°Pravil pripravo za preračun reaktorske sredice desetega 
1992 n69a Cikla' ki se bo začel po rernon,u in menjavi goriva 
mJ^'Pravil analizo podatkov ob pregledu reaktorske posode 
^remontom 1992 
- m- z'3irnc) strokovno oceno po remontu 1990 
iainiLPravil Podlog spremembe kriterijev Cepljenja cevi upar- 
" l'*0v NE Krško 
cal o0 .str°l<ovno mnenje o dokumentu »NPP Krško Techni- 
p°ročjfa ^i'ieations« in o 15. poglavju Končnega varnostnega 

§Ku 
izvajal 2 'z°braževalnim centrom za jedrsko tehnologijo so 
gije strokovno usposabljanje iz osnov reaktorske tehnolo- 
rajočim'SOV sistemov jedrske elektrarne in varstva pred ionizi- 
rani sevani'- Institut Jožef Štefan je sodeloval z upravnimi 
ioni2jra

na,Poc"a9i letnega programa ukrepov za varstvo pred 
aiočimi sevanji in jedrsko varnost, sodeloval je pri delu 

Strokovne komisije za jedrsko varnost in pri izpitih operater- 
jev NE Krško. 

Dejavnost Elektroinštituta Milan Vidmar je v letu 1991 obse- 
gala: 

- izdelavo zbirne strokovne ocene remonta NE Krško 1990, 
- elaborate o programu šolanja osebja za zagotovitev kvali- 
tete in kontrolo kakovosti, o standardizaciji v električnih načr- 
tih in o odklopniku 6.3 k V tipa VVestinghouse, 
- predavanja na Izobraževalnem centru za jedrsko tehnolo- 
gijo, 
- pripravo izpitnih vprašanj s področja električnih sistemov in 
sodelovanje v izpitni komisiji za preverjanje usposobljenosti 
operaterjev NE Krško, 
- sodelovanje v mednarodni organizaciji »FORATOM« 
(delovna skupina za zagotovitev kakovosti). 

Elektroprojekt Ljubljana je opravljal naloge, ki so obsegale 
projekt sistema oskrbe s tesnilno in hladilno vodo, projekt 
izvedenih del pri prestavitvi sušilnika vodika, izdelavo študije 
ureditve prostora pred turbinsko zgradbo zaradi utrditve 
površin pri zamenjavi cevnih snopov kondenzatorja, projekt 
vgradnje sistema za merjenje in nadzor radioaktivnosti v zadr- 
ževalnem hramu. Za 400 kV stikališče je projektiral dodatne 
releje za prenos meritev od števcev do računalnika obračun- 
skih meritev, za sistem obtočne hladilne vode pa je izdelal 
projekt zakasnilnega člena, ki ga je bilo potrebno vgraditi 
zaradi prehitrega delovanja indikatorja pretoka. Opravil je še 
projekt vgraditve video sistema za nadzor izrabljenega goriva, 
ki ga je zahtevala MAAE, projekt izvedbe dodatnih kontrolnih 
mest za vstop v objekte NE Krško in izdelal okoli sedemdeset 
sprememb tehnične dokumentacije. Sodeloval je pri izboru 
možnih lokacij za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih 
odpadkov (NSRAO) v R Sloveniji. Strokovna recenzija prve 
stopnje izbora lokacije je bila zaključena 16.1.1991, delo na 
drugi stopnji pa se je takoj nadaljevalo v skladu s »Smerni- 
cami za izbor lokacije odlagališča NSRAO« in projektno 
nalogo. Rezultati druge stopnje izbora lokacije odlagališča 
NSRAO so potencialne lokacije odlagališča. Izhodišče za 
določevanje lokacije so področja, ki so bila v prvi stopnji 
študije izbrana kot primerna za gradnjo odlagališča. 

Inštitut za metalne konstrukcije, Ljubljana, je v letu 1991 
opravljal laboratorijske preiskave zvarov za atestiranje varil- 
nih postopkovin atestiranje varilcev ter izdelal načrt zagotovi- 
tve kakovosti in preverjanja kvalitete. Izdelal je poročilo o pre- 
izkušanju in umerjanju momentnih ključev za delo na opremi 
v NE Krško. Inštitut za metalne konstrukcije je imel težave pri 
vzdrževanju kontinuitete kadrov, ker v letu 1991 ni bilo 
remonta v NE Krško, zaradi finančnih težav pa je zamrla 
raziskovalna dejavnost s področja gradnje in vzdrževanja 
jedrskih elektrarn. 

Ob koncu leta 1991 je prišlo do organizacijskih sprememb na 
Institutu za elektroprivredu Zagreb, ki se je razdelil na dva 
dela. En del, ki se imenuje Ekonerg, nadaljuje z dejavnostjo 
na jedrskem področju, saj v njem dela večina strokovnjakov, 
ki so se tudi prej ukvarjali s tem področjem. Ekonerg je v letu 
1991 izdelal oceno remonta 1990 za rotacijske stroje in ven- 
tile, končno oceno o preizkušanju strojne opreme v NE Krško 
med osmim gorivnim ciklom in analiziral preiskavo cevi 
v obeh uparjalnikih. 

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 

Sektor za inšpekcijski nadzor jedrskih objektov v RUJV 
v skladu s svojimi pooblastili nadzira upravljalce jedrskih 
objektov. Pri tem upošteva veljavno zakonodajo, standarde, 
tehnične normative in druge predpise v zvezi z izvajanjem 
vseh ukrepov za zagotovitev jedrske varnosti pri lokaciji, 
projektiranju, graditvi, montaži postrojev, pri funkcionalnih in 
zagonskih preizkusih, poskusnem obratovanju, obratovanju, 
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zagotovitvi kakovosti opravljenih del in vgrajenega materiala, 
pri načrtih ukrepov za primer jedrske nesreče, pri strokovni 
usposobljenosti pogonskega osebja, pri vzdrževanju, revizi- 
jah, remontih in spremembah varnostne opreme, materialni 
bilanci jedrskega materiala in odgovornosti za jedrsko škodo. 

RUJV usklajuje delo z drugimi inšpekcijami R Slovenije pri 
preverjanju izpolnjevanja pogojev in zahtev, ki izhajajo iz 
lokacijskih in gradbenih dovoljenj. 

Za dejavnost inšpekcijskega nadzora nad jedrskimi objekti so 
v RUJV sistematizirana tri delovna mesta, vendar sta bili ob 
koncu 1991 zasedeni le dve. 

V letu 1991 je RUJV opravila enainpetdeset rednih inšpekcij- 
skih pregledov NE Krško, kar je več kot prejšnje leto, kljub 
pomanjkljivi zasedbi delovnih mest inšpektorjev. To pomanj- 
kanje je bilo nadomeščeno s strokovno pomočjo drugih 
delavcev RUJV. Novi inšpektor za jedrsko varnost, ki se je 
zaposlil v marcu 1991, je lahko le delno pomagal pri inšpekci- 
jah, ker je moral precej časa posvetiti strokovnemu izobraže- 
vanju. 

Pri rednih inšpekcijskih pregledih NE Krško je nadzor obsegal 
predvsem: 

- upoštevanje obratovalnih pogojev in omejitev 
- začasno skladišče nizko- in srednjeradioaktivnih odpad- 
kov 
- revizije pogonskih postopkov in pisanje novih postopkov 
- službo za zagotovitev kakovosti 
- izobraževanje kadrov 
- sveže in izrabljeno jedrsko gorivo 
- sistem bistvene oskrbne vode 
- merjenje vibracij vseh vrtečih se komponent. 

Skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve, Republiškim grad- 
benim inšpektoratom in Republiškim urbanističnim inšpekto- 
ratom je bil opravljen inšpekcijski pregled širše varnostne 
cone NE Krško ter podana ustrezna prijava z navodilom pri- 
stojnemu občinskemu urbanističnemu inšpektorju, da zago- 
tovi odpravo opaženih pomanjkljivosti zunaj ograje NE Krško. 
Opravljen je bil tudi inšpekcijski pregled gradnje skladišča 
rezervnih delov v NE Krško, ki kasni zaradi manjkajočih 
finančnih sredstev. 

V letu 1991 je RUJV poleg rednih inšpekcijskih pregledov 
izvajala tudi izredne preglede NE Krško v zvezi z; 

- izpadi NE Krško, 
- vojnim stanjem, 
- sabotažnimi akcijami na daljnovodih v okolici NE Krško, 
- požarom v TE Brestanica. 

V Reaktorskem centru Podgorica Instituta Jožef Štefan so bili 
opravljeni trije redni inšpekcijski pregledi reaktorja TRIGA 
v sodelovanju z Republiškim sanitarnim inšpektoratom in 
Republiškim požarnim inšpektoratom in en izredni inšpekcij- 
ski pregled skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve in Mini- 
strstvom za obrambo glede izboljšanja fizičnega in tehnič- 
nega varovanja. 

Ostala 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. 

Poleg omenjenega je RUJV v letu 1991 sodelovala na rednih 
mesečnih dispečerskih sestankih med dispečerji Republike 
Slovenije in Republike Hrvaške ter NE Krško. 

Iz dosedanjih izkušenj in dejstev lahko ugotovimo: 

- Sektor inšpekcijskega nadzora jedrskih objektov uspešno 
sodeluje z drugimi inšpekcijskimi organi. 

- Remontna dela, menjava goriva, funkcionalni in zagonski 
preizkusi na sistemih in komponentah NE Krško tudi po 
remontu 90, ki se je končal v začetku januarja 1991, ustrezajo 

obratovalnim pogojem in omejitvam, oziroma so v skladu 
z merili sprejemljivosti v odobrenih postopkih. 

- Po vsakem izpadu NE Krško, oziroma njeni ustavitvi, so bili 
izvedeni izredni 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 izpadih in ustavitvah elektrarne v letu 1991 je bilo 
ugotovljeno, da so vzroki bili: 

• na sekundarnem delu elektrarne, 

• pri testiranju pri zagonu ob remontu, 

• vojaško posredovanje v Sloveniji 

• ogroženost elektroenergetskega sistema. 

Vsi varnostni sistemi za varno ustavitev elektrarne so delovali 
v skladu s projektno predvidenimi parametri in jedrska var- 
nost ni bila ogrožena. 

- Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA Reaktorskega 
centra Podgorica Instituta Jožef Štefan je v letu 1991 ustre- 
zalo obratovalnim pogojem in omejitvam. 

- Radioaktivni odpadki v začasnemu skladišču nizko- in 
srednjeradioaktivnih odpadkov v NE Krško in prehodnem 
skladišču radioaktivnih odpadkov Reaktorskega centra Pod- 
gorica se skladiščijo v skladu z zakonodajo, evidence se 
vodijo korektno in dosledno. 

'' J 
- 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 1991 pridobili 4 950 756 MWh (4.95 TWh) j 
bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma 4 718 ( 
220 MWh (4.72 TWh) neto električne energije. Generator je bil 
priključen na omrežje 8133.6 ur ali 92.85 % celotnega števila [ 
ur v tem letu. Proizvodni načrt je bil presežen za 8.22 %• 
Tabela 3.1.1 prikazuje dinamiko pridobivanja električne ener- 
gije v primerjavi z načrtovano. 

V letu 1991 je bil reaktor kritičen 8188.7 ur ali 93.48 % celot- 
nega števila ur v tem letu. Proizvodnja toplotne energije je 
znašala 14 420 235 MWh, povprečna zgorelost goriva pa je 
bila 13 191 MWd/MTU. 

Med faktorje zanesljivosti jedrske elektrarne spadajo razpo- 
ložljivost, izkoriščenost in faktor prisilne zaustavitve. 

Razpoložljivost (availability) 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) predstavlja, koliko električne ener- 
gije je elektrarna pridobila glede na to, koliko električne 
energije bi teoretično lahko pridobila v določenem času. To je 
količnik med pridobljeno električno energijo in električno 
energijo, ki bi jo teoretično lahko dobili (zmnožek moči na 
sponkah generatorja s 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 1991- 
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Tabela 3.1.1: Načrtovana in dosežena proizvodnja NE Krško 
M leto 1991. 

Mesec načrtovana 
proizvodnja 

(GWh) 

dosežena 
proizvodnja 

(GWh) 

razlika 
za tekoči 

mesec (%) 
Januar 
'ebruar 
marec 
april 
maj 
junij 
julij 
avgust 
sePtember 
oktober 
n°vember 
december 

350 
320 
380 
400 
400 
360 
340 
320 
350 
380 
380 
380 

366.680 
415.404 
431.368 
446.576 
457.116 
332.204 
164.440 
348.720 
405.260 
451.068 
443.044 
456.340 

skupaj 

4.77 
29.81 
13.52 
11.64 
14.28 

-7.72* 
-51.64* 

8.98 
15.79 
18.70 
16.59 
20.09 

4360 4718.220 8.22 

usto MrSko i® v juniju in juliju delovala z zmanjšano močjo oz. je bila j0na zaradi odločitve Vlade R Slovenije oz. zaradi vojnih razmer. 

Tabela 3.1.2: Faktorji zanesljivosti obratovanja NE Krško 
»'©tu 1991. 

I9qfreč'e se nanaša na obdobje obratovanja od 1983 do 
Ur« V letu 1991 ni bil° meniave godiva in letnega remonta. e. ko je bila elektrarna ustavljena zaradi administrativnih 
-J|Pgvedi, štejejo, kot da je bila elektrarna razpoložljiva. 

—-    leto 1991 % povprečje % 
razpoložljivost 
zkoriščenost 
aktor prisilne 

JJstavitve 

97.37 
86.69 

0.5 

80.14 
76.44 

1.48 

{jg®la 3-1.3: Časovna analiza obratovanja NE Krško v letu 

masovna analiza proizvodnje ur 

trata ^PO'ož'iivi čas obratovanja tra ®n!e obratovanja elektrarne 
tra -e 2austavitev 
traja"-6 P0Pravil in vzdrževanja 

načrtovanih ustavitev 

odstotek 
(%) 

lajanje prisilnih ustavitev 

8760 
8133.6 

626.4 
187 

395.6 
43.8 

100 
92.85 

7.15 
2.13 
4.52 
0.50 

3.1.1 Časovni diagram moči NE Krško za leto 1991 

Diagram obratovanja NE Krško 

za leto 1991 

MAR APR MAJ JUN JUL AVO SEP OKT NOV DEC 
Slika 3 i -i 
% letu i9QireMS,av''a' s kakžno močjo je NE Krško obratovala 

0 v Štirih T,' Us,avitve in zmanjšanje moči za več kot 20 urah so opisani v tabeli 3.1.4. 

Porodi eva/ec 

Diagrami na slikah 3.1.2 do 3.1.7, ki prikazujejo glavne obrato- 
valne podatke za celotno chdobje rednega obratovanja NE 
Krško, omogočajo, da lahl. imerjamo rezultate iz leta 1991 
s preteklim obdobjem. Fai r izkoriščenosti (slika 3.1.2) se 
tudi v svetu uporablja kot avna ocena uspešnosti obratova- 
nja jedrske elektrarne. Pomemben faktor je tudi razpoložlji- 
vost (slika 3.1.3), ker v nekaterih elektrarnah namerno zmanj- 
šujejo moč zaradi nihanj v porabi električne energije in tako 
ne dosegajo boljše izkoriščenosti. Na sliki 3.1.4 je predstav- 
ljena pridobljena električna energija za vsa leta rednega obra- 
tovanja jedrske elektrarne. Na slikah 3.1.5 do 3.1.7 so dia- 
grami, kjer je upodobljeno število ustavitev elektrarne v posa- 
meznem letu, faktor prisilne ustavitve in število poročil 
o izrednih dogodkih na leto. Podatki na sliki 3.1.7 se razliku- 
jejo od tistih iz preteklih let, ker je NE Krško uvedla novo 
označevanje poročil o izrednih dogodkih (nekatera poročila 
so bila zapisana pod isto številko, dopis NE Krško SRT - 356/ 
4150, 8. 4. 1991). 

V letu 1991 je bila NE Krško glede izkoriščenosti v svetovnem 
merilu zelo uspešna, saj je bila uvrščena na 74. mesto med 
350 jedrskimi elektrarnami z močjo večjo od 150 MWe, ki 
sporočajo podatke reviji Nuclear Engineering International. 
V letu 1990 je bila uvrščena na 92.mesto med 343 elektrar- 
nami. 

V letu 1991 je imela NE Krško zelo veliko razpoložljivost 97.4 
%, ker je bilo zelo malo prisilnih zaustavitev (dve še v remont- 
nem obdobju in dve med obratovanjem) in ni bilo menjave 
goriva ter remonta. Kljub temu, da je elektrarna bila zaustav- 
ljena zaradi vojaškega dejstvovanja in je delovala z zmanjšano 
močjo zaradi ogroženosti elektroenergetskega sistema, je 
bila izkoriščenost še vedno tolikšna, da se je povzpela po 
lestvici izkoriščenosti glede na prejšnje leto. 

Opombe k sliki 3.1.1 diagram obratovanja NE Krško za leto 
1991: 

1. Prisilna ustavitev reaktorja - visok fluks na vmesnem 
področju nuklearne instrumentacije 
2. Prisilna ustavitev reaktorja pri primarnem preizkusu gene- 
ratorske zaščite 
3. Prisilna ustavitev - izpad črpalk glavne oskrbne vode 
4. Zmanjšanje moči - testiranje regulacijskih palic 
5. Ustavitev elektrarne - visok nivo vode v uparjalnikih 
6. Zmanjšanje moči v dogovoru z dispečersko službo 
7. Ustavitev zaradi vojne 
8. Zmanjšanje moči 
9. Zmanjšanje moči zaradi segrevanja reke Save 
10. Zmanjšanje moči - odprava okvare na sitih 

Slika 3.1.2: Izkoriščenost 

Izkoriščenost 
NE Krško 

100 
82.2 00.8 86.7 

1 

I 

I 

1 

mm 

76.44 

i 

83 84 85 86 87 88 89 90 91 POVPR 
Leto 
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Slika 3.1.3: Razpoložljivost 

Razpoložljivost 

NE Krško 

* 

83 84 85 86 87 88 89 90 91 POVPR 
Leto 

Slika 3.1.4: Neto proizvodnja 

Neto proizvodnja (TWh) 

NE Krško 

4.95 
4.21 4.28 

3.72jnTS 3-§P 3-82 , 
4.46 4.39 4.18 

83 84 85 86 87 88 89 90 91 POVPR 
Leto 

načrtovana | | realizirana 

Slika 3.1.5: Ustavitve 

Ustavitve 

NE Krško 

83 84 85 86 87 88 89 90 91 POVPR 
Leto 

ročne | | avtomatske 

Slika 3.1.6: Faktor prisilne ustavitve 

Faktor prisilne ustavitve 

NE Krško 

101 

* 

Slika 3.1.7: število poročil o izrednih dogodkih 

Poročila o izrednih dogodkih 

NE Krško 

3.1.2 Ustavitve in zmanjšanja moči reaktorja 

Tabela 3.1.4 prikazuje datum in čas trajanja za dogodke; 
zaradi katerih je bila ustavljena NE Krško oziroma se je zarad' 
njih zmanjšala moč za več kot 20 % v času daljšem od 4 
Podan je tudi kratek opis dogodka z razlogi, ki so ga povzro- 
čili. 

NAČRTOVANE IN NENAČRTOVANE USTAVITVE NE KRŠKO 
IN ZMANJŠANJA MOČI REAKTORJA V LETU 1991 ZA Vt£ 
KOT 20 % INSTALIRANE MOČI ZA ČAS, KI JE DALJŠI OD 4 UH 

DATUM 
(trajanje) 

OPIS 

01. 01.1991 Nadaljevanje remonta 1990 
02.01.1991 Ob 01:36 je bil generator NE Krško sinhroni- 
(2 h) ziran z električnim omrežjem. Moč reaktorja 

tik pred sinhronizacijo je znašala 10%. P° 
sinhronizaciji je operater začel dvigovati 
moč, pri tem pa je bila nastavitev avtomatske 
ustavitve reaktorja na srednjo moč reaktorja 
postavljena prenizko. Ob 01:38:54 je prišlo 
do avtomatske ustavitve reaktorja. Sledila je 
ustavitev turbine in stabilizacija elektrarne 
na ničelni moči. 

02.01.1991 Med testiranjem generatorske zaščite, ko 
(2.9 h) ročno odklopijo generator in turbino, mor 
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15.03.1991 
(28.5 h) 

07.04.1991 
(6 h) 

22.05.1991 
(3.2 h) 

,13-06.1991 
(155 h) 

22.07.1991 
<1080.7 h) 

?dc09,1991 (86.4 h) 

■I8,10-1991 
(13.1 h) 

L6,11-1991 
(0 3 h) 

reaktor delovati z močjo manjšo od 10%. Ker 
se je med testom moč reaktorja dvignila pre- 
ko te vrednosti, je prišlo do avtomatske usta- 
vitve reaktorja. Odklop generatorja je bil iz- 
vršen ob 17.25 uri. 

Zmanjšanje moči na 75% zaradi vzdrževanja 
in čiščenja kondenzatorja. 

Elektrarna je obratovala s polno močjo. Za- 
radi težav na sistemu tesnilne in hladilne 
vode na črpalkah savske vode za hlajenje 
kondenzatorja, so se le-te ustavile. To je 
povzročilo slabše hlajenje kondenzatorja in 
padanje podtlaka v kondenzatorju. Opera- 
terji so takoj začeli zmanjševati moč turbine, 
dokler ni tlak prekoračil vrednosti, pri kateri 
je treba turbino ustaviti. Operater je ročno 
ustavil turbino, temu je sledila prisilna usta- 
vitev reaktorja. 
Zmanjšanje moči na 88% zaradi rednega te- 
stiranja turbinskih ventilov. 

Zmanjšanje moči na 65%. Pri izvajanju testa 
z delnim premikanjem regulacijskih palic ni 
bilo mogoče premakniti palic v dveh svež- 
njih. Regulacijske palice v drugih svežnjih 
pa so delovale zanesljivo. Vzrok je bila pok- 
varjena kartica v sistemu za upravljanje z re- 
gulacijskimi palicami, ki jo je bilo treba za- 
menjati. 

Ob 8:46 je bila NE Krško avtomatsko ustav- 
ljena zaradi prehodnega pojava na grelnikih 
glavne napajalne vode. Nivo vode v uparjal- 
nikih se je dvignil, kar je sprožilo avtomatsko 
ustavitev turbine in reaktorja. 

Zmanjšanje moči na 75% zaradi vojaškega 
ogrožanja. 
Ustavitev po odločbi RUJV zaradi ogroženo- 
sti elektrarne zaradi stopnjevanja vojaškega 
dejstvovanja v Sloveniji - nizki preleti letal 
JA nad NE Krško dne 1.7.1991 ob 17.00 uri. 

Zmanjšanje moči na 75% po odločbi vlade 
zaradi ogroženosti elektroenergetskega si- 
stema v Sloveniji. 

Zmanjšanje moči na 85% zaradi omejitve 
segrevanja reke Save. 

Zmanjšanje moči na 75% zaradi hitrega na- 
raščanja Save. Povečan pretok reke je prine- 
sel s seboj veliko nečistoč, kar je povzročilo 
okvaro potujočega sita št.6 in kavitacijo čr- 
palke bistvene oskrbne vode. Zaustavljena je 
bila črpalka A bistvene oskrbne vode in 
osamljena sekcija D kondenzatorja. 

Zmanjšanje moči na 88% zaradi testiranja 
turbinskih ventilov. 

3-1-3 Gorivo In aktivnost reaktorskega hladila 

jj^dobje med dvema polnjenjema reaktorja z gorivom se 
ki <;nui.e 9°rivn' cikel. V letu 1991 je trajal deveti gorivni cikel, 
remont končal 30 aPri,a 1992' ko se bo zaćel redni ,e,ni 

spremi 9°rivn'h elementov v reaktorju (integriteto goriva) se 
Specrl? posredno glede na aktivnost reaktorskega hladila, 
štabi I • aktivnost' določenih izotopov se merijo tako med 
V Np k"!1 obratovanjem, kot tudi med prehodnimi pojavi, 
ksennana|izirajo v primarnem hladilu naslednje izotope: 
(kazal" ' 135 in ,38; kriP,on 85m' 87 in 88; i°d 131 in 133 
vhlarin\Poškoclb v 9°rivu)' iocl 134 (kazalec prisotnosti urana 
vaneaa '°d l35, cezi'134 in 137 (kazalca izgorelosti poškodo- 
®nkrat ,?0riva)' Po9°stnost merjenja teh izotopov je vsaj 
(dvig dnevno, pri spremembah obratovalnih parametrov Pust moči reaktorja) pa vsaj na vsake 4 ure. 

Primerjava karakterističnih vrednosti izotopov za leto 1990 in 
1991 (tabela 3.1.5) kaže, da se kontaminiranost primarnega 
kroga v letu 1991 ni povečala. Če bi primerjali kontaminira- 
nost primarnega kroga po gorivnih ciklih, bi ugotovili, da 
kontaminiranost še vedno upada, kar posredno potrjuje 
izboljšanje integritete goriva. 

Majhna aktivnost v primarnem krogu kaže, da je bila prevladu- 
joč mehanizem sproščanja izotopov v letu 1991 difuzija skozi 
srajčke gorivnih palic. 

Meritve specifičnih aktivnosti karakterističnih izotopov skozi 
vse leto 1991 kažejo konstantne vrednosti, razen za aktivnost 
joda-131, ki intenzivneje narašča od začetka oktobra. Sta- 
bilno stanje joda-131 do konca leta 1991 še ni bilo doseženo. 
Ob koncu leta 1991 je aktivnost joda-131 dosegla vrednost 
0.044 GBq/m3. 

Z mesečno računalniško analizo, ki upošteva sproščanje izo- 
topov v reaktorsko hladilo, je mogoče ocenjevati prisotnost 
majhnih poškodb goriva, ki se je povečala v oktobru 1991. 
Naraščanje majhnih poškodb se je nadaljevalo do konca leta, 
kar kaže tudi naraščanje aktivnosti joda-131. S pomočjo 
cezijevih izotopov se da oceniti izgorelost poškodovanih 
gorivnih palic. Tako so ocenili, da se manjše poškodbe naha- 
jajo na koordinatah sredice 8A in 60, kjer se nahaja gorivo, ki 
bo zaradi izrabljenosi odstranjeno iz reaktorja po tem (deve- 
tem) gorivnem ciklu. 

Podroben pregled goriva (»sipping«) v letu 1991 ni bil oprav- 
ljen, ker v tem letu ni bilo menjave goriva. Kazalci integritete 
goriva tudi kažejo, da ta pregled ne bo niti potreben pri 
menjavi goriva v letu 1992. 

Lahko povzamemo, da je bila integriteta goriva v letu 1991 
dobra, in da je puščanje goriva na meji določljivega. Prisot- 
nost razpršenega urana iz preteklih ciklov, ki onesnažuje 
gorivo, se znižuje. 

Tabela 3.1.5: Izotopska sestava In aktivnost primarnega 
hladila za 7., 8. in 9. cikel 

Izotop 

1-131 
1-133 
1-134 
Xe-133 
Xe-135 
Xe-138 
Kr-85m 
Kr-87 
Kr-88 

Aktivnost 7. cikelAktivnost 8. cikelAktivnost 9. cikel 
(1989) (GBq/m3) (1990) (GBq/m3) (1992) (GBq/m3) 

0.08 
0.55 
2.22 
32.3 
2.96 
0.93 
1.11 
0.48 
1.11 

0.025 
0.34 
1.22 
7.4 

0.89 
0.52 
0.26 
0.19 
0.32 

0.014 
0.096 

0.34 
10.0 
1.26 
0.15 
0.35 
0.13 
0.41 

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 visoko radioaktiven 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 (121 gorivnih elementov). Prostor za eno 
reaktorsko sredico mora biti vedno na razpolago, če bi bilo 
treba iz kakršnegakoli razloga izprazniti reaktorsko posodo. 
Zmogljivost bazena zadostuje za shranjevanje izrabljenega 
goriva do leta 2000, vendar pa obstoji možnost, da bo bazen 
zapolnjen do konca šele kasneje, ker elektrarna skuša pove- 
čati izkoristek goriva (postopno prehaja na daljši gorivni 
ciklus, uporablja bolj obogateno gorivo). V letu 1991 ni bilo 
menjave goriva, zato je število elementov v bazenu za izrab- 
ljeno gorivo ostalo nespremenjeno. 
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Tabela 3.1.6: Evidenca gorivnih elementov v bazenu za 
izrabljeno gorivo 

Tabela 3.1.7: Podatki o nizko- in srednjeradioaktivnih 
odpadkih v NE Krško 31.12.1991 

Leto Št. izrabljenih goriv, elementov 
1983 40 
1984 82 
1985 122 
1986 154 
1987 194 
1988 226 
1989 266 
1990 314 
1991 314 

3.1.5 Radioaktivni odpadki 

Pri vzdrževalnih delih, popravilih in čiščenju v nadzorovanem 
delu elektrarne nastajajo nizko- in srednjeradioaktivni 
odpadki, ki jih je treba odstraniti in vskladiščiti, da ohranimo 
elektrarno »čisto« in so delavci v elektrarni izpostavljeni čim 
šibkejšemu sevanju. Radioaktivni odpadki nastajajo tudi pri 
čiščenju plinastih in tekočih odpadnih snovi iz elektrarne ter 
primarnega hladila. Vsi ti odpadki so razvrščeni v najnižjo 
kategorijo radioaktivnih odpadnih snovi (nizko in srednje 
radioaktivni odpadki brez sevalcev alfa). 

V elektrarni se vsi radioaktivni odpadki pakirajo v 200 litrske 
sode, in sicer: nizkoaktiven stisljiv odpadek brez dodatne 
zaščite, preostali odpadki pa se spravljajo v sode, ki so od 
znotraj obloženi z betonsko zaščito. 

V letu 1991 so vskladiščili v skladišče nizko— in srednjeradio- 
aktivnih odpadkov 279 sodov s skupno aktivnostjo 197 GBq, 
ki so vsebovali koncentrat izparilnika, in 94 sodov s skupno 
aktivnostjo 49.6 GBq, v katerih so stisljivi odpadki. 

Slika 3.1.8: Proizvodnja nizko- in srednjeradioaktivnih 
odpadkov po letih 

Proizvodnja radioaktivnih odpadkov 

NE Krško - NSRAO 

V dosedanjem obratovanju elektrarne se je nabralo 1648 m3 
teh odpadkov v sodih (Tabela 3.1.7). Povprečna specifična 
aktivnost znaša 21.3 GBq/m3, kar jih razvršča v skupino sred- 
nje radioaktivnih odpadkov s sevalci beta in gama (Ur.list 
SFRJ,št.40/86). V tabeli 3.1.8 so podani vrsta, količina aktiv- 
nost, volumen in specifična aktivnost odpadkov. 

Vrsta Štev. sodov Aktivnost Prostornina Specif. 
odpad. (GBq) (m3) aktivnost 
 (GBg/m3) 
24740 166 149 

446 117 4 
7656 1202 6 
1774 17 104 

20 22 1 
*531 123 4 

Skupaj 8241 35167 1648 21 
Vrsta odpadkov: 
SR - izrabljeni ionski izmenjevalci 
CW - stisljivi odpadki 
EB - koncentrat izparilnika 
F - filtri 
O - drugi odpadki 
SC - stisnjeni odpadki 

Vir: Poročilo o skladiščenju trdnih radioaktivnih odpadkov na 
dan 31. 1?. 1990 - dopis NEK, št. KS-1/78z dne 3. 1. 1991 in 
podatki iz letnega poročila NE Krško - dopis NEK, št. 
PODP-406/4580 z dne 16. 4. 1992 
3.1.6 Prejete doze delavcev 

V NE Krško je organizirana služba za radiološko zaščito, ki je 
po predpisih (Ur.list SFRJ,št.68/88) zadolžena, da vodi 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- 
Slednji so zaposleni predvsem pri remontnih in vzdrževalnih 
delih. Služba za radiološko zaščito vodi tudi evidenco o virih 
sevanja v elektrarni in redno meri izpostavljenost sevanju 
v delovnih prostorih. 

Povprečna izpostavljenost delavcev sevanju v elektrarni j® 
nizka in je za leto 1991 manjša od 2 % predpisane meje za 
profesionalne delavce. Povprečna prejeta doza je v tem letu 
znatno manjša kot v prejšnjih letih predvsem zato, ker v tem 
letu ni bilo remonta. Tudi med remontnimi deli, ko poteka 
menjava goriva in so delavci bolj izpostavljeni sevanju kot 
med rednim obratovanjem, so prejete doze delavcev vedno 
znotraj zakonsko določenih meja. 

Tabela 3.1.8 prikazuje porazdelitev efektivnih ekvivalentnih 
doz osebja, ki je bilo izpostavljeno sevanju v NE Krško. Efe*' 
tivno ekvivalentno dozo večjo od 5 mSv (1/10 doze, ki i" 
dopuščena za profesionalne delavce) je prejelo osem delav' 
cev. 

Kolektivna efektivna ekvivalentna doza je skupna doza, ki s° 
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, da je bila kolektivna efekti*"1® 
ekvivalentna doza za osebje jedrske elektrarne 0.2451 &0' 
vekSv, za izvajalce pogodbenih del skupaj z delavci glavneg8 

dobavitelja opreme pa 0.0686 človekSv. Celotna letna kole*: 
tivna efektivna ekvivalentna doza za vse delavce, ki so t"' 
v letu 1991 v NE Krško pa znaša 0.3137 človekSv. če t® 
preračunamo na enoto pridobljene električne energije 
Krško je v 1991 proizvedla 0.565 GVVIet), dobimo 0.56 
vekSv/GVVIeto v letu 1991 (4.0 človekSv/GWIeto v letu 199°'; 
Ta vrednost je mnogo manjša kot je povprečje za zahodno®' 
vropske jedrske elektrarne, ki je 4 človekSv/GVVIeto (poro<5"c 

UNSCEAR 1988), in je manjše od povprečja za ameriš"® 
elektrarne v obdobju od I985 do I989, ki znaša 4.43 človekS« 
GVVIeto. Glavni razlog za toliko manjšo celotno letno kole*' 
tivno efektivno dozo v letu 1991 je prav gotovo, da v tem l0t 
ni bilo remonta in menjave goriva, ki največ prispevata k Pr5 
jeti dozi delavcev. Pregled prejetih doz v NE Krško v letih l^ 
do 1991 je na sliki 3.1.8. 

SR 
CW 
EB 
F 
O 
SC 
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86 
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617 
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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 

Razpon 
doz 
mSv/ieto 
Leto 

0-1 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25 Štev. 
delavcev 

skupaj 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

1990 
1991 

475 
275 
462 
375 
517 
524 
486 
506 
443 
390 
257 

45 
313 
206 
205 
277 
301 
242 
298 
200 
265 

0 
9 

53 
15 
79 
79 
65 
60 
66 
92 
8 

0 
13 
45 

3 
17 
3 

16 
21 
19 
38 

0 

0 
10 
34 
2 
2 
4 
6 
3 
3 
5 
0 

0 
1 

27 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
2 
0 

520 
622 
831 
600 
892 
912 
816 
889 
731 
792 
354 

Tabela 3.1.9: Kolektivna efektivna ekvivalentna doza 
*8vanja za osebje v NE Krško v letu 1991 glede na dejavnost 
■i osebje. 

Kolektivne ekvival. 
doze (človek Sv) 

dejavnost osebje NEK zunanji 
Izvajalci 

skupaj 

Redno vzdrževanje 0.2101 0.0686 0.2787 
Pred. rad. odpadkov 0.0349 - 0.0349 
^Paj 0.2450 0.0686 0.3136 

Tabela 3.1.10: Kolektivna in povprečna efektivna 
ekvivalentna doza za delavce, ki so delali v NE Krško v letu 
1991 

Delavci 

NE Krško 

Kolekt. doza Štev. delavcev Povpr. doza 
(človekSv) (mSv) 

0.2450 278 0.9 
Znanji i izv. 0.0686 104 0.6 
Skupaj 0.3136 382 0.8 

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

Kolektivna efektivna ekvivalentna doza 

NE Krško 

3,17 lz°braievanje kadrov 

no« wiedrskih objektih zahteva visoko strokovno usposoblje- seh delavcev, ki morajo stalno dopolnjevati svoje zna- 

nje, v skladu z najnovejšimi dosežki na področju jedrske 
tehnologije in varnosti 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 jedrskih objektih. 

V NE Krško imajo organizirano lastno službo izobraževanja. 
V letu 1991 je minilo deset let od kar so ustanovili Službo za 
strokovno izobraževanje delavcev NE Krško, v kateri so tre- 
nutno zaposleni štirje delavci (dva strokovna in dva admini- 
strativna). Številčna zasedenost te službe je prav gotovo neza- 
dostna, vendar pa se je povečalo število delavcev v Izobraže- 
valnem centru za jedrsko tehnologijo »Milan Čopič« v Ljub- 
ljani (ICJT), ki skrbi za programe dopolnilnega strokovnega 
usposabljanja za vse delavce jedrske elektrarne kot tudi za 
programe stalnega izpopolnjevanja za pridobitev ali podaljša- 
nje 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. V ZDA in zahodnoevropskih drža- 
vah se trudijo, da bi operaterji imeli na voljo simulatorje, ki so 
popolna kopija komandne sobe elektrarne, v kateri delajo. Niti 
v Sloveniji niti kje drugje v svetu ni na razpolago simulatorja, 
ki bi bil identičen s komandno sobo NE Krško, zato se pri 
šolanju operaterjev pojavljajo težave, in sicer: 

- dosedanji način izobraževanja na simulatorju JE Zion 
v ZDA, na katerem je potekalo šolanje operaterjev NE Krško, 
omogoča aktivno spoznavanje navodil za primer nezgod 
(Emergency Operating Procedures) in navodil za nenormalno 
obratovanje (Abnormal Operation Procedures), vendar pa ni 
ustrezen za normalno obratovanje. Ker elektrarna v glavnem 
obratuje s stalno močjo, osebje nima priložnosti za aktivno 
uporabo ustreznih navodil, kar je še posebej pomembno za 
mlajše generacije. Elektrarna ima specifično projektiran 
sekundarni del in izkušnje kažejo, da je bilo do zdaj največ 
težav na sekundarnem delu, na katere je vplivala tudi neza- 
dostna izurjenost operaterjev. - kvaliteta simulatorja JE Zion 
se je precej-poslabšala. Ker je že dokaj star (zgrajen leta 1973) 
in ga niso dovolj obnavljali in izpopolnjevali, je postal neustre- 
zen za izobraževanje operaterjev NE Krško, ki se je odločila, 
da tega simulatorja ne bo več uporabljala, in da bo poiskala 
bolj ustreznega. 
Končno varnostno poročilo zahteva, da se izdelajo letni pro- 
grami za stalno (poglavje 13.2) in dopolnilno izobraževanje 
(poglavje 13.1) za operaterje in ostalo tehnično osebje NE 
Krško. 

Služba za strokovno izobraževanje delavcev NE Krško je v letu 
1991 uspela zelo dobro izvesti načrtovano izobraževanje. 
Nekaj težav je bilo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in 
zaradi tega, ker nekatere firme (VVestinghouse) nekaj časa 
niso pošiljale svojih ljudi čez avstrijsko-slovensko mejo. 
Izpolnili so tudi eno izmed zahtev OSART misije, in sicer 
izvedbo vaje v dimni komori, lotili pa so se tudi izdelave 
izobraževalnega filma iz protipožarne zaščite, ki je narejen 
posebej za NE Krško. 

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, ki je v Ljubljani. 

Izvedeni tečaji strokovnega izobraževanja za delavce NE 
Krško v letu 1991: 

Dopolnilno izobraževanje operaterjev: 

21.1. - 31.1. - Osnove matematike, naravoslovja in tehnike 
v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo (ICJT) v Pod- 
gorici (5 udeležencev) 
4. 2. - 26. 4. - Tehnologija močnostnih reaktorjev v ICJT (13 
udeležencev) 
18. 1. - 11. 5. - Opisi sistemov JE Zion in vadba na simula- 
torju v Pittsburghu, ZDA, izvajalec: Westinghouse (3 udele- 
ženci) 
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Dopolnilno izobraževanje ostalega tehničnega osebja: 

V tujini so se delavci NE Krško izobraževali na tečajih, ki so 
obravnavali digitalni prikaz položaja regulacijskih palic (Digi- 
tal Rod Position Indication System), procesni računalnik, 
vzdrževanje digitalnih elektrohidravličnih sistemov, testiranje 
z metodo vrtinčnih tokov, vzdrževanje merilnika za merjenje 
radioaktivnih izotopov v telesu, vzdrževanje večkanalnega 
analizatorja, vzdrževanje dieselskih generatorjev in program- 
sko opremo za merilnik za merjenje radioaktivnih izotopov 
v telesu. 

V NE Krško pa so potekali naslednji tečaji: 

13. 5. - 17. 5. - Technical Management Services je organizi- 
rala tečaj o učinkovitem nadzoru kontaminacije (14 udele- 
žencev) 
26. 6. - 28. 6. - Analysis and Measurement Services Corpora- 
tion je imela tečaj o merjenju odzivnega časa med procesom, 
o kalibraciji uporovnih temperaturnih detektorjev in o kalibra- 
ciji tlačnih merilnikov (12 udeležencev) 
17.4. - 19.4. - Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti je 
pripravil tečaj o zaščiti pred eksplozijami (10 udeležencev) 

Stalno izpopolnjevanje operaterjev: 

Stalnega izpopolnjevanja na simulatorju JE Zion se je udele- 
žilo 47 delavcev NE Krško, prav toliko pa jih je bilo na teoretič- 
nrm delu izobraževanja, ki je potekal v Krškem.V ICJT v Pod- 
gorici je potekal tečaj Osnove tehnologije močnostnih reak- 
torjev, ki se ga je udeležilo 29 delavcev. Na tečaju varnost pri 
obratovanju jedrskih elektrarn, ki ga je organizirala Medna- 
rodna agencija za atomsko energijo v Argonnu pri Chicagu, je 
bil en predstavnik iz NE Krško. VVestinghouse je v Bruslju 
pripravil tečaj na simulatorju, na katerem so simulirali nez- 
gode (Emergency Operating Procedures Simulator Course) 
s štirimi udeleženci iz NE Krško. 

Stalno izpopolnjevanje ostalega tehničnega osebja: 

V NE Krško so potekali naslednji tečaji, ki so jih organizirale 
tuje firme: 

5. 2. - 7. 2. - firma Klimatechnik je pripravila tečaj o vzdrže- 
vanju klimatskih naprav (17 udeležencev) 
28. 10.-29. 10. in 30. 10.-31. 10. - General Physics je pred- 
stavil navodila za pisanje obratovalnih postopkov (36 udele- 
žencev) 
4. 11. - 6. 11. - General Physics je imel tečaj o jedrski 
zakonodaji, standardih in zahtevah upravnih organov (28 ude- 
ležencev) 
7.11. - 8.11. - General Physics je obravnaval ASME, razde- 
lek XI, Črpalke in ventili (28 udeležencev) 
6. 5. - 10. 5. - General Physics je imel tečaj o nadzorovanju 
procesov (7 udeležencev) 

Delavci NE Krško so obiskali še tečaj o standardih in informa- 
cijskem sistemu za standarde, o ventilih in pogonih ventilov, 
akumulatorjih in akumulatorskih polnilcih, o vzdrževanju 
nizko- in srednjenapetostnih stikal, o pregledovanju električ- 
nih naprav, imeli pa so tudi vaje v dimni komori. 

3.1.8 Uparjalnlki 

V letu 1991 ni bilo remonta in ni bilo čepljenja in vzdrževalnih 
del na uparjalnikih (za podatke o čepljenju glej lansko poro- 
čilo). 

3.1.9 Modifikacije v NE Krško 

V NE Krško imajo petletni plan prioritetnih dejavnosti, v kate- 
rem so vsebovane vse modifikacije in investicije za obdobje 
1988 do 1992. V letu 1991 so v NE Krško dali predlog za 
naslednje modifikacije, ki so v skladu z ameriško zakonodajo 
(10 CFR 50.59): 

- monitoring klora, ogljikovega dioksida in ogljikovega 
monoksida (št. mod. 1/91) 

- izvedba plinskih instalacij v kemijskem laboratoriju III in 
v laboratoriju primarnega hladila (št. mod. 2/91) 
- montaža televizijskega nadzornega sistema Mednarodne 
agencije za atomsko energijo v stavbi za izrabljeno gorivo (št. 
mod. 3/91) 
- zamenjava sistema za krmiljenje zapornic na jezu in dogra- 
ditev sistema za računanje toplotnega onesnaženja reke Save 
(št. mod. 4/91) 
- vgraditev časovnih relejev v električne kroge CW 102 PMP 
črpalk (št. mod. 5/91) 
- izboljšanje sistema seizmične instrumentacije (št. mod. 6/ 
91) 
- vgraditev testne kartice instrumentacijske zanke za meritev 
nivoja in pritiska v akumulatorskih tankih (št. mod. 7/91) 
- razširitev območja radiološkega monitorja R-15 (št. mod. 
8/91) 
- vgraditev filtrskih enot za sušenje uparjalnikov med remon- 
tom (št. mod. 9/91) 
- vgraditev dvigal za oskrbovanje glavnih reaktorskih črpalk 
in transport opreme v zadrževalnem hramu (št. mod. 10/91) 
- zamenjava cevnih snopov v kondenzatorju (št. mod. 11/91) 
- učvrstitev cevovodov z visoko stopnjo vibracij (št. mod. 12/ 
91) 
- zamenjava notranjih parnih tesnil na visokotlačni turbini 
(št. mod. 13/91) 
- sprememba izvora napajanja za hladilne sisteme dieselskih 
generatorjev (št. mod. 14/91) 
- osamitev prostorov tehnološkega procesa (št. mod. 15/91) 

V letu 1991 so bile izvedene naslednje modifikacije, za katere 
je bilo izdelano varnostno poročilo in so bile obravnavane na 
Strokovnem svetu pogona - SSP: 

- komunikacija med paneli za zasilno ustavitev (shutdovvn 
evacuation panel) (št. mod. 4/87) 
- modifikacija merilno regulacijske opreme zgorevalnikov 
(rekombinatorjev) vodika (št. mod. 7/87) 
- modifikacija avtomatskega zagona črpalke FP 104 PMP (št. 
mod. 25/88) 
- montaža televizijskega nadzornega sistema Mednarodne 
agencije za atomsko energijo v stavbi za izrabljeno gorivo (št. 
mod. 3/91) 

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. 

Tudi v letu 1991 so izpusti radioaktivnih snovi dosegli zgolj 
nekaj odstotkov vrednosti predpisanih z navedeno odločbo, 
razen za tritij, katerega aktivnost je dosegla približno dve 
tretjini vrednosti dovoljene s tehničnimi specifikacijami. Iz 
diagramov naslikah 3.1.9 do 3.1.11 vidimo, daje bila aktivnost 
tekočinskih izpustov v letu 1991 podobna kot leto poprej. 
V splošnem je bila aktivnost tekočinskih izpustov leta 1991 
približno ena tretjina povprečja za ves čas obratovanja NE 
Krško. Aktivnost izpuščenih žlahtnih plinov je bila v letu 1991 
podobna kot v letu 1989 in znaša približno polovico povprečja 
jedrske elektrarne za obdobje od 1983 do 1991. Aktivnost 
izpuščenega tritija je bila leta 1991 podobna kot leto poprej in 
skoraj enaka povprečju za celoten čas obratovanja elektrarne. 

V mesečnih, kvartalnih in letnih poročilih NE Krško redno 
poroča pristojnim upravnim organom o izpustih radioaktivnih 
snovi v okolje. 
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Slika 3.1.10: Aktivnost izpuščenega tritlja Iz tekočinskih 
»pustov (omejitev znaša 20 TBq na leto) 

Aktivnost izpuščenega tritija 

NE Krško 

Slika 3.1.11: Aktivnost tekočinskih izpustov (omejitev znaša 
«00 GBq na leto) 

Aktivnost tekočinskih izpustov 

NE Krško 

3.^1.12: Aktivnost Izpuščenih žlahtnih plinov (omejitev 

Aktivnost izpuščenih žlahtnih plinov 

NE Krško 

83 84 85 86 87 88 89 90 91 POVPR 
Leto 

3.1.11 Redni nadzor radioaktivnosti v okolici NE Krško 

A) Področja merjenja radioaktivnosti in Izvajalci 

Redni radiološki nadzor NE Krško se opravlja na osnovi vsa- 
koletne odločbe RUJV za radiološki nadzor. 

Redni radiološki nadzor Nuklearne elektrarne Krško vsebuje 
nadzor inventarja tekočih in plinastih (izpustov) emisij ob 
izvoru ter neodvisen nadzor vnosa radionuklidov v širše oko- 
lje - Imlslj. Nadzorovano področje okolja obsega 12-kilome- 
trski pas okoli objekta, kjer se pričakujejo najvišje vrednosti 
imisij in je mogoče potencialno najprej zaznati spremembe. 
Kot referenčne točke, pomembne za nezgodno pripravljenost, 
so v programu vsebovana tudi merilna mesta na Hrvaškem 
v smeri proti Zagrebu ter zahodno od njega (pasivni termolu- 
miniscenčni dozimetri v loku dolžine 45 km). 

Stalen nadzor emisij opravlja radiološka služba NE Krško, 
redni nadzor imisij in kontrolne meritve emisij pa so opravile 
zunanje pooblaščene organizacije: Institut Jožef Štefan in 
Zavod za varstvo pri delu iz Ljubljane ter Institut Rudjer 
Boškovič - Centar za istraživanje mora in Institut za medicin- 
ska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba. 

B) Rezultati nadzornih meritev imisij (opomba 1) 

Koncentracija radionuklidov, predvsem obeh cezijevih izoto- 
pov (posledica černobilskega onesnaženja) je že leta 1987 
precej naglo upadla in se že med letom 1988 ustalila na nivoju 
druge polovice leta 1987, pri poljščinah pa je praktično padla 
na predčernobilsko raven. To stanje, s tendenco nadaljnjega 
počasnega upadanja, zlasti prispevkov bolj kratkoživega 
cezija-134 (z razpolovno dobo 2.06 let), je opaziti tudi v letu 
1991. Najpomembnejšo vlogo v obremenitvi z umetnimi radi- 
onuklidi zaradi splošne kontaminacije okolja je prevzel 
ponovno stroncij-90, ki je v pretežni meri posledica predčer- 
nobilskih atmosferskih eksplozij. 

Ocena doz na podlagi imisij — zaradi pitja reke Save 
Prispevek k radioaktivni obremenitvi savske vode z umetnimi 
radionuklidi zaradi tekočih izpustov papirnice Videm je bil 
v letu 1991, glede na leto 1990, nekoliko zmanjšan in vsebo- 
van predvsem v grobi suspendirani snovi. Zaradi nižjih kon- 
centracij cezijevih radionuklidov je postal med dolgoživimi 
radionuklidi najpomembnejši »predčernobilski« stroncij. 
Tako kot v prejšnjih letih so prispevki cezijevih radionuklidov 
iz izpustov papirnice, ki se do vstopa v elektrarno niso uspeli 
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. Rezultati meritev za Savo pri Brežicah kažejo, da 
je mogoče približno polovico letnih koncentracij cezijevih 
izotopov pripisati NE Krško, ostalo pa splošni (predčernobil- 
ski) onesnažitvi okolja. Če upoštevamo še povečane koncen- 
tracije tritija, ki jih prispevajo elektrarniški izpusti ter narašča- 
nje joda-131, ki so ga prispevale bolnišnice, dobimo oceno, 
da je prispevek NE Krško k letni obremenitvi referenčnega 
človeka zaradi potencialnega pitja savske vode v Brežicah 
okoli 0.2 mikroSv/leto (v letu 1990 je bila 0.72 mikroSv/leto), 
kar je približno 20% ocenjenega prispevka vseh umetnih 
radionuklidov v Savi in 1% celotne obremenitve z naravnimi in 
umetnimi radionuklidi iz Save. 

Ta ocena za Savo daje približno trikrat manjšo letno dozo kot 
v letu 1990 in primerljivo z letom 1988. Na podatek o obreme- 
nitvi referenčnega človeka zaradi pitja savske vode precej 
vpliva nezanesljiva ocena kratkoživega joda-131, ki so ga 
v letu 1991 prispevale predvsem bolnišnice. 

Približna ocena prispevka bolnišnic k potencialni letni obre- 
menitvi referenčnega človeka zaradi pitja savske vode v Breži- 
cah znaša 0.8 mikroSv/leto, ki utegne biti večji od prispevka 
NE Krško. 

Podobno vrednost obremenitve zaradi NE Krško pa dobimo 
tudi za Savo v Jesenicah na Dolenjskem, in sicer 0.2 mikroSv/ 
leto (v letu 1990 pa 1.6 mikroSv/leto). 



Ocena doz na podlagi imisij — zaradi uživanja rib 

Za oceno povečanja efektivne doze referenčnega človeka 
zaradi potencialnega uživanja savskih rib (36 kg/leto), dobimo 
ob najbolj neugodni predpostavki vrednosti 9 mikroSv/leto. 
K tej obremenitvi največ prispeva jod-131 iz bolnišnic, in 
sicer 6.8 mikroSv/leto. NE Krško torej prispeva k obremenitvi 
zaradi uživanja rib okoli 22%. 

Ribe so bile do leta 1986 (černobilska nesreča) kritična pre- 
nosna pot za emisije NE Krško preko prehrambene verige. 
Tudi v letu 1991 se po vsebnosti cezijevih izotopov iz černobil- 
ske nesreče ribe bistveno ne razlikujejo od druge beljakovin- 
ske hrane. Med umetnimi radionuklidi v ribah so prispevki 
stroncija-90 ostali najpomembnejši. 

Ocena doz na podlagi imisij - zaradi pitja vode iz vodovoda 

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 zaradi savske vode. 
V drugi polovici 1990. leta so brežiški vodovod začeli napajati 
iz nove globoke vrtine, ki se odlikuje z vodo z zelo nizko 
vsebnostjo tritija (stara voda), tako da ni več te povezave. 
Izmerjeni prispevek vseh umetnih radionuklidov iz brežiškega 
vodovoda k letni obremenitvi odraslega prebivalca zaradi 
pitja te vode je bil zato v letu 1990 in v letu 1991 za polovico 
nižji kot v letih 1988 in 1989 ter je znašal 0.08 mikroSv/leto, pri 
čemer je ocenjeni prispevek NE Krško preko tritija iz starega 
črpališča zanemarljiv (le 20% porabe). Celotna obremenitev 
zaradi vsebnosti umetnih in naravnih radionuklidov je bila 
v brežiškem vodovodu ocenjena na 10 mikroSv/leto. Nad- 
zorne vrtine v naplavinah samoborskega področja v letu 1989 
niso pokazale zaznavnega vpliva splošnega onesnaženja, niti 
se v njih ne zazna vpliv NE Krško (tritij). 

Ocena doz — zaradi vdihavanja zraka 

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 mikroSv. 

Vzporedne kontrolne meritve emisij 

Opravljena neodvisna vzporedna merjenja sorazmerno (alik- 
votno) sestavljenih reprezentančnih vzorcev tekočih izpustov 
NE Krško kažejo pri najpomembnejših radionuklidih (H—3, 
Cs-137, Cs-134), o katerih poroča NE Krško, sprejemljivo 
ujemanje z emisijskimi vrednostmi in manj zadovoljivo pri 
ostalih radionuklidih. Rezultati neodvisnih vzporednih meri- 
tev plinastih izpustov joda so pokazali tolikšno ujemanje, da 
ne dajejo osnove za popravke ocenjenih doz iz emisijskih 
meritev. Opravljene interkomparacijske meritve tekočih vzor- 
cev so pokazale pri obojestransko detektiranih radionuklidih 
sprejemljivo ujemanje. Pri vseh opravljenih meritvah nadzora 
ni bilo zaslediti podatkov, ki bi lahko pomembno spreminjali 
oceno obremenitev zaradi plinastih in tekočih emisij. V pri- 
meru razhajanj pa so bili za oceno obremenitev uporabljeni 
manj ugodni podatki. 

Ocena doz na podlagi emisij - zaradi pitja reke Save 

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 upošteva mersko 
ocenjen razredčitveni faktor za Savo in inventar letnih izpu- 
stov NE Krško (dopolnjena mesečna poročila za NE Krško za 
leto 1991), daje efektivno ekvivalentno dozo 1.5 mikroSv/leto. 
Velikostni red doze je primerljiv z dozami iz preteklih štirih let. 

Ocena doz na podlagi emisij NE Krško v zrak 

Neodvisna modelna ocena narejena na podlagi inventarja 
plinastih emisij (mesečna poročila NE Krško za leto 1991 
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 1991 za najvišjo obremenitev zaradi 
vdihavanja 0.47 mikroSv/leto (zaokrožena vrednost) in zaradi 
zunanjega sevanja iz zraka 0.03 mikroSv/leto (zaokrožena 
vrednost). Skupna vrednost doze za naselje Sp. Stari grad 
znaša 0.49 mikroSv/leto (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, j« 
pokazala povprečno vrednost 842 mikroSv/leto, ki je za 40% 
več kot pred černobilsko onesnažitvijo. Opažena večja, kra- 
jevno značilna odstopanja od povprečne vrednosti razlagamo 
z neenakomerno porazdelitvijo černobilskega onesnaženja i" 
naravne radioaktivnosti in ne vplivom NE Krško. Omenjena 
odstopanja so v letu 1991 primerljiva z odstopanji v preteklem 
letu, povprečna vrednost doze pa se je nekoliko zmanjšala, 
domnevno na račun izpiranja ostankov černobilskega cezije- 
vega vseda v globlje plasti zemlje in tudi razpada bolj kratko- 
živih radionuklidov. 

Avtomatski kontinuirni merilniki doznih hitrosti (tri stalne 
lokacije, od junija dve), namenjeni predvsem nezgodnemu 
opozarjanju, so pokazali skladne rezultate s TL dozimetri 
glede na krajevno značilne velikosti letnih doz. Pokazali pa so 
občasna nekajurna odstopanja hitrosti doz (do maksimalno 
60% nad mesečnim povprečjem), ki jih pripisujemo spiranju 
(domnevno naravnih) radionuklidov iz ozračja z dežjem in 

tudi začetnem zadrževanju radonovih potomcev v vrhnje"1 : 
sloju tal. Ti pojavi so bili opaženi tudi v Ljubljani in niso 
korelirani z obsežnejšimi plinastimi emisijami - spraznitvami, j 
V času plinastih emisij povišanja doznih hitrosti ni bilo op3' 
žiti, kar je skladno tudi z izračuni. 

Realistična ocena doz 

Na podlagi vseh imisijskih in emisijskih meritev in uporablja 
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 jz 

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 viro^ 

 *    
Izvleček narejen iz poročila: Meritve radioaktivnosti v okolij 
Nuklearne elektrarne Krško - Poročilo za leto 1991, 
DP-6452, Ljubljana, april 1991. 

Opombe: 
1. Navedene vrednosti letnih doz v mikroSv/leto (mikro Sieven 
na leto) veljajo v vseh ustreznih primerih (z izjemo zunanjeg3 

sevanja) za količino, ki jo definiramo kot »50-letno predvi' 
deno efektivno enakovredno dozo.« 

2. Zakonsko postavljena vrednost mejne letne doze za p°sa" 
meznika iz prebivalstva, ki ni poklicno izpostavljen sevanju,)® 
1000 mikroSv/leto (1000 mikro Sievertov na leto = 1 "", 
Sievert na leto) efektivne enakovredne doze. Mejna vredno5 

velja za skupne prispevke vseh umetnih virov sevanj®' 
z izjemo medicinskih, in prispevke modificiranih naravi 
virov sevanja, z izjemo radona v hišah. Poleg navede" 
osnovne splošne omejitve, pa obstajajo tudi upravne omel 
tve, ki veljajo za normalno obratovanje posameznih nuklea 
nih objektov - takoimenovane »avtorizirane« mejne doze, * 
so praviloma nižje od osnovne. Po lokacijski odločbi Repu% 
škega sekretariata za urbanizem (št. 350/F-15/69 od 8.8.19'P' 
je mejna vrednost doze za NE Krško 50 mikroSv/leto. ? 
odločbi Republiškega energetskega inšpektorata (31'% 
83-5 od 6.2.1984) pa obstajajo tudi druge izvedene omeji' 
(npr.letna aktivnost tekočih efluentov). 

50 poročevalk 



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 
obremenitve posameznikov iz privzetih referenčnih skupin 
prebivalstva iz neposredno ocenjenih imisijskih vrednosti 
dajejo v letu 1991 vre'dnosti za efektivne doze, ki so manjše od 
10 mikroSv/leto, oziroma manjše od 0.5% letne doze, ki jo 
Povprečno prejme človek v normalno obremenjenem okolju 
°d naravnih in umetnih virov. Enako oceno dobimo tudi iz 
računskih modelov na podlagi podatkov o letnih emisijah NE 
Krško. 

0) Pregled virov in velikosti radioloških obremenitev 
Prebivalcev v Krškem in okolici 

Obremenitve so ocenjene za odraslega posameznika iz refe- 
renčne skupine, ki prejema največje doze izmed vseh starost- 
ah skupin in uživa izključno lokalno pridelano hrano. 

gabela 3.1.11: Realistična ocena obremenitve referenčnega 
c|oveka v okolici NE Krško zaradi sevanj iz vseh virov 
1- NOTRANJE OBSEVANJE 

(Posledica vnosa in prisotnosti radionuklidov v telesu ter 
nlihovega sevalnega učinka na telo) 

Efektivna 
enakovredna 

doza(1) 
MikroSv/leto) 
1-1- zaradi vnosa z dihanjem (inhalacijo) Iz naslednjih virov: 
j^-1. naravna radioaktivnost 
~""adon-222 in kratkoživi potomci v zraku 1300. (*2) 

splošna kontaminacija prašnih delcev (aerosolov) 
~ tehnološko in naravno nakopičen svinec-210 23. 

r0suspendirani umetni radionuklidi <0.02 
1-1-3. zračna emisija NE Krško 
-Jrttij, ogljik-14, jod—131, itd 0.46 
delna vsota za inhalacijo 

1.2. zaradi vnosa s hrano in vodo (ingestija) I — vUiaU| vi lUbd a III« 
naslednjih virov (*3) 

1 9 1 '■ naravna radioaktivnost 
~ Kalij—40 

uranov in torijev niz 
postalo 

1324. 

180. 
140. 
40. 

naravna radioaktivnost skupaj 360. 

eks2| sP.,0Žna kontaminacija (Černobil, jedrske „ ®P'ozije, tehnološko kopičenje umetnih radionuklidov 
_ "rana - Černobil 3. 
_ °8talo 9.9 
-J^a    <0.1 

sPlošna kontaminacija skupaj 

l;2-3. emisije NE Krško v Savo 
_ nrana (ribe) 
-~£^anio tritij v vodovodu) 
^!!ijlvSavo skupaj 
delna v 

13. 

<2 
0.02 

^j^sota za ingestijo 
elna vsota za notranje obsevanje 

375. 
1699. 

2. ZUNANJE OBSEVANJE 

(posledica virov sevanja izven telesa ter njihovega sevalnega 
učinka na telo) 

Efektivna 
enakovredna 

doza (*1) 
(mikroSv/leto) 

2.1. zaradi medicinske diagnostike (*4) 1500. 

2.2. zaradi naravnega sevanja 
(kozmičnega in terestialnega) 
- kozmična nevtronska komponenta 
- kozmično in terestrialno sevanje 
(U.Th niz, K-40, kozmično sevanje) 

2.3. zaradi černobilskega vseda v okolju (*5) 

2.4. zaradi zračnih emisij NE Krško 

60. 

660. 

70. 
0.03 

delna vsota za zunanje obsevanje 2290. 

celotna vsota za notranje in zunanje obsevanje 4000. 
(zaokroženo) 

(*1) Obremenitev z umetnimi radionuklidi (NEK, splošna kon- 
taminacija) je podana z dozo, ki jo definiramo kot »50-letno 
predvideno efektivno enakovredno (ekvivalentno) dozo«, 
obremenitve z naravnimi radionuklidi pa z »letno efektivno 
enakovredno (ekvivalentno) dozo«. 
(*2) Za bivališča s povprečno ravnovesno radonovo koncen- 
tracijo 15 Bq/m3 (oz. koncentracijo Rn-222 38 Bq/m3 ob 
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 Republiškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo št. 2005/68-58 od 6.11.1989. Za 
povprečno obremenitev z naravnimi radionuklidi so uporab- 
ljeni podatki iz publikacije UNSCEAR 1988 Report (p.95), 
United Nations, New York 1988. 
(*4) Podatki vzeti iz vladnega poročila ZRN za 1989. leto 
(Bericht der Bundeseregierung uber Umveltradioaktivitaet 
und Strahlenbelastung fur das Jahr 1987, Drucksache 11/ 
6142, 20.12.1989). Zelo približna ocena za prebivalstvo v Slo- 
veniji nakazuje približno tolikšno, ali višjo izpostavljenost, 
zaradi slabše opreme ob nižjem številu pregledov. Zaradi 
negotovosti ocene navajamo tudi relativno najnižjo oceno 300 
mikroSv/leto, ki jo daje britanski NRPB (Radiation Exposure 
of the UK Population - 1988 Revievv, NRPB-R227) 

(*5) Predpostavljeno je podaljšano bivanje na prostem s fak- 
torjem bivanja na prostem 0.3 in v bivališčih 0.7. 

Slika 3.1.12a: Realistična ocena obremenitve referenčnega 
človeka v okolici NE Krško zaradi sevan] iz vseh virov 

CELOTNO BREME-1991 

Naravno sev. Medicina Splošna kont. NE Krško Skupaj 
VIR SEVANJA 

P°rod eva/ec 51 



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

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

52 poročevalk 
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Slika 3.1.13: Termoluminiscenčni dozimetri v okolici NE 
Krško 

Doza zunanjega sevanja 
© Kontinulrni nerilnlki hitrosti doze zunanjega sevanja 
X TU dozlnetrl 

Razlika ned krajevno letno dozo in 750 pSu/leto Je soraznerna višini Ur*" 
<lcn-!OOpSv/leto> 

ZUNANJI OBSEV - vsi viri 1991 INHALACIJA - vsi viri 1991 

2290 

u. NEK-zrak- 
VIR SEVANJA 

0 
Rn-222 Pb-210 Umetni izot. NEK-zrak 

VIR SEVANJA 



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

INGESTIJA - vsi viri 1991 

3-1.12 Posebni ukrepi med vojno v Sloveniji 

£6 naslednji dan po začetku oboroženih vojaških spopadov 
27.6.1991 v Republiki Sloveniji je NE Krško po posvetovanju 
* Ministrstvom za energetiko, Ministrstvom za obrambo in 
Republiško upravo za jedrsko varnost skladno z obrambnim 
načrtom zmanjšala moč elektrarne na 75%. To zmanjšanje 
[^oči ni toliko povečalo jedrske varnosti kot je prispevalo 
k stabilnosti in zanesljivosti elektrodistribucijske mreže. 

Več tednov pred tem so se pojavile anonimne grožnje o letal- 
skem napadu na jedrsko elektrarno, kot tudi javno izražena 
Podobna grožnja četniškega vodje v Srbiji. Vse te grožnje so 
bile deležne precejšnje pozornosti medijev. Ob tej priložnosti 
)e bilo fizično zavarovanje poostreno. 

V času, ko so potekali letalski napadi na letališče Brnik 
«1.6.1991 in so vojaška letala preletavala slovenski zračni 
Prostor, je direktor RUJV na srečanju šefov upravnih organov 
*a jedrsko varnost držav Evropske skupnosti in držav bivšega 
vzhodnega bloka na sedežu Evropske skupnosti v Bruslju, 
obvestil svoje kolege in Evropsko skupnost o nastalem polo- 
gu v Sloveniji. Apeliral je na prisotne, da preko svojih vlad 
°Pozorijo jugoslovansko zvezno vlado in generale, naj spo- 
uijejo nedotakljivost jedrskih objektov. O grožnjah je bila 
bveščena tudi ministrska trojka Evropske skupnosti, ki je 
"a tedaj na poti v Beograd. 

dogovoru o prekinitvi ognja, ki je bil dosežen 30.6.1991 
ed obiskom ministrske trojke Evropske skupnosti so se 

Krti,991 po vse' sloveniiii kot tudi v širšem področju okoli NE 
so t ■ ' obnovili spopadi med JA in TO. Okoli 18. ure tega dne 
Ne k-le,ala JA v ze,° nizkem letu preleteli reaktorsko zgradbo 
jed ^k0, kar ie bil° očrt"0 opozorilo in namerno ogrožanje 
nann varnos,i- v tedanjih pogojih stopnjevanja sovražnih 
zdRiad°V se n' b''° mo^ zanest' na zdrav razum. Tedaj se je 
b|i 'verjeten tudi letalski napad na elektrarno. Zato je Repu- 
kon i UP—va za iedrsko varnost, po predhodni telefonski 
s{v 

2u'taciji s pristojnimi organi in organizacijami (Ministr- 
Min'"! Za obram')o, Republiškim štabom za civilno zaščito, 
in ,lSt.rs,vom za notranje zadeve. Nuklearno elektrarno Krško 
°dlo^htUt0m Jože' Štefan), še istega dne ob 23.50 izdala 
Znav hk° ustav'tvi elektrarne do stanja hladne ustavitve 
bila i u' da odločtia velja do njenega preklica. Odločba je 
lifin, rarni' skladno z našo ustaljeno proceduro, dostav- 'lena Po telefaksu. 

sisten?atne™ varovanju jedrske elektrarne in tehnoloških 
taci ie °V V vo'.n''1 razmerah smo vzpostavili intenzivne konzul- 
2Da k pri?tojnimi organi za jedrsko varnost na Švedskem in 
Ruju 'mai° več elektrarn firme VVestinghouse, direktor Pa se je 19.7.1991 na Dunaju tudi sestal z dr. Edom 

Jordanom, direktorjem centra za ukrepe v sili ameriške Jedr- 
ske upravne komisije. 

O ustavitvi so bila obveščena vsa pristojna ministrstva v Slo- 
veniji, jugoslovanska vlada, domača in tuja javnost. Prav tako 
pa smo v pogojih slabih komunikacij poslali obvestilo o stanju 
v Sloveniji ter o ustavitvi NEK na okoli 30 tujih uprav za 
jedrsko varnost oziroma mednarodnih organizacij za jedrsko 
energijo, posebej smo po telefonu obvestili MAAE in ameriško 
Jedrsko upravno komisijo. 

Med temi naslovniki naj posebej omenimo direktorja Agencije 
za jedrsko energijo OECD dr. Kunihiko Uematsuja, direktorja 
Svetovnega združenja jedrskih obratovalcev Lorda Marshala 
of Goringa in direktorja MAAE, g.dr. Hansa Blixa,ki smo ga 
zaprosili, naj opozori jugoslovansko vlado, da predstavlja 
ravnanje JA neposredno grožnjo jedrski varnosti, posledice 
vojaških aktivnosti pa so lahko zelo resne in pripeljejo do 
katastrofe. 

V Avstriji so bili 2.7.1991 obveščeni o ogrožanju elektrarne in 
njeni ustavitvi dr. Fritz W. Schmidt, Urad zveznega kanclerja, 
dr. Rainer Scheffenegger, vodja Centrale za zgodnje obvešča- 
nje o sevanju pri Zveznem ministrstvu za zdravje, in dr. Heymo 
Skudnigg, vodja kriznega štaba koroške deželne vlade, ki tudi 
sicer dobro poznajo problematiko jedrske elektrarne Krško. 
Poleg tega je minister Miha Jazbinšek 4.7.1991 o ogrožanju in 
ustavitvi elektrarne osebno obvestil avstrijsko ministrico za 
okolje, mladino in družino g. Ruth Feldgrill-Zankel med 
obiskom pri njej. 

Dne 2.7.91 je RUJV o ustavitvi elektrarne in o nevarnosti 
eskalacije vojaških akcij s strani JA v okolici NE Krško obve- 
stila tudi zveznega sekretarja za energetiko in industrijo, g. 
Stevana Santo, ter ga prosila da o takšni nevarnosti opozori 
vlado SFRJ. 

Kopije tekstov, ki smo jih pošiljali tujim upravam oziroma 
mednarodnim organizacijam po telefaksu ali teleksu smo 
pošiljali v vednost tudi MVOUP, MZZ, ME, Ml, MO, MNZ, 
MZDSV, MRDT ter generalnemu sekretarju IS. Tudi o ostalih 
akcijah oziroma dopisovanjih so bili pristojni organi sprotno 
obveščani. 

Vse zgoraj naštete domače in mednarodne organe oziroma 
organizacije smo po ustavitvi elektrarne še naprej obveščali 
o statusu v NE Krško. 

Kot posledica intenzivnega sodelovanja s tujino je dne 
2.7.1991 direktor US NRC (Ameriška jedrska upravna komi- 
sija), g.Ivan Selin o ogrožanju NE Krško obvestil namestnika 
državnega sekretarja g.Lavvrenca Eagelburgerja, ki je še isti 
dan poklical jugoslovanskega ambasadorja v ZDA na razgo- 
vor o situaciji v Sloveniji, ter posebej o ogrožanju NE Krško. 

Na ogrožanje elektrarne je med drugimi reagirala Agencija za 
jedrsko energijo pri OECD in Evropska gospodarska skup- 
nost. Več držav je izrazilo zaskrbljenost pri Mednarodni agen- 
ciji za atomsko energijo na Dunaju, tako da je 4.7.1991 g. 
VVilliam Dircks namestnik direktorja MAAE (direktor dr. Hans 
Blix je bil na misiji v Iraku) naslovil pismo na predsednika 
Predsedstva SFRJ g. Stipe Mesiča, v katerem ga prosi, da 
potrdi prepričanje držav članic MAAE da je jugoslovanska 
vlada izvedla vse potrebne ukrepe s katerimi bi preprečila vse 
nasilne in vojaške akcije, ki bi lahko ogrozile jedrsko varnost. 
Zunanji ministri Italije, Avstrije in Madžarske so o tem razprav- 
ljali v istem tednu v Budimpešti. 

Obenem s •pritiskom mednarodne strokovne javnosti ter poli- 
tičnim pritiskom na najodgovornejše jugoslovanske organe, 
je tudi predsednik Predsedstva R Slovenije g.Milan Kučan 
11.7.1991 pisno opozoril Predsedstvo SFRJ na početje JA, ki 
ga organi Republike Slovenije in javnost ražumejo kot nepo- 
sredno grožnjo z napadom na jedrsko elektrarno. Opozoril je 
na spoštovanje ženevske konvencije in dveh resolucij Medna- 
rodne agencije za atomsko energijo iz Dunaja o nenapadanju 
jedrskih objektov. Predsedstvu Jugoslavije je predlagal, da 
zagotovi v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti, da bodo 
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JA in drugi zvezni organi brezpogojno spoštovali medna- 
rodne pravne akte, ki prepovedujejo ogrožanje in napadanje 
jedrskih objektov. Od predsedstva Jugoslavije je pričakoval 
nedvoumen odgovor in zagotovilo, da v prihodnje ne bo več 
prihajalo do kršitev mednarodnih aktov o nenapadanju in 
zaščiti jedrskih objektov, katerih podpisnica je tudi SFRJ. Na 
prošnjo, je pri pripravi strokovnih podlag tega dopisa sodelo- 
vala tudi RUJV. 

Dne 7.7.1991 so se sestali predstavniki Evropske gospodarske 
skupnosti, Jugoslavije, Hrvaške in Slovenije na Brionih, kjer je 
prišlo do dogovora o ustavitvi sovražnosti v Sloveniji in Hrva- 
ški - brionske Skupne deklaracije. Slovenska skupščina je 
10.7.1991 v celoti sprejela Brionsko skupno deklaracijo, jugo- 
slovansko predsedstvo pa jo je sprejelo dne 14.7.1991. S tem 
je dobila Brionska skupna deklaracija pravno veljavo. 

Za nadzor prekinitve sovražnosti in izvajanja določil Brionske 
skupne deklaracije je bil dne 13.7.1991 podpisan Memoran- 
dum o kontrolni misiji za Jugoslavijo, s strani Evropske 
gospodarske skupnosti, Jugoslavije, Hrvaške in Slovenije. Po 
določilih memoranduma izvajajo nadzor predstavniki članic 
Evropske gospodarske skupnosti. 

Na poziv RUJV smo 12.7.1991 prejeli pisno mnenje Ministrstva 
za obrambo Republike Slovenije, v katerem sporočajo, da 
vojaške razmere z vidika NE Krško niso take, da bi grozil nov, 
neposreden napad na Republiko Slovenijo, da pa dolgoročno 
tega ni mogoče izključiti. K ohranjanju tedanjih razmer je po 
mnenju MO delno prispeval tudi prihod prvih mednarodnih 
opazovalcev v Republiko Slovenijo. 

Na poziv RUJV smo 12.7.1991 prejeli pisni odgovor Zveznega 
sekretariata za energetiko in industrijo SFR Jugoslavije, ki je 
v Jugoslaviji pristojen in odgovoren za energetiko, uporabo 
jedrske energije in jedrsko varnost, v katerem jugoslovanski 
zvezni minister g. Stevan Santo zagotavlja, da bo vlada SFR 
Jugoslavije spoštovala vse mednarodne sporazume 
s področja varnega delovanja jedrskih objektov vključno 
z Resolucijo Mednarodne agencije za atomsko energijo 
o nenapadanju jedrskih objektov št. 407 iz 1983 leta. 

Na poziv RUJV smo 16.7.1991 prejeli odgovor Zveznega 
sekretariata za zunanje zadeve SFR Jugoslavije Mednarodni 
agenciji za atomsko energijo na Dunaju in državam članicam, 
da je predsednik Predsedstva SFR Jugoslavije seznanjen 
s pismom, ki mu ga je poslala Mednarodna agencija za atom- 
sko energijo z dne 4.7.1991, in da vlada SFR Jugoslavije 
zagotavlja, da je nedotakljivost in varnost NE Krško stalna 
skrb jugoslovanske vlade in ostalih pristojnih organov. 

Po sprejemu brionske Skupne deklaracije in po podpisu 
Memoranduma o soglasju o kontrolni misiji za Jugoslavijo 
dne 13.7.1991, ob pisnih zagotovilih zveznih organov SFR 
Jugoslavije ob upoštevanju internacionalizacije problema ter 
izvedenih tehničnih, organzacijskih in upravnih ukrepih,'ki so 
povečali varnost NE Krško, so nastopili pogoji za ponovno 
obratovanje elektrarne. 

Republiška uprava za jedrsko varnost je izdala odločbo 
št.318-14/91-1714/MK z dne 16.7.91, s katero je razveljavila 
odločbo št.318-29/89 z dne 1.7.91. Tudi pri izdaji te odločbe 
smo postopali enako-kot pri izdaji prve odločbe; najprej smo 
jo s telefaksom posredovali NE Krško, nato pa vsem pristoj- 
nim ministrstvom, obvestili pa smo tudi javnost. 

Po prejemu odločbe je elektrarna pričela običajni postopek za 
zagon, kritičnost reaktorja je bila dosežena 18.7.1991 ob 
10:30 in sinhronizacija z elektroenergetskim .omrežjem ob 
16:47. Dne 20.7.1991 je bila dosežena 97% moč. 

Dne 21. julija 1991 zjutraj sta bila porušena v sabotažni akciji 
dva daljnovodna stebra rezervnega 20 kV daljnovoda Bresta- 
nica Brežice, v oddaljenosti manj kot 4 km od NE Krško. Ta 
daljnovod ni v nobeni povezavi z jedrsko elektrarno Krško. 

Dne 22.7.1991 so odkrili, da je bil v sabotažni akciji poškodo- 
van steber 400 kV daljnovoda Krško - Maribor v bližini Mari- 
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bora - vendar poškodba ni povzročila porušitve stebra niti 
prekinitve daljnovoda. Daljnovod proti Mariboru je eden od 
400 kV daljnovodov, na katere je NE Krško priključena. Obe 
diverziji na daljnovoda nista imeli nobenega direktnega vpliva 
na obratovanje NE Krško. 

Že takoj, ko so se začele prve resne grožnje varnemu obrato- 
vanju, je RUJV pripravila načrt aktivnosti za zmanjšanje raniji' 
vosti elektrarne in za ugotovitev možnih vplivov na okolje ob 
porušitvi njenih vitalnih delov. Naloga je vsebovala pregled i" 
dopolnitev: 
- postopkov elektrarne za obratovanje v sili, 
- regionalnega načrta in postopkov za ukrepanje v sili, 
- načrta varovanja in obrambe objekta, 
- postopkov radiološke zaščite in 
- načrta nadzornega testiranja vitalnih sistemov in komp"" 
nent, 
Izdelane so bile še ocene in analize: 
- doz, ki bi jih prejelo okoliško prebivalstvo (KVP15 ekstrapo- 
lacije), • 
- izvora radioaktivnosti (source term) iz sredice reaktorja 
izrabljenega goriva in sistemov, 
- jakosti doz v zgradbi za gorivo za različne scenarije, 
- različnosti komunikacijskih kanalov, 
- kritičnosti bazena za izrabljeno gorivo, 
- krivulje zaostale toplote in hlajenja bazena za izrabljen0 

gorivo, , 
- kritičnosti skladišča za sveže gorivo, 
- krivulje zaostale toplote v sredici in varnega stanja v hlad1" 
zaustavitvi, prioritete potrebnih sistemov, 
- ranljivosti sistemov od projektilov in možnosti za omiliteV 

posledic (ščiti, vreče s peskom, idr.), 
- ranljivosti sistema zunanjega napajanja, 
- alternativne možnosti ponora toplote, 
- možnosti električnega napajanja vitalnih komponent 12 

alternativnih istosmernih ali izmeničnih virov, 
- možnosti alternativne zaloge dieselskega goriva, 
- možnosti alternativnih zalog hladilne vode, 
- možnosti alternativnih zalog stisnjenega zraka, 
- ročnega obratovanja atmosferskih razbremenilnih ventil"" 
na parovodih, 
- možnosti alternativne zaloge borne kisline, 
- možnega vpliva bližnje industrije in 
- razpoložljivosti rezervne posadke. 

3.2. REAKTORSKI CENTER V PODGORICI 

3.2.1 Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA 

Raziskovalni jedrski reaktor TRIGA Mark II s toplotno moW 
250 kW je v letu 1991 zaradi rekonstrukcije obratoval 
4.11.1991 do 20.12.1991 in pri tem proizvedel 21.55 
toplote. V tem času so potekali preizkusi reaktorja TRIGA P° 
končani rekonstrukciji, pri kateri so reaktor prilagodili tudi z® 
pulzni način delovanja. 

A) Ustavitve 

V letu 1991 je reaktor obratoval samo v novembru in dec^. 
bru zaradi preizkušanja po rekonstrukciji. V tem času so D 
ustavitve in zagoni reaktorja v skladu z odobrenim naW° 
testiranja, ki ga je odobrila RUJV. 

B) Gorivo 

Med testiranjem je bilo več sprememb sredice v skladu z n^'( 
tom testiranja. Med testiranjem reaktorja je bilo uporab'!6 ,c 
sveže gorivo, in sicer 55 novih gorivnih elementov. 5 ^ 
sredico so bili opravljeni vsi zagonski testi do začetka dec® p 
bra 1991. Nakar je bila vzpostavljena sredica, ki je vsebo^ 
27 novih gorivnih elementov in 60 starih gorivnih eleme'" 

V skladišču je tako 40 svežih gorivnih elementov, en rab% 
element je v reaktorski hali v zaščitnem sodu, drugi elem 
pa so v skladišču izrabljenega goriva. 

Poškodovanih gorivnih elementov ni bilo. 
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C) Osebje 

Za obratovanje reaktorja skrbijo vodja reaktorja, pet operater- 
jev in služba za zaščito pred ionizirajočimi sevanji. 

D) Prejete doze osebja 

Devet oseb je prejelo efektivne ekvivalentne doze za sevanje 
gama od 0.179 do 1.46 mSv, za nevtrone pa so bile od 
Približno 0.5 do 1 mSv. Pri dozah za sevanje gama ni odšteto 
naravno ozadje, ki znaša približno 0.765 mSv na leto. 

E) Uporaba reaktorja 

Reaktor je namenjen za izobraževanje tečajnikov NE Krško in 
?a pripravo radioaktivnih izotopov za medicino, industrijo in 
jedrsko kemijo. V letu 1991 zaradi rekonstrukcije niso obse- 
vali vzorcev v reaktorju, vaje za operaterje NE Krško pa so 
Potekale en teden v decembru. 

F) Modifikacije reaktorske hale 

V letu 1991 so bila opravljena naslednja dela ob reaktorju: 

~ rekonstrukcija žerjava 
zaščita oken in vrat z železnimi drogovi v prostorih, ki vodijo v reaktorsko halo 

~ montaža dodatnih novih vrat za vhod v komandno sobo 
~ dodatno skladišče za izrabljeno gorivo s čistilno napravo za 
vodo 
~ namestitev evakuacijskih luči, ki imajo akumulatorsko 
naPajanje, za pot iz prostorov reaktorja 

3.2.2. Prehodno skladišče radioaktivnih odpadkov 
reaktorskem centru v Podgorici 

prehodno skladišče za nizko in srednje radioaktivne odpadke 
mp^nienjeno majhnim uporabnikom (v to skupino ne spadata t Krško in Rudnik urana Žirovski vrh). Skladišče deluje od 

A) Nadzor skladišča 

Nadzor skladišča poteka enkrat tedensko in obsega: 
~ ogled skladišča 
~ merjenje hitrosti doze na sedmih mestih v skladišču in treh 
<unaj skladišča 
~ merjenje aktivnosti brisov s sedmih mest v skladišču 
~ "ije termoluminiscenčni dozimetri merijo doze na zunanji 
"ani vhodnih vrat in ob obeh izpuhih ventilacijskega sistema 

teden^k n'8 vset)nos,i radona-222 s potomci v zraku enkrat 

di*?U 1991 se ie povečala hitrost doze v zadnjem delu dkla- 
reri'f' zaradi aktivnosti skladiščenih v tem letu. Zaradi razpo- 
Drnr radioakt'vnih odpadkov hitrost doze narašča od vhoda 
(v i . adni' s,rani skladišča, kjer je znašala do 250 mikroSv/h 
dis* 1990 do 150 mikroSv/h). Najvišjo hitrost doze je v skla- 
jet m.°*no izmeriti na površini dveh kontejnerjev, ki vsebu- a radijeve igle in industrijski izvor Sr-90, in sicer 20 mSv/h. 

B&Kti brisov so bile zelo nizke in so znašale (6.9 +/- 5.8) 

Povrl naiveč Pa d° tridesetdo Bq/m2 (mejne aktivnosti za 
Za sko kontaminacijo v kontroliranem območju znašajo l<g ,evalce alfa 40 kBq/m2, za sevalce beta in gama pa 400 
dnu. '■ kar pomeni, da je skladišče tudi še po petih letih ae|ovanja nekontaminirana 

Podnhntrac''a radona-222 s potomci v zraku skladišča je bila 
konPQ.a k?.1 Prejšnje leto. Meritve za leto 1991 so pokazale 
Prezra" • C''° 0,88 +'~ 1,7 WL' sk,adišče se v glavnem ne Ije ra, 

u,e' da se ne bi po nepotrebnem obremenjevalo oko- 
sis'tem ° Pred deli v skladišču. Čas delovanja ventilacijskega 
Ur> a se beleži in je v letu 1991 znašal 22 ur (v letu 1990 111 

B) Pregled radioaktivnih odpadkov 

Vsi odpadki v skladišču so evidentirani, stanje v skladišču ob 
koncu leta 1991 pa je prikazano s tabelo 3.2.1. V letu 1991 je 
bilo vskladiščenih 14 sodov, 13 posebnih odpadkov in 17 
zaprtih izvorov. 

Merjenja radioaktivnosti kažejo, da je vpliv skladišča na okolje 
zanemarljiv. 

Tabela 3.2.1: Pregled radioaktivnih odpadkov v prehodnem 
skladišču reaktorskega centra v Podgorici za leto 1991. 

vrsta stanje izotopi A 
sodi 125 Co-60,Cs-137,Eu—152/ 3-20 Gbq 

U,Ra-226 
posebni 63 Co-60/Ra-226/Am-241 10 GBq 
zaprti 75 Co-60,Sr-90 1100 GBq 
Opombe k tabeli 3.2.1: 
1. Navedeni so samo izotopi, ki prispevajo glavnino aktivnosti 
ali so pomembni zaradi daljših razpadnih časov 

2. Sodi vsebujejo kontaminirane predmete ali materiale 
z inducirano radioaktivnostjo zaradi obsevanja v reaktorju 
TRIGA 

3. Posebni odpadki so 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 potrebno meriti emisije radioaktiv- 
nih 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). 

Za leto 1991 je značilno, da je reaktor TRIGA zaradi rekon- 
strukcije obratoval bistveno manj časa kot v prejšnjih letih, saj 
je celoletna povprečna moč znašala le 4.8 kW. Nadzor izpuha 
iz reaktorske hale obsega: določanje radioaktivnih aerosolov 
v zraku, določanje Ar-41 v zraku in merjenje mesečne doze 
s termoluminiscenčnim dozimetrom na izpuhu. V zraku se 
med umetnimi radionuklidi pojavljata tudi aerosola Na-24 in 
Tc-99m, katerih vsebnosti so nepomembne v primerjavi 
z izvedenimi koncentracijami (običajno dosegata manj kot 1% 
izvedene koncentracije za zrak). V letu 1991 Tc-99m ni bil 
merljiv. 

Ocenjena letna efektivna ekvivalentna doza za posameznika 
znaša zaradi Ar-41 v zraku 40 nSv (to je 4E-5 mejne letne 
doze za prebivalstvo). Pri tej oceni je upoštevano, da je hitrost 
izpuščanja Ar-41 okrog 250 kBq/s pri polni moči reaktorja 
250 kW. Ker je reaktor deloval v povprečju z močjo 4.8 kW pa 
je ustrezno manjša tudi hitrost izpuščanja, in sicer 4.8 kBq/s. 

Tekočinski izpusti, ki vsebujejo radioaktivne iotope, se med 
tednom zbirajo v zadrževalnem tanku, iz katerega se izpuš- 
čajo ob ponedeljkih, ko preko konca tedna razpadejo kratko- 
živi izotopi. Povprečna koncentracija pred redčenjem z vodo 
v nobenem primeru ni presegla mejne vrednosti za pitno 
vodo. V letu 1991 je bilo izpuščeno manjše število radionukli- 
dov zaradi bistveno krajšega časa obratovanja reaktorja. 
Dominantni prispevki nekaterih izotopov v izpustih (Cr-51, 
Co-58, 1-131) izvirajo iz nekaterih dejavnosti na Odseku za 
jedrsko kemijo, ki niso povezana z delovanjem reaktorja. 

Ocenjena letna efektivna ekvivalentna doza za posameznika 
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zaradi pitja rečne vode znaša 0.9 mikroSv (to je ena tisočinka 
letne mejne vrednosti za prebivalstvo). 

V letu 1991 v padavinah in podtalnici niso izmerili nobenih 
umetnih radioaktivnih izotopov. 

Dozo zunanjega sevanja merijo mesečno s termoluminiscenč- 
nimidozimetri. Letna doza na kontrolni točki znaša 860 
mikroGy, kar je za 12% večje od svetovnega povprečja 765 
mikroGy na leto (UNSCEAR 1988). Razlika morda izvira iz 
lokalne variacije, še verjetneje pa je posledica kontaminacije 
okolja zaradi poskusnih jedrskih eksplozij in černobilske ne- 
sreče. 

V vzorcu zemlje znotraj ograje Reaktorskega centra in v sedi- 
mentu z levega brega Save blizu izpusta Reaktorskega centra 
so bili poleg naravnih izotopov izmerjeni le umetni izotopi 
černobilske kontaminacije in poskusnih jedrskih eksplozij 
(Cs-134, Cs—137). 

3.3 RUDNIK URANA ŽIROVSKI VRH 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je 18.10.1990 spre- 
jel sklep o začasnem prenehanju izkoriščanju in raziskovanja 
uranove rude v Rudniku urana Žirovski vrh do sprejema 
končne odločitve. Od tedaj dalje so bila ustavljena vsa rudar- 
ska dela in predelovanja rude: 

Dosedanji obseg proizvodnje uranove rudi in koncentrata po 
letih: 

leto ruda (t) koncentrat U308 (t) 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

52.190 
65.800 

110.000 
107.000 
122.900 
81.000 

34.4 
75,0 
87,8 
91.5 
101,0 
57,0 

Zaradi narave dejavnosti je potrebno na območju rudnika, 
tudi v času, ko se rudnik zapira, izvajati ustrezne meritve in 
zavarovanja, da se izključi kakršnokoli nevarnost za zdravje in 
življenje ljudi, upoštevajoč tudi določbe Zakona o rudarstvu 
(Uradni list SRS št. 17/75), določila Zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri 
uporabi jedrske energije (Uradni list SFRJ št. 62/84). Aktivno- 
sti, ki so potrebne za trajno prenehanje izkoriščanja uranove 
rude, morajo biti deležne posebnega državnega nadzora. 

Program izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove 
rude v Rudniku urana Žirovski vrh mora po Zakonu o trajnem 
prenehanju izkoriščanja, uranove rude in preprečevanju 
posledic rudovanja v RUŽV obsegati: 

- aktivnosti za načrtovanje in izvajanje trajnega zapiranja 
rudnika skupaj s trajnim zavarovanjem okolja in objektov pred 
posledicami njegovega izkoriščanja; 

- aktivnosti za zagotavljanje potrebnega nadzora nad zavaro- 
vanjem okolja. 

Program meritev nadzora radioaktivnosti v okolju RUŽV je 
v letu 1991 obsegal merjenja radona in njegovih kratkoživih 
potomcev v ozračju, merjenja specifičnih kativnosti dolgoži- 
vih naravnih radionuklidov uran-radijeve razpadne vrste 
v zračnih delcih, meritve urana, radija in drugih dolgoživih 
radionuklidov v površinskih vodah, v sedimentih, v vodni 
bioti, v hrani in krmi, v zemlji ter merjenje zunanjega sevanja 
gama v življenjskem okolju. 

Meritve sta izvajali obe slovenski pooblaščeni organizaciji za 
izvajanje ukrepov varstva pred sevanji, Institut Jožef Štefan in 
Zavod RS za varstvo pri delu. 

Po ustavitvi rednega obratovanja RUŽV so se le delno zmanj- 
šale skupne emisije radona in tekočih iztek v okolje. Koncen- 
tracija dolgoživih radionuklidov v trdnih delcih v zraku je 
upadla do referenčnih ravni. Koncentracija radona v zraku in 
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radioaktivnost površinskih voda in sedimentov pa se po 
začasnem prenehanju izkoriščanja uranove rude ni bistveno 
spremenila. 

Na osnovi rezultatov meritev radioaktivnosti v okolju RUŽV 
v letu 1991 so izračunali, da je izpostavljenost povprečnega 
odraslega prebivalca v okolici RUŽV zaradi dodatno poviša- 
nega stanja v oklju 0.34 mSv na leto. 

Prejeta efektivna doza je precej nižja od primarne mejne 
vrednosti 1 mSv na leto za celotno življenjsko obdobje, kot jo 
predpisuje še veljavni zvezni pravilnik o mejah doz (Ur.list 
SFRJ 31/87) in mednarodna priporočila ICRP 60 (1990). Dob- 
ljena vrednost je predstavljala okoli 6 % povprečne obremeni- 
tve od naravnega sevanja v tem okolju. 

4. OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SVETU 

4.1 PREGLED JEDRSKIH ELEKTRARN V SVETU 

Tudi v letu 1991 se je zmanjšalo število obratujočih jedrskih 
elektrarn, tako kot že prejšnje leto in leto poprej, vendar se ie 

njihova skupna električna moč povečala, ker vključujejo 
v omrežje vedno zmogljivejše elektrarne. Leta 1991 so zagnali 
5 novih reaktorjev v jedrskih elektrarnah, en reaktor pa je b" 
dokončno ustavljen. Pet novih reaktorjev je prispevalo Pri' 
bližno 4500 MW električne moči, priključena moč ustavlje- 
nega pa je znašala 305 MW (Vir: Nuclear Engineering Interna- 
tional, April 1991). Ob koncu leta 1991 so dosegli tudi p^? 
kritičnost reaktorja za proizvodnjo električne energije na Ki- 
tajskem. 

Ob koncu leta 1991 je v 25 državah obratovalo 420 reaktorje* 
s priključno močjo 326 873 MWe, gradi pa se še 77 enot (Vi'- 
IAEA Nevvsbriefs, Jan/Feb 1992) oziroma 59 enot s skupil 
močjo 50289 MWe (Vir: Nuclear Engineering Internationa' 
April 1992). Do razlike v številu elektrarn v gradnji je verjetno 
prišlo zaradi različnega prikazovanja statusa elektrarn, kate- 
rih gradnja je (začasno ali dokončno) ustavljena. 

Podatke o številu obratujočih in ustavljenih jedrskih elektrarn 
je treba obravnavati s pridržkom, ker za mnoge elektrarne n 
jasno, ali so dokončno ali začasno ustavljene, tako da se tudi 
podatki iz istega vira v dveh različnih letih ne dopolnjuje^ 
med seboj (npr. IAEA Newsbriefs: v letu 1991 »izginejo" '• 
stolpca obratujočih elektrarn: dve v Indiji (število je ena maijl 
kot leto poprej, kljub temu, da so eno priključili), dve v Sovjej" 
ski zvezi, štiri v Nemčiji, ena v ZDA, med drugim se razlikuj®)® 
tudi podatki o priključni moči elektrarn na svetu- IAEA NeWS" 
briefs Jan/Feb 1991 je sporočil za leto 1990 324496 MWe, IA" 
Nevvsbriefs Jan/Feb 1992 pa za isto leto 325 873 MWe). 

reaktorji 
v obratovanju 

Argentina 
Belgija 
Brazilija 
Bolgarija 
Češka in Slovaška 
Finska 
Francija 
Indija 
Iran 
Japonska 
Južnoafriška r. 
Kanada 
Koreja rep. 
Kuba 
LR Kitajska 
Madžarska 
Mehika 
Nemčija 
Nizozemska 
Pakistan 
Romunija 
Slovenija 
bivša SZ (SND) 

1991 1990 
2 2 
7 
1 
6 
8 
4 

56 
7 

42 
2 

20 
9 

1 
4 
1 

21 
2 
1 

1 
45 

7 
1 
5 
8 
4 

56 
8 

41 
2 

19 
9 

4 
1 

25 
2 
1 

1 
47 

reaktorji 
v gradnji^ 

1990 

1 ; 

2 

1991 

5 
9 
2 

10 

2 
2 
2 
2 

6 
6 
2 

10 

2 
2 
i I 
' i 
1 
6 
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Španija 
Švedska 
Švica 
Tajvan 
V. Britanija 
ZDA 

9 
12 
5 
6 

37 
111 

9 
12 

5 
6 

37 
112 

Skupaj: 420 424 77 83 

Tabela 4.1: Jedrski energetski reaktorji v obratovanju in 
v gradnji ob koncu leta 1991 in ob koncu 1990 
(Vir: IAEA Nevvsbriefs, Jan/Feb 92). 

1991 1990 1989 
Argentina 
Belgija 
Brazilija 
Bolgarija 
Češka in Slovaška 
Finska 
Francija 
Indija 
Japonska 
Južnoafriška r. 
Kanada 
Koreja rep. 
Madžarska 
Mehika 
Nemčija 
Nizozemska 
Pakistan 
Slovenija 
bivša SZ (SND) 
Španija 
Švedska 
Švica 
Velika Britanija 
ZDA 

19.1 
59.3 
0.6 

34.0 
28.6 
33.3 
72.7 

1.8 
23.8 

5.9 
16.4 
47.5 
48.4 

3.6 
27.6 

4.9 
0.8 

23.6 
12.6 
35.9 
51.6 
40.0 
20.6 
21.7 

19.8 
60.1 

1.0 
35.7 
28.4 
35.0 
74.5 

2.2 
27.1 

5.6 
14.8 
49.1 
51.4 

2.6 
33.1 

4.9 
1.1 

21.6 
12.2 
35.9 
45.9 
42.6 
19.7 
20.6 

11.4 
60.8 

0.7 
32.9 
27.6 
35.4 
74.6 

1.6 
27.8 

7.4 
15.6 
50.2 
49.8 
0.0 

34.3 
5.4 
0.2 

21.6 
12.3 
38.4 
45.1 
41.6 
21.7 
19.1 

Tabela 4.1.2: Delež električne energije proizveden v jedrskih 
alektrarnah za leto 1989,1990 in 1991. (Vir: IAEA Nevvsbriefs 
April/May 1992 in sporočilo ELES z dne 23.6.1991) 

Pet na novo priključenih elektrarn je bilo v Kanadi (Darlington 
2, CANDU reaktor 881 MWe), v Franciji (Cattenom 4 - lahko- 
vodni tlačni reaktor 1265 MWe), v Indiji (Narora 2 - težko- 
vodni tlačni reaktor 220 MWe), na Japonskem (Ohi 3 - lahko- v°dni tlačni reaktor 1127 MWe) in v Bolgariji (Kozloduj 
6 - VVER-1000). 

Dokončno je bil ustavljen en reaktor, in sicer v Franciji (Chooz 
A - lahkovodni tlačni reaktor 305 MWe)(Vir: Nuclear Engine- ering International April 1992). 

Gradnja se je v letu 1991 začela na dveh reaktorjih v Indiji in na enem na Japonskem (vir IAEA Nevvsbriefs, Jan/Feb 92). 

4-2 PREGLED STANJA JEDRSKE VARNOSTI V SVETU 

4.2.1 Obratovanje, nezgode, nesreče 

Naštetih je nekaj najbolj resnih nezgod, ki so se zgodile po 
svetu v letu 1991. 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- 
ueni, da takoj delujejo. Za jedrsko varnost zelo pomembni 
oogodki se lahko zgodijo tudi, ko je reaktor ustavljen zaradi 
ponjave 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- 
ta za jedrsko energijo - NEA pri Organizaciji za gospodar- 
0 sodelovanje in razvoj (NEA/OECD) sta dali v poskusno 

Porabo 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 Sloveniji 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 javnosti. 
V lestvico INES se razporejajo samo dogodki, ki so 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, ki so nepo- 
membni 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 černobilski elektrarni sodi brez dvoma v razred 
7 po 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. 

ZDA v letu 1991 niso bile vključene v sistem poročanja INES. 
Iz poročil ameriškega upravnega organa US NRC, ki so name- 
njena ameriškemu kongresu, povzemamo glavne nezgode, ki 
so se leta 1991 zgodile v ameriških jedrskih objektih. (Vir: 
Report to Congress on Abnormal Occurences, 1991) 
V obratu za izdelavo goriva Nuclear Fuel Services, Tennessee, 
so 20. marca, 1991 odkrili 395 g urana-235 v sistemu za 
čiščenje odpadkov, kar je bilo nad dovoljeno mejo 350 
g urana-235. 

Glede na to, da US NRC pokriva tudi celotno področje radi- 
ofarmacevtikov in obsevanja v ameriških bolnišnicah, so 
v letu 1991 poročali o 18 napačnih uporabah virov sevanja. 

V obratu za izdelavo goriva General Electric Nuclear Fuel, 
Severna Karolina, so 29.5.1991 prekoračili upravno mejo za 
koncentracijo urana v sistemu za čiščenje odpadkov za več 
kot 10 krat. 

NRC je 5.9.1991 poročala, da je firma VVestern Atlas Internati- 
onal med prevozom po cesti izgubila radioaktivni izvor 
Cs-137 z aktivnostjo 2 Ci. Izvor so našli še isti dan. 

NRC je poročala o dogodkih pomembnih za jedrsko varnost 
v letu 1991: 

V vrelnem reaktorju jedrske elektrarne WNP-2 v Hanfordu, 
VVashington, so tri posadke od štirih padle pri izpitih na 
simulatorju za podaljšanje dovoljenja za operaterje. Obenem 
so ugotovili, da postopki za ukrepanje v sili niso bili ustrezni. 

V elektrarni FitzPatric v državi New York so 11.marca 1991 
spustili v ozračje radioaktivno paro, ne da bi izmerili njeno 
aktivnost. Izpust je trajal tri ure. Kasnejše analize in meritve so 
pokazale, da so bili ukrepi elektrarne po odkritju dogodka 
pravočasni in učinkoviti, in da je bil vpliv na okolje zanemar- 
ljiv. 

V elektrarni Maine Yankee je 29.4.1991 prišlo do okvare na 
transformatorju, ustavitve turbine in reaktorja. Zaradi električ- 
nega obloka med transformatorjem in ozemljitvijo se je vžgal 
vodik. Osebje je zaprlo dovod vodika v generator in začelo 
nadomeščato vodik z ogljikovim dioksidom. Požar je bil poga- 
šen v treh in pol urah. Okvara na transformatorju je počila 
ohišje, vroče olje se je razlilo in okrog 500 litrov ga je izteklo 
v reko. Preiskovalna komisija ameriške upravne agencije je 
ugotovila, da je bil vpliv na okolje majhen, osebje pa je hitro in 
prisebno ukrepalo. 

30. avgusta 1991 je Virginia Electric and Power Co. predložila 
poročilo, v katerem je objavila nepričakovano visoko verjet- 
nost za poškodbo reaktorske sredice za jedrski elektrarni 
Surry 1 in 2 zaradi poplavljanja, ki bi nastalo predvsem zaradi 
notranjih vzrokov (ta verjetnost znaša 1.1 E-3 na leto obrato- 
vanja reaktorja. 
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9. novembra 1991 je prišlo na jedrski elektrarni Salem 2 do 
velike poškodbe turbine in generatorja (havarija). Zaradi te 
okvare elektrarna precej časa ne bo obratovala. 

16. decembra 1991 je prišlo do nezgode pri transportu neob- 
sevanega nizko obogatenega urana. Vlačilec z 12 vsebniki (v 
vsakem sta dva gorivna elementa) je čelno trčil z osebnim 
vozilom, ki je vozilo po napačni strani ceste. Pri trčenju je 
prišlo do požara. Gasilci, ki so prispeli na kraj nezgode, zaradi 
potencialfne nevarnosti sproščanja radioaktivnosti niso gasili 
požara. Štirje vsebniki so ostali na vlačilcu, osem pa jih je 
padlo na tla. Preiskava je pokazala, da poškodovani vsebniki 
niso ogrozili zdravja ljudi niti ni prišlo do sproščanja radioak- 
tivnosti v okolico. 
1. oktobra 1991 je bila ustavljena jedrska elektrarna Yanke- 
e-Rowe, kjer je NRC zahtevala preveritev trdnosti reaktorske 
posode pri veliki temperaturni spremembi pod tlakom. Ta 
elektrarna je najstarejša obratujoča elektrarna v ZDA, ki je 
začela proizvajati električno energijo leta 1960. 

Francija (vir: Nuclear Safety 1991, Nuclear Safety Report by 
the Inspecteur General,EdF): 
V jedrski elektrarni Chinon so septembra 1991 napačno izme- 
rili koncentracijo borne kisline. Meritev je podcenila vrednost 
za 5%, zato je bila koncentracija večja, kar bi lahko vplivalo na 
učinkovitost varnostnih sistemov. 
V jedrski elektrarni Fessenheim-1 so našli napako na cevo- 
vodu sekundarnega sistema med jesenskim remontom. Del 
cevovoda z napako so zamenjali. Nameravajo pa zamenjati 
podobne cevovode še na drugi enoti v Fessenheimu in še na 
štirih enotah v Bugeyu. 

INES (vir: Poročila MAAE za leto 1991): 
V letu 1991 je bilo 81 poročil o jedrskih dogodkih, ki so bili 
poročani in razvrščeni (od tega je bilo šest dogodkov stopnje 
tri, petindvajset pa jih je bilo stopnje dve). 

26.2.1991 Kmelnitski 1, Ukrajina, dogodek stopnje 3: 
Rutinska testiranja varnostnih ventilov so odkrila, da so bili 
ves čas od remonta 4.2.1991 (to je 22 dni) izklopljeni visokot- 
lačni varnostni sistemi, kar je predstavljalo potencialno nevar- 
nost v primeru nesreče. 

10.4.1991 Čemobil-1, Ukrajina, dogodek stopnje 3: 
lonizacijska celica ni delovala, ker ni bilo napajanja iz treh 
virov od štirih zaradi napake na izolaciji kabla. Zaradi tega ni 
deloval reaktorski zaščitni sistem na območju od 0 do 10% 
moči. 

4.5.1991 lgnalina-2, Litva, dogodek stopnje 3: 
Čezmerno obsevanje osebja, ki je rokovalo z resničnim izrab- 
ljenim gorivnim elementom namesto z maketo. Tri osebe so 
prejele 63,94 in 134 mSv. 

12.5.1991 Bohunice 1, ČSFR, dogodek stopnje 3: 
Zaradi napake osebja so razlili 100 litrov visokoaktivne teko- 
čine (100 GBq je približno 3 Ci) v reaktorsko zgradbo. Elek- 
trarna je ustavljena že od leta 1977. 

10.7.1991 Billbino, Rusija, dogodek stopnje 3: 
Pri transportu je vsebnik z izrabljenim jedrskim gorivom pov- 
zročil radioaktivno onesnaženje ceste (velikost površine 100 
m2, hitrost doze na oddaljenosti 0.1 m od površine pa je 
dosegla do 23 mikroSv/s). 

22.7.1991 Smolensk 2, Rusija, dogodek stopnje 3: 
Kršitev mejnih pogojev obratovanja pri pripravah na ponovni 
zagon elektrarne zaradi nerazpoložljivosti sistema za zasilno 
hlajenje sredice in osamitvenega ventila na glavnem paro- 
vodu. 

15.1.1991 Bohunice 2, ČSFR, dogodek stopnje 2: 
Ročna ustavitev reaktorja zaradi požara v električnem razvod- 
nem omrežju (druge kategorije). 

23.1.1991 Zaporožje 2, Ukrajina, dogodek stopnje 2: 
Ustavitev elektrarne zaradi kršitve normalnih obratovalnih 

pogojev. Čas nerazpoložljivosti enega veje varnostnega 
sistema je bil daljši kot je določeno s tehničnimi specifikaci- 
jami. 

9.2.1991 Mihama, Japonska, dogodek stopnje 2: 
Zlom cevi v uparjalniku zaradi nepravilnega položaja protivi- 
bracijskih palic (amplituda vibracij ni bila omejena). Pri nez- 
godi ni bilo mogoče odpreti razbremenilnih ventilov tlačnika 
in ni bilo mogoče popolnoma zapreti osamitvenega ventila 
glavnega parovoda. Oboje je posledica slabega vzdrževanja. 
Izpuščena radioaktivnost ni presegla letnih omejitev, obreme- 
nitev prebivalstva pa je bila ocenjena na 0.010 mikroSv. 

4.3.1991 Gravelines 6, Francija, dogodek stopnje 2: 
Med letnim remontom so ugotovili, da so bili varnostni ventili 
na sistemu za odvajanje zaostale toplote že od leta 1985 
v blokiranem položaju. Pomanjkanje zagotovitve kvalitete in 
varnostne kulture. 

12.4.1991 TVO II, Finska, dogodek stopnje 2: 
Požar v zunanjem stikališču in izpad zunanjega napajanja, vsi 
štirje dieselski generatorji so startali, enota je bila 8.5 ur brez 
zunanjega napajanja. 

9.5.1991 Hinkley Point A, Velika Britanija, dogodek stopnje 
2: 
Med testiranjem plinske turbine so ugotovili, da je bil dotok 
goriva do vseh plinskih turbin 18 ur nenamerno izključen. 

16.5.1991 Kola—3, Rusija, dogodek stopnje 2: 
Kršitev tehničnih specifikacij: en dieselski generator je bil na 
vzdrževanju, medtem ko osebje ni preverilo (testiralo) bre- 
zhibnega delovanja dveh preostalih vej varnostnega sistema. 

24.5.1991 Belleville 2, Francija, dogodek stopnje 2: 
Med letnim remontom, ko je bil reaktor ustavljen in hlajen 
s sistemom za odvod zaostale toplote, se je zaradi napačnega 
odčitka merilnikov nivoja vode, nivo vode znižal za 15 cm, ne 
da bi operaterji to opazili. 

31.5.1991 Point Lepreau, Kanada, dogodek stopnje 2: 
Med rutinsko kalibracijo detektorjev je bila storjena napaka, 
tako da je reaktorska moč kazala 96% namesto 100%. Napaka 
je bila odkrita šest ur po kalibraciji. Zaradi te napake je bila 
zmanjšana učinkovitost dveh sistemov za varno ustavitev re- 
aktorja. 

4.6.1991 Pierrelatte, Francija, dogodek stopnje 2: 
Inšpektorji PSIN so ugotovili, da v tovarni goriva 29.in 30- 
aprila 1991 dogodili nezgodi z rizikom nastopa kritičnosti 
- nastanka verižne reakcije in visoke stopnje sevanja. Kontej- 
ner z obogatenim uranovim oksidom se je prevrnil, nakar je 
delavec s sesalnikom pobral prah s tal. Pri tem je v sesalnik 
posesal 33 kg jedrskega materiala. Dovoljena količina na 
enem mestu je 15 kg. Dogodek je bil zabeležen v tovarni, ni Pa 

bil prijavljen oblastem. 

15.6.1991 Bradwell, Velika Britanija, dogodek stopnje 2: 
Pri dvigu moči reaktorja je izstopna temperatura plina na 
enem gorivnem kanalu presegla mejno vrednost za obratova- 
nje. 

22.6.1991 Belleville 2, Francija, dogodek stopnje 2: 
Med letnim remontom so odkrili razpoke na dveh sistemih za 
nizkotlačno varnostno vbrizgavanje. 

1.7.1991 Černobil 2, Ukrajina, dogodek stopnje 2: 
Pri nakladanju treh zavrnjenih svežih gorivnih elementov 
v transportni kontejner je prišlo do padca in poškodbe eneQa 

gorivnega elementa. Ni bilo radioaktivnih izpustov. 

10.7.1991 Belleville 2, Francija, dogodek stopnje 2: 
Nenamerno razlitje primarnega hladila med hladno ustavitvi)0 

elektrarne. 

1.8.1991 Splošno za vse 1300 MW elektrarne, Francija, dog°* 
dek stopnje 2: 
Odkritje napake pri premazu zbiralnika zadrževalnega hram 
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(sump), ki bi lahko oviral filtriranje vode pri recirkulacijskem 
načinu hlajenja elektrarne v sili. 

10.8.1991 Černobil-2, bivša SZ, dogodek stopnje 2: 
Razlitje primarne vode pri popravilu ventila. Doze, ki jih je 
prejelo osebje, in vpliv na okolje niso bili večji kot to dopušča 
normalno obratovanje. 

13.9.1991 Fessenheim 1, Francija, dogodek stopnje 2: 
Razpoka na parovodu sekundarnega sistema (glej zgoraj: 
Poročilo francoskega inšpektorja). 

16.9.1991 Chinon B1, Francija, dogodek stopnje 2: 
Napaka pri kalibraciji naprave za merjenje koncentracije 
borne kisline (glej zgoraj: poročilo francoskega inšpektorja). 

23.9.1991 Splošno za vse elektrarne, Francija, dogodek 
stopnje 2: 
pri desetletnem tlačnem testu so v elektrarni Bugey odkrili 
Puščanje na eni od petinšestdesetih cevi iz Inconela 600, 
v katerih so mehanizmi za upravljanje z regulacijskimi pali- 
cami. Podobno so našli tudi v elektrarni Fessenheim 1. Ta 
dogodek je začasno označen s stopnjo dve, dokler ne izve- 
dejo testa še v preostalih francoskih elektrarnah. 

2-10.1991 Zaporožje 2, Ukrajina, dogodek stopnje 2: 
Paradi napake osebja je prišlo do kontaminacije sekundarne 
vode, in sicer do 3.8E-8 Ci/I (mejna vrednost pa znaša 2E-8 

11-10.1991 Černobil-2, Ukrajina, dogodek stopnje 2: 
'žgal se je vodik, ki se je sprostil iz generatorja. Vnel se je tudi 
del strehe, ki se je podrl. Požar je trajal tri ure in pol. Nihče ni 
"'I poškodovan in ni bilo radioaktivnih izpustov. 

25-10.1991 Novovoronež—4, Rusija, dogodek stopnje 2: 
P vzdrževanju je prišlo do kršitve mejnih pogojev obratova- 

la: rezerva borirane vode se je zmanjšala na 180 m3, medtem 
K° znaša minimum 300 m3. 

5.11.1991 Raziskovalni center Cadarache, Francija, dogo- 
dek stopnje 2: 
Pri odpiranju vsebnika z odpadnim radioaktivnim materialom 
I® prišlo do kontaminacije petih prostorov s 400 g uranovega 
eksida in 100 g plutonijevega oksida. Ta dogodek ni vplival na 
"kolje. 

'"■12.1991 Zaporožje 2, Ukrajina, dogodek stopnje 2: 
:*stavitev elektrarne zaradi nepotrebne sprožitve sistema za 
9asenje požara, ki je povzročila poplavljanje panela za za 
,Prožitev varnostnih sistemov (ESFAS). To je povzročilo spro- 
"ev ene veje varnostnega sistema. 

f-2.1991 Kozloduj 2, Bolgarija, dogodek stopnje 1: 
^ed rutinskim pregledom so odkrili počeno membrano na 
Obremenilni posodi tlačnika. V prostoru s posodo je bila 

p°višana aktivnost plinov. 

M h'1991 Ko,a 3' Rusiia' dogodek stopnje 1: testiranjem integritete starega goriva so en gorivni ele- 
ent postavili v napačen položaj v bazenu, s čimer bi lahko ta 
errient poškodovali. Kasnejši pregled je pokazal, da je ele- 
ent nepoškodovan. Pomanjkanje varnostne kulture. 

2 ® 1991 Kalinin 2, Rusija, dogodek stopnje 1: 

reakt" napake Pri popravilu pomožnega transformatorja se je a*°r avtomatsko ustavil. Ko so po 6 urah startali črpalko 

stik ,rske?a hladi,a št.1, je prišlo do kratkega stika na 6 kV 
dan in dima- V 15 minutah so požar pogasili in naslednji n Omenjali stikalo. 

Odk m?®1 Lov"sa' Finska, dogodek stopnje 1: 
^enta S° poškodbo zgornje rešetke enega gorivnega ele- 

Med'1"1 Kozloduj 5, Bolgarija, dogodek stopnje 1: 
delo PnPravami za menjavo goriva so dvigali zgornje notranje 
tweak,or'a- Pri tem sta se oba svežnia za detekcijo nev- Ke9a polja zataknila, tako da so jih potegnili ven iz 

sredice, nakar sta padla nazaj v reaktor. Hitrost doze je pri tem 
dosegla od 0.4 mSv/h do i .3 mSv/h. Obsevani delavec je prejel 
12.5 mSv. 

21.1.1991 Dukovani 1, ČSFR, dogodek stopnje 0: 
Ročna ustavitev zaradi požara na električnem razvodnem 
omrežju 0.4 kV. 

21.2.1991 Kursk 4, Rusija, dogodek stopnje 0: 
Med obratovanjem na polni moči je prišlo do puščanja na 
prirobnici črpalke reaktorskega hladila in pomožnega cevo- 
voda. Po postopku je bil reaktor ustavljen, nivoji sevanja so 
bili v okviru predpisanih mej. 

22.2.1991 TAPS 1, Indija, dogodek stopnje 0: 
Na cevi za varnostno vbrizgavanje so našli razpoko, ki je 
puščala. Vejo so osamili in popravili razpoko z novim zvarom. 

7.3.1991 Madras, Indija, dogodek stopnje 0: 
Med zaustavitvijo reaktorja je pričela puščati težka voda, 
kontaminirana s tritijem. Elektrarna je morala oznaniti izredno 
stanje. 

28.3.1991 Leningrad 3, Rusija, dogodek stopnje 0: 
Med normalnim obratovanjem se je avtomatsko ustavil turbo- 
generator. Zmanjšala se je moč reaktorja zaradi kratkega 
stika na napetostnem regulatorju pomožnega transforma- 
torja. Po kratkem stiku se je vžgalo olje, ki je puščalo iz 
transformatorja. Požar so pogasili avtomatski sistemi za gaše- 
nje in gasilci iz elektrarne. 

4.2.2 Mednarodni sporazumi 

Francija je podpisala Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja. 
Ne glede na to, da je podpis simbolične narave, saj se je 
Francija vseskozi ravnala po določilih te pogodbe, kot da bi jo 
podpisala, pa je vendarle res, da je sedaj le še Kitajska med 
državami z jedrskim orožjem, ki pogodbe še ni podpisala (NW, 
No. 23). 

Sovjetska zveza je predlagala, da mednarodna Skupnost pre- 
novi varnost njihovih grafitno moderiranih močnostnih reak- 
torjev z gorivnimi kanali (RBMK). To je prvič, da so v Sovjetski 
zvezi pripravljeni ponuditi černobilski tip reaktorja mednarod- 
nem preverjanju (NW, No.37). 

Švedska vlada je namenila 15 milijonov kron (caa. 2,5 milijona 
USD) za pripravo programa jedrske radiološke varnosti v bal- 
tiški regiji. Eden izmed pomembnejših programov je pomoč 
pri ustanovitvi upravnega organa za jedrsko varnost v Litvi. 
Kasneje je Švedska pripravljena za te cilje zagotoviti še 
nadaljnih 1,6 milijona USD (NW, No.39). 

Diplomatski viri navajajo, da lahko 12. članic evropske Skup- 
nosti zadrži priznanje neodvisnosti Ukrajine, če leta ne pod- 
piše Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NW, No.49). 

Vir: NW je Nucleonics Week za leto 1991 

4.2.3 Splošna varnost 

V letu 1991 je MAAE precej pozornosti posvetila varnosti 
sovjetskih jedrskih reaktorjev. Ob koncu leta 1990 je bil zas- 
novan mednarodni projekt, ki naj bi obravnaval varnost prve 
generacije tlačnih lahkovodnih reaktorjev sovjetske izdelave. 
Cilj tega projekta je bil ugotovitev konstrukcijskih in obrato- 
valnih pomanjkljivosti, program pa je obsegal: 

- kritično oceno konstrukcijske zasnove in varnosti teh reak- 
torjev, 
- misijo za varnostno oceno, ki je sestavljena iz strokovnja- 
kov MAAE, ki obiščejo posamezne elektrarne, 
- študije splošnih varnostnih vprašanj (npr. krhkost reaktor- 
ske posode, zgodnje odkrivanje puščanja). 

Ugotovili so, da so sistemi precej občutljivi na napake (ena 
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napaka lahko sproži celo vrsto odpovedi z različnimi posledi- 
cami), splošno sprejeti standardi za jedrsko industrijo se ne 
uporabljajo. Projektirana varnost, ki je upoštevana ob gradnji 
elektrarne, je majhna in varnostne analize so narejene za 
majhno skupino potencialnih nesreč. Misija za oceno varnosti 
in ASSET (Assessment of Safety Significant Events Team) 
skupina so obiskale Bohunice na Češkoslovaškem, Kozloduj 
v Bolgariji ter elektrarni Novovoronež in Kola v Rusiji. 
Dodatne misije so obravnavale seizmično varnost v Kozloduju 
in Bohunicah. 

Nova priporočila ICRP (International Committee on Radiolo- 
gical Protection) upoštevajo sodobna biološka spoznanja in 
koncept mejnih vrednosti za prejete doze za osebje, ki profe- 
sionalno dela z viri sevanja. Glavna sprememba pri novih 
priporočilih ICRP se nanaša na zmanjšanje mejne letne efek- 
tivne ekvivalentne doze za dva in polkrat za delavce, ki so 
poklicno izpostavljeni sevanju. To zmanjšanje bo precej vpli- 
valo na delo v rudnikih, kajti raziskave v uranovih rudnikih in 
rudnikih premoga in kositrove rude kažejo, da precej rudarjev 
prejme dozo večjo od priporočene, ki znaša 20 mSv. 

V preteklih petdesetih letih je po vsem svetu obratovalo okoli 
530 raziskovalnih reaktorjev, približno 320 pa jih še obratuje 
Precej držav z močnimi jedrskimi programi se srečuje s pr°' 
blemom razgradnje (dekomisije) teh objektov, še več držav ps 
se ukvarja s študijami staranja komponent reaktorjev i" 
s težavami pri vključevanju novih tehnoloških dosežkov in 
z izpolnjevanjem zahtev upravnih organov. Strokovnjaki 
MAAE so ugotovili precej značilnih pomanjkljivosti: slaba 
varnostna dokumentacija, nepopolni postopki za zagotovit«" 
kakovosti, slabo napisani obratovalni postopki in nezadovo- 
ljiv način poročanja. 

V letu 1991 so verjetnostne varnostne analize precej prispe- 
vale k odločanju o varnostno pomembnih vprašanjih. V ZDA j« 
ameriška upravna komisija NRC zahtevala, da vse jedrske 
elektrarne izvedejo individualno oceno varnosti za vsako elek- 
trarno do septembra 1992. Precejšnje zanimanje so doživel® 
tudi francoske verjetnostne varnostne analize, objavljene 
v letu 1990, ki obravnavajo obratovanje na majhni moči in 
ustavitve elektrarn. Študije kažejo presenetljivo velik prispe- 
vek k poškodbi sredice pri takšnih načinih obratovanja. 
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Poročilo o položaju žensk v Republiki Sloveniji - ESA 692 

Komisija za žensko politiko je na 16. seji, dne 20. 7. 1992, 
obravnavala novo besedilo 

- POROČILA O POLOŽAJU ŽENSK V REPUBLIKI SLOVE- 
NIJI, 

I 
ki Vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 96. člena in 
159. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Komisija za žensko politiko je povzela in dopolnila Vladino 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na predlog 
skupščinske komisije za žensko politiko konec leta 1990 
oz. v začetku leta 1991 s sklepom zavezali vlado, da do 
konca aprila 1991 pripravi celovito poročilo o položaju 
žensk v Sloveniji. 

Vlada je poročilo pripravila aprila 1992 in v predgovoru 
pojasnila, da zaradi pomanjkanja podatkov in finančnih 
sredstev poročilo ni celovito, da so uporabljene različne 
metodologije, ker so ga pripravljali v več resorjih (Mini- 
strstvo za zdravstvo, družino In socialno varstvo, Ministr- 
stvo za delo, Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod Repu- 
blike Slovenije za statistiko) in še to v daljših časovnih 
razmikih. 

Komisija Skupščine Republike Slovenije se je zaradi 
vsega tega odločila, da skupina članic oz. sodelavk 
komisije (mag. Eva Bahovec, dr. Mateja Kožuh Novak, 
mag. Tanja Rener, mag. Vojka Širceij, Metka Mencin) na 
osnovi vladnega pripravi novo, krajše besedilo poročila, 
dopolnjeno z najnovejšimi dostopnimi podatki (največ 
•ta jih posredovala Zavod Republike Slovenije za stati- 

poročilo, ki ga je le-ta na podlagi sklepov skupščinskih 
zborov poslala predsedniku Skupščine Republike Slove- 
nije 7. aprila 1992. 

Za seje zborov bo komisija pripravila tudi predlog stališč 
in sklepov. 

Za predstavnice na sejah zborov je komisija določila: 
- Metko Mencin, predsednico komisije za Družbenopoli- 
tični zbor . 
- Vojko Štular, članico komisije za Zbor občin; 
- Angelca Žerovnik, članico komisije za Zbor združenega 
dela. 

stiko in Inštitut za socialno medicino in socialno varstvo 
Univerzitetnega zavoda za zdravstveno in socialno var- 
stvo) in s poglavjem, ki ga je vladno poročilo izpustilo 
(politična zastopanost žensk). 

Skupina je za vsako področje pripravila predloge ukre- 
pov - nekaj med njimi je dovolj operacionaliziranih, 
drugi pa naj bi služili vsaj kot vodilo politik na področjih, 
ki jih poročilo zajema. Razen tega je skupina skušala 
besedilo posameznih poglavij strukturirati tako, da bi 
bila čimbolj uravnotežena, podatke pa predstaviti tako, 
da bi omogočili kar najlažji pregled. 

Upamo, da bo poročilo kljub pomanjkljivostim (zaradi 
pomanjkanja podatkov ni popolnoma konsistentno - vsi 
podatki niso enako aktualni, ponekod so opisani trendi, 
drugje stanje, manjkajo nekatera področja, relevantna 
za analizo položaja žensk) vsaj malo pomagalo vsem 
tistim, ki so morale oziroma morali doslej tudi za kratke 
predstavitve položaja žensk zbirati podatke na tisoč in 
enem koncu. 

UVOD 

^Sloveniji se je deklarirala enakopravnost med spoloma, na 
^nogih področjih se je uveljavila zakonodaja, ki je vredna 
^snemanja, vendar to za preprečevanje marginalizacije in 
jskriminacije žensk ni dovolj, še posebej ne v obdobjih 
*°sPodarske in socialne krize. Dolgotrajne krize najbolj priza- 
, ®nejo prav določene skupine prebivalstva, med katerimi 
iivr10 yse'ei naSli mlade, otroke in ženske. Ti se na slabšanje 'jenjskih razmer navadno ne odzivajo eksplozivno, s social- 
avJ1 revo"om in protestom, temveč implozivno z elementi 
^destrukcije. To so natanko tiste kategorije prebivalstva, ki a|? najmanj družbene moči in tudi najmanj političnih mož- 

ati za predstavitev in spreminjanje specifičnih socialnih 

zan 8r'- v katerih živijo. Razen tega problem v Sloveniji še 
2 

Ostrujejo velike spremembe na področju zaposlovanja 
tra .Ve- 0 trga delovne sile, pa tudi težnje po uveljavljanju 
p0l cionaine spolne delitve vlog. Težnje po taki spremembi 
dor* a *ensk, ki so sicer ravno nasprotne razvojnim tren- _ ^ v razvitem svetu, zaenkrat ne prevladujejo, kljub temu 
*aht rr,0r^a ravno zato - pa so še eden od razlogov za tm, 70 po ponovnem in bolj sistematičnem spremljanju Pol°iaja žensk pri nas. 

n|x°nodaia Republike Slovenije povzema takorekoč vsa 
nek® a mednarodnih konvencij v zvezi s pravicami žensk, na 
leišR Področjih pa upošteva tudi priporočilo za ugod- 
iva re^'tve. Tak primer je porodniški dopust oziroma dopust 
stilornStVo 'n ne9° otroka, ki traja eno leto s polnim nadome- 
'ahkn Pu®Č6, P° ,retiem mesecu otrokove starosti pa starša 
žaj ° l2t»irata, kdo od njiju bo izrabil ta dopust (vendar polo- 
UstrQ

ezpos,0nih in deloma kmetic oziroma kmetov še ni 2n° rešen). 

Ustava Republike Slovenije govori o enakosti v pravicah ne 
glede na spol. O tem govori tudi delovno pravo, kar naj bi 
pomenilo, da imajo moški in ženske pri zaposlovanju enake 
možnosti, da so za enako delo enako plačani itd. Zaposlene 
ženske posebej omenja le takrat, ko gre za zaščito (potencial- 
nega) materinstva - porodniški dopust, prepoved odpušča- 
nja iz »operativnih razlogov« v času porodniškega dopusta ali 
dopusta za varstvo in nego otroka, določba, po kateri ta 
dopust in nosečnost ne moreta biti kriterij za ugotavljanje 
presežnih delavcev, omejitve pri nočnem delu (ki niso 
dosledne) itd., pokojninska zakonodaja pa daje ženskam 
možnost predčasne upokojitve. 

V zdravstveni zakonodaji je zdravstveno varstvo žensk pose- 
bej opredeljeno (nosečnost, porod in kontracepcija), po 
zakonu je npr. možno svobodno izbirati tudi specialista na 
področju ginekologije brez napotnice (vendar se v praksi pri 
tem zapleta), zakon za sestavo skupščine Zavoda za zavarova- 
nje predvideva obvezno zastopanost obeh spolov. Slovenija 
ima tudi eno liberalnejših ureditev pravice do abortusa - do 
10.tedna nosečnosti se poseg opravi izključno na zahtevo 
ženske, in vsaj kar zadeva plačilo, bo ta storitev kljub spre- 
membam zdravstvene zakonodaje, ki zožuje obseg pravic, še 
vedno dostopna (novi zakon predvideva najmanj 85% kritje 
cene te storitve iz obveznega zavarovanja). Kako bo na 
dostopnost vplivalo uzakonjenje pravice zdravstvenega 
osebja do ugovora vesti, pa za zdaj ni mogoče oceniti. 

Rodbinska zakonodaja skuša uveljaviti načelo enake odgo- 
vornosti staršev do otrok ( pri čemer pa problem preživnin ni 
v celoti zadovoljivo rešen, zakonsko zvezo načeloma izena- 
čuje z izvenzakonsko, vendar področnim zakonom daje mož- 
nost, da to urejajo drugače; zakonska zveza med partnerji oz. 
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partnerkami istega spola pa ni možna in taka skupnost tudi ni 
priznana kot izvenzakonska skupnost. 

V primerjavi z večino držav Zahodne Evrope, pa tudi s Kanado 
in Avstralijo, Slovenija še vedno ne pozna učinkovitih meha- 
nizmov za ugotavljanje, sankcioniranje in preprečevanje dis- 
kriminacije. Tudi ženska politika je bila v skupščini in vladi 
institucionalizirana šele leta 1990 oz. 1992. 

Sicer pa je iz poročila razvidno, da bo potrebno razen spre- 
memb zakonodaje na nekaterih področjih postaviti v ospredje 
uveljavljanje t.i. substativnih, dejanski pravic - te namreč 
poleg načelne enakosti zagotavljajo tudi enake možnosti 
v javni, politični in zasebni sferi. 

ŽENSKE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 

Razlika med formalnimi pravicami in možnostjo njihovega 
uresničevanja je prisotna že na področju izobraževanja. Zato 
bi morali govoriti ne le o pravicah otroka, ampak tudi o pravi- 
cah deklic in o notranji protislovnosti ideje o enakih možno- 
stih v neenakem šolskem sistemu, ki na določen način ven- 
darle še vedno privilegira pripadnike moškega spola. Seveda 
tu ne gre več za očitno diskriminacijo, ki je bila odpravljena 
z uvedbo koedukacije za deklice in dečke, ampak za bolj 
subtilne mehanizme oblasti, ki so značilni za šolo kot institu- 
cijo moderne dobe. V sociologiji govorijo o prikritem kuri- 
kulu, o konkretnih vsakdanjih praksah v šoli (organizacija 
vsakdanjega življenja, način poučevanja, komunikacija med 
učitelji in učenci, red in disciplina itd.), ki deklice že kmalu 
naučijo, »kako izgubljati«. 

Že uvodoma je treba poudariti, da v primerjavi z nekaterimi 
drugimi evropskimi državami razpolagamo s sorazmerno 
skromnimi statističnimi podatki in raziskavami o razliki med 
dečki in deklicami v vrtcih in šoli. V prihodnosti bomo morali 
temu področju posvetiti več pozornosti načinom, kako šola 
reproducira razlike med spoloma. 

Tudi v šolskem sistemu se soočamo z značilno strukturo 
zaposlenosti. Moški praviloma zavzemajo višja mesta v hierar- 
hiji in upravljanju in jih je sorazmerno več na višjih stopnjah 
šolskega sistema - v osnovni šoli prevladujejo ženske učite- 
ljice, na univerzi pa moški. 

USPEH ŽENSK V PROCESU IZOBRAŽEVANJA 

Zanimivo je, da govorijo razlike med spoloma vzdolž celot- 
nega šolskega sistema o nekakšni pozitivni diskriminaciji 
deklic. Deklice so uspešnejše pri zaključku šolanja v osnov- 
nem šolstvu, na prehodu v srednjo šolo predstavljajo že 50,5% 
(šolsko leto 1980/81) od celotne vpisane populacije, med 
tistimi, ki so v šolskem letu 1983/84 uspešno zaključili šolanje 
na srednji šoli, pa je 50,7% deklet. Toda za interpretacijo teh 
podatkov (in podatkov o uspešnosti na višjih stopnjah izobra- 
ževanja) bi potrebovali natančnejše analize strukture šolske 
uspešnosti (npr. podatek o tem, pri katerih predmetih so bolj 
uspešne deklice, pri katerih dečki, kakšni so vzroki za take 
razlike; primerjava uspešnosti, merjene s šolskimi ocenami, 
z uspešnostjo, ki jo kažejo rezultati eksternega načina prever- 
janje znanja itd.) 

Pri vključevanju na višje in visoko izobraževanje so še uspeš- 
nejše - po podatkih iz leta 1980/81 je bilo med vsemi vpisa- 
nimi 58,6% žensk, v študijskem letu 1984/85 pa jih je bilo med 
tistimi, ki so uspešno zaključili študij, 54,7%, kljub temu da 
med mladimi številčno prevladujejo moški. 

Toda razmerje se bistveno spremeni pri postdiplomskom štu- 
diju in doktoratih znanosti - v obdobju med letoma 1980 in 
1991 je v populaciji, ki je v tem času uspešno končala posti- 
plomski študij, samo 28,4% žensk, med tistimi, ki so doktori- 
rali, pa le še 19,8% žensk. Razlogov za to je več. To je 
obdobje, ko si ljudje ustvarjajo družino in imajo majhne 
otroke, kar predvsem ženskam zožuje možnosti študija; ver-* 
jetno pa so takšni rezulati tudi odraz mehanizmov oblasti in 
reproduciranje razlik med spoloma, ki prežemajo ves šolski 
sistem (kar bi bilo potrebno podrobneje raziskati). 
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Indikativen je podatek, da je zastopanost žensk precej nižja 
tudi v izobraževanju odraslih (v obdobju od leta 1980 do 199" 
je bil najvišji delež žensk 45,2% in sicer na višješolski in 
visokošolski stopnji). 

SMERI IZOBRAŽEVANJA 

Pomembne razlike med spoloma so tudi v smereh izobraževa- 
nja, kar prikazuje spodnja tabela o vpisu na fakultete, višje i11 

visoke šole; 

ŠTUDIJSKO LETO 1980/81 1990/91 
SPOL M M 
Višja upravna šola 186 
Višja š. za soc. delo 24 
Višja teh. varnostna šola 57 
Višja pomorska šola 249 
Višja š. za zdr. delavce 31 
Višja pravna šola 105 
Višja agronomska šola 53 
Pedagoška fakulteta 103 
Filozofska fakulteta 405 
Ekonomska fakulteta 418 
Pravna fakulteta 296 
FSPN 323 
Fakulteta za telesno 
kulturo 197 
Fakulteta za strojništvo 788 
Fakulteta za elektrotehniko 777 
FAGG 435 
FNT 562 
Biotehnična fakulteta 663 
Medicinska fakulteta 338 
Pedagoška fakulteta MB 159 
Ekon.-poslovna 
fakulteta MB 490 
Fakulteta ya organ, vede 201 
Tehniška fakulteta MB 988 
Akademija za glasbo 49 
Akademija za likovno 
umetnost 57 
AGRFT 34 

192 
162 

7 
42 

502 
247 

67 
1139 
1543 
1126 

591 
471 

126 
15 
81 

347 
949 
764 
709 
771 

864 
116 
303 

92 

26 
28 

55 
17 

149 
259 

53 
89 

100 
110 
345 
455 
213 
253 

242 
1610 
2102 

583 
1118 
667 
386 
197 

360 
387 

2306 
83 

62 
41 

292 
197 

426 
324 

92 
133^ 
1918 
164? 

572 
653 

177 
87 

217 
522 

1465 
77< 
663 

1203 

132« 
42« 
5# 
151 

79 
3S 

SKUPAJ 7988 11280 12391 15363 

Vir: Zavod R Slovenije za statistiko 

Pri tem ni tako problematično dejstvo, da se sorazmerno 
žensk izobražuje za socialno delo, zdravstvo, pedagog, 
poklice itd. kot za pomorstvo, strojništvo, elektrotehniko 
problemi (zadevajo tako izbiro srednješolskega kot višje 
visokošolskega študija) so predvsem v naslednjem: 
- nekatere panoge, za katere se odločajo predvsem dekl0 

so praviloma slabše plačane; ,j, 
- take poklicne izbire perpetuirajo obstoječo (neenako) 
tev dela v družini in tradicionalno delitev spolnih vlog, na'°n

9
ei 

sodobne šole pa je, da blaži in spremlja utrjene spolne vIM ' 
predsodke in stereotipe - da otrokom predstavi raznc 

alternative in jih sooči z možnostjo izbire; . 0 
- ob zaostrovanju krize se bodo vsaj dolgoročno veri01 ( 
hitreje zapirale možnosti zaposlovanja prav v poklicih, kj0r 

večinoma zaposlujejo ženske. 

PREDLOG UKREPOV 
1. Raziskati mehanizme spolno obeležene vzgoje v vrtcih J 
šolah pri nas in razloge za sorazmerno nizko vključev8('( 
žensk v postdiplomski študij, šolanje ob delu in iz dele 
v druge oblike izobraževanja odraslih; 
sistematično razvijanje ženskih študij na tem področju. 

2. Ukrepi za vzpodbujanje in podpiranje žensk za vključev^ 
na višje stopnje šolanja in netradicionalne izbire smeri in v 

šolanja: 

- uskladitev organizacije šolanja oziroma študija z d0'jjj| 
servisov in potrebami v zvezi z družinskimi obveznos 
(organizirano otroško varstvo za otroke iz študentskih dru 

fleksibilnost časa opravljanja študijskih obveznosti itd.): 
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- dodatno izobraževanje učiteljic in učiteljev o mehanizmih 
in učinkih različnega obravnavanja deklic in dečkov v šoli; 

- uveljavitev pluralizma na vseh ravneh (teorija, organizacij- 
ske oblike, učbeniki, učna sredstva, izobraževanje učiteljev in 
učiteljic); umestitev problematike razlik med spoloma v kon- 
tekst človekovih pravic; 

- vključevanje novih vsebin v šolski predmetnik (o diskrimi- 
natornih praksah in zakonodajah); 

~ ukinitev omejevanja števila vpisov ob uvedbi eksternoga 
preverjanja znanja, kar je eden od pogojev za zviševanje 
izobrazbene ravni prebivalstva. 

OPOMBA: tudi poglavje o otroikem varstvu bi vsaj delno sodilo v to 
Poglavje, vendar smo se zato, ker to področje sodi v delovno 
Področje ministrstva za zdravstvo, družino In socialno varstvo, odlo- 
čile, da ga uvrstimo v poglavje o družini. 

POLOŽAJ ŽENSK NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA 

STOPNJA IN STRUKURA ŽENSKE ZAPOSLENOSTI 

V Sloveniji zasledimo podobne osnovne razlike med položa- 
jem žensk in položajem moških na trgu delovne sile kot 
v večini evropskih držav. Razlike v stopnji zaposlenosti 
moških inažensk so sicer manjše kot v večini drugih držav 
(celo s trendom zmanjševanja, vendar v zadnjih letih pred- 
vsem zaradi hitrejšega povečevanja brezposelnosti moških, 
ne pa zaradi množičnejšega zaposlovanja žensk - leta 1989 je 
namreč začelo upadati tudi število zaposlenih žensk), kar je 
razvidno iz spodnje tabele: 

1987 1988 1989 1990 1991 Ml/92 

Skupaj zaposleni 867.797 861.725 851.273 817.792 746.041 700.863 
Zaposlene ženske 395.693 395.814 392.992 379.932 349.828 330.657 
Delež ženske v skupni zaposlenosti (%) 45,6 45,9 46,2 46,5 46,9 47,2 

Letna povprečja so izračunana po formuli 
marec+september 

2     
Vir: Zavod R Slovenije za statistiko 

Naslednja tabela pa prikazuje pregled po sektorjih (marec 
1992): 

primarni sekundarni terciarni kvartarni sam. os. delo 
% žensk v skupni zap.  33,8 38,6 45,6 67.9 ^ 
% vseh zaposlenih žensk 1,7 38,7 20,6 34,7 4,2 
% vseh zaposlenih moških 3 55 22 14,7 5,1 
Osnovni vir: Zavod R Slovenije za statistiko 

OPOMBA: v primarni sektor se uvričajo kmetijstvo In liblitvo, goz- 
darstvo In vodno gospodarstvo, v sekundarni Indistrlja In rudarstvo 
|er gradbeništvo, v terciarni promet in zveze, trgovina, gostinstvo in 
■urizem, obrt in osebne storitve ter stanovanjsko-komunalna dejav- 
nost In urejanje naselij in prostora, v kvartarni sektor pa finančne, 
tehnične In poslovne storitve, t.l. družbene dejavnosti in državna 
"Prava. 
Ti podatki pa ne dovoljujejo sklepa, da so ženske na področju 
^Poslovanja v enakem položaju ali da se jim celo godi bolje 
kot moškim - podatki o razlikah med enimi in drugimi v neka- 
terih drugih elementih, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, 
namreč kažejo na spolno segregacijo. 

^udi v Sloveniji se poklici oz. dela delijo na »ženska« in 
"bloška«, pri čemer so panoge, kjer prevladujejo ženske, niže 
Pjačani, npr. šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, administra- 
?'ia. proizvodnja preje in tkanin, obutve in galanterije 
Natančni podatki o plačah pa nam žal niso bili dostopni). 

J^®d najpomembnejšimi pokazatelji položaja žensk na 
Področju zaposlovanja je vsekakor njihov položaj v hierarhiji 
2e'ovnih mest, porazdelitev moči in vpliva med spoloma. 
£®nske praviloma zasedajo nižja in slabše plačana delovna 
^®s'a, pri delu so manj avtonomne kot moški. V raziskavi 
840 a živ|ienia Centra za družbeno blaginjo je leta 1991 p /o anketiranih žensk odgovarjalo, da na delovnem mestu 

ftiajo nobene avtonomije, med moškimi anketiranci pa je 
/J°.tekih 5,4%, 41,5% žensk se po delu čuti fizično izčrpane 
("loških 34,1%). 

imajo v povprečju nekoliko nižjo izbobrazbo od 
j6 • Med vsemi zaposlenimi ženskami konec leta 1986 jih 

c32;7% z nižjo izobrazbo, polkvalifikacijo ali brez kvalifika- 
» ku f! ?dst0,ek pri moških je 22,8), 
koh c'rar,ih in visoko kvalificiranih 24,8% (delež te stopnje razbe med zaposlenimi moškimi je 44,9%), 

- s srednjo in višjo 36,8 (odstotek med moškimi je 23,7), 
- z visoko izobrazbo pa 5,7% (med moškimi 8,6). 
Po podatkih raziskave že omenjenega Centra za družbeno 
blaginjo (reprezentativen vzorec stalnega prebivalstva v staro- 
sti od 15 do 75 let) je bilo leta 1990 skupno število let 
izobraževanja oz. šolanja moških 10,8, žensk pa 9,9. 

Vendar razlik v položaju znotraj delovne hierarhije nikakor ne 
gre v celoti pripisovati razlikam v izobrazbi. To dokazuje 
podatek (1986), da je v vseh dejavnostih delež žensk na 
vodstvenih in vodilnih mestih nižji od_ njihovega deleža na 
mestih, kjer se zahteva visoko strokovno usposobljenost, tudi 
v panogah, kjer prevladujejo ženske: 

delež (%) žensk 
dejavnost strokovno in znan- vodstveno delo 

stveno razisk. delo 
proizvodnja tekstil, konfekcije 74 33,5 
trgovina 54 16 
gostinstvo in turizem 61 25,4 
izobraževanje 73 39,4 
pravosodje 56,6 29 
zdravstveno varstvo 84 68 
otroško varstvo 97,7 83 
Osnovni vir: Zavod R Slovenije za statistiko 

Ženskam niti visoka strokovna usposobljenost ne izenačuje 
možnosti z moškimi. V zvezi s tem so indikativni podatki 
o skladnosti dejanske izobrazbe z zahtevami delovenga 
mesta. Višjo izobrazbo od potrebne je leta 1986 (novejših 
podatkov ni) imelo 8,3% žensk in 7,7% moških, nižjo pa 32,1% 
žensk in 36,3% moških; ta razlika se je v primerjavi z letom 
1976 povečala. 
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Vzroke za manjše možnosti žensk na področju zaposlovanja, 
predvsem pri napredovanju v poklicu, moramo torej iskati 
tudi v učinkih stališč in stereotipov, da je vodenje stvar 
moških, zaradi česar so neformalni kriteriji za ženske strožji, 
in seveda v bistveno večji fizični in psihični obremenjenosti 
žensk zaradi gospodinjskega dela in dela v družini (zaradi 
tradicionalne delitve vlog med spoloma in zaradi slabe 
dostopnosti servisov na tem področju). • 

Tudi podatek o tem, da je precej več žensk kot moških 
zaposlenih za določen čas, čeprav same želijo redno zaposli-' 
tev za nedoločen čas, kaže na večjo nezaupljivost pri zaposlo- 
vanju žensk (kar potrjujejo tudi nekateri podatki iz analize 
brezposelnosti). 

BREZPOSELNOST 

Delež žensk med brezposelnimi (registrirana brezposelnost) 
je po podatkih Zavoda RS za statistiko v prvem trimesečju 
1992 43,7%, stopnja povprečne brezposelnosti žensk pa 
v istem obdobju 12,5% (moška znaša 14,4%). 

Eden od vzrokov nekoliko počasnejšega zmanjševanja stop- 
nje brezposelnosti žensk je dejstvo, da je val stečajev najprej 
zajel tiste gospodarske panoge, kjer med zaposlenimi prevla- 
dujejo moški. Počasnejše upadanje zaposlenosti žensk pa gre 
pripisati tudi dejstvu, da se precej redkeje kot moški odločajo 
za prostovoljno fluktuacijo, torej za tveganje, in vztrajajo pri 
zaposlitvi, tudi če z njo niso zadovoljne. 

Povprečno trajanje brezposelnosti žensk je bilo leta 1991 
približno enako kot pri moških (15,8 oz. 15,6 mesecev, izraču- 
nano na osnovi podatkov Zavoda za statistiko), medtem ko so 
ženske v letih 1989 in 1990 na zaposlitev čakale krajši čas kot 
moški. Med ženskami delež tistih, ki imajo krajšo delovno 
dobo (do treh let), višji kot med moškimi, kar je lahko pove- 
zano z višjim deležem žensk med zaposlenimi za določen čas. 
Tudi med brezposelnimi v starosti od 18-30 let prevladujejo 
ženske. 

Ti podatki napovedujejo, da bodo možnosti za zaposlitev 
v zaostrovanju krize vse bolj odvisne od spola - ženske se 
zaradi (potencialnih) družinskih obveznosti predvsem v majh- 
nih podjetjih obravanavajo kot manj zanesljiva in zato teže 
dobijo prvo in redno zaposlitev. Pri tem je pomemben poda- 
tek, da se v Slovenijisamo 1% moških odloča za dopust ob 
rojstvu otroka (na Švedskem npr. 20%). Leta 1990 so samo 
15% bolniškega staleža za nego družinskega člana porabili 
moški. 

Za konec naj omenimo še podatek, ki kaže na interes žensk za 
zaposlovanje: anketa o kadrovskem potencialu (Center za 
družbeno blaginjo) dokazuje visoko stopnja pripravljenosti 
žensk za vključevanje v programe prekvalifikacije (le 16,9% 
žensk in 22,7% moških leta 1990 odgovarja, da se v te pro- 
grame ne bi vključile). 

PREDLOG UKREPOV 

1. Sistematično spremljanje in analiza pomembnih pokazate- 
ljev položaja žensk na področju zaposlovanja, ki jim doslej 
nismo posvečali dovolj pozornosti: 

- možnosti žensk za izobraževanje ob delu in iz dela; 
- značilnosti dnevne migracije; 
- delovni čas in možnosti usklajevanja delovnih obveznosti 
z družinskimi; 
- stališča delodajalcev do zaposlovanja žensk; 
- poklicne aspiracije žensk; 
- razlike v plačah med moškimi in ženskami; 
- vloga žensk v sindikatih; 
- položaj kmetic. 

2. Ukrepi na področju zakonodaje in promocija netradicional- 
nih izbir: 

- davčne oljašave za podjetja, katerih delavci oz. delavke so 
na porodniškem dopustu; 

- stimuliranje podjetij za to, da zaposlenim omogočijo uskla- ' 
jevanje delovnih z družinskimi obveznostmi; 
- uvedba 14-dnevnega očetovskega dopusta, ki ga dobi oče I 
ob rojstvu otroka, ali vsaj sprememba splošnih kolektivnih I 
pogodb s povečanjem števila dni plačanega dopusta, ki pri; ' 
pada delavcu ob rojstvu otroka, in promocija vloge moških p" ' 
skrbi za majhne otroke; 
- z zakonom ali splošno kolektivno pogodbo določiti 
instanco, zadolženo za sankcioniranje pojavov diskriminacije 1 

žensk pri sprejemu na delo, napredovanju, izobraževanju ob 
oz. iz dela; 
- promocija in podpora ženskam, ki se odločajo za poklice i" 
naloge, ki jih tradicionalno izbirajo moški; 
- uzakoniti zahtevo, da vse objave prostih delovnih mest 
vsebujejo žensko in moško obliko. 

ŽENSKE IN POLITIKA 

Politična zastopanost žensk je eden zaneslivejših kazalcev 
stopnje egalitarnosti (glede na spol) neke družbe, res pa je, da 
samo višja politična zastopanost žensk še ne zagotovijo 
dejanskega izenačevanja možnosti obeh spolov. Politična 
zastopanost žensk je v Sloveniji sicer višja kot v drugih drža- 
vah vzhodne Evrope, vendar bistveno nižja kot npr. v skandi- 
navskih državah, kjer je v parlamentu 30 do 40 odstotkov 
žensk, na Norveškem pa je tudi v vladi kar polovica žensk. } 

V primerjavi z zahodnoevropskimi državami je Slovenija tudi 
zelo pozno institucionalizirala politiko, katere cilj je realizirati 
enakost v pravicah in možnostih žensk in moških. Šele P° 
volitvah 1991 je bila prvič ustanovljena skupščinska komisija 
za žensko politiko, julija 1992 pa tudi samostjni medresorski 
vladni urad za ta segment politike, s čimer je bil končno 
storjen pomemben korak k uveljavljanju te politike na najviš- 
jih ravneh oblasti. 

POLITIČNA ZASTOPANOST ŽENSK - SKUPŠČINA OZIROM* 
PARLAMENT IN VLADA 

Že najosnovnejši statistični podatki kažejo, da je politika 
v Sloveniji še vedno domena moških: 
- na volitvah leta 1990 je bilo na kandidacijskih listah za 
volitve v republiško skupščino 15,7 odstotkov žensk, izvolj®" 
nih pa le še 10,8 odstotkov, tako da so od 240 poslanskih mest 
le 26 mest zasedle ženske, pri čemer najbolj izstopa zb®r 

občin s samo tremi poslankami (v Zboru združenega dela jN) 
je 12, v Družbenopolitičnem pa po prenehanju mandata en1 

poslanki 10); 
- na kandidacijskih listah za občinske skupščine je bilo W 
odstotkov žensk, izvoljenih pa 15, 6 odstotkov. 

Zastopanost žensk je bila v obdobjih pred letom 1990 vsa) 
v Družbenopolitičnem zboru republiške skupščine (ta zbo[ 
omenjamo zato, ker so samo v njem delegatke in delega" 
imeli stalne mandate) bistveno višja: leta 1982 26 odstotkom 
leta 1986 pa 22 odstotkov. Zaradi sprememb volilnega 
skupščinskega sistema pa je ti obdobji treba primerjati z dol o- 

čeno mero previdnosti. 

Zastopanost žensk v zboru občin republiške skupščine in 

v zborih krajevnih skupnosti občinskih skupščin (tudi v obfi"1* 
skih skupščinah so namreč ženske najslabše zastopa^ 
v zborih krajevnih skupnosti), kamor se je volilo po večinske^ 
sistemu, potrjuje ugotovitve, da večinski volilni sistem pr3*' 
tično še otežuje vstop žensk v politiko. Indikativno je razmerj® 
med deležem žensk na kandidatnih listah in njihovim deleže/^ 
med izvoljenimi: za zbor občin je kandidiralo 15,3 odstop 
žensk, med izvoljenimi pa je njihov delež padel na 
odstotka, medtem ko je to razmerje za družbenopolitični zb° 
18,1 odstotka kandidatk in 15 odstodkov izvoljenih. RazioQ 
za to, da je delež izvoljenih žensk tudi v Družbenopolitične'!: 
zboru, kamor se je volilo po proporcionalnem sistemu, ni«, 
od deleža žensk na kandidatnih listah, gre v največji me 
pripisati dejstvu, da so bile na teh listah ženske le redko n 

prvem mestu oziroma dejstvu, da na strankarskih listah ni' 
zasedale mest, ki so zagotavljala vstop v skupščino. 

Tudi za politiko velja ugotovitev, da je žensk vse mani, ^ 
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la- više v hierarhiji funkcij gremo. V vodstvu republiške skupš- 
C|ne ni nobene ženske, skupščini in vsem zborom predsedu- 
)6|o moški, tudi vsa podpredsedniška mesta zasedajo moški, 
Poslanke pa vodijo pet od štiriinštiridesetih delovnih teles na favni skupščine (slednje nekako ustreza številu poslank 
"celotni skupščini). 

Na svetovalskih mestih v ministrstvih ter zavodih in drugih 
' inqSQoUci'ah znotraj ministrstev je bilo po podatkih iz aprila >b i»92 43 odstotkov žensk, pomočnic ministrov in direktorjev 

»na tretjina, njihovih namestnic pa samo še ena petina. Še 

m ' t0re' v v'ac"' sta na začetku mandata poleg 24 litrov samo dve ministrici, in po zamenjavi vlade maja 
st ,y92 je to število ostalo enako. 

ženske v političnih strankah 

politične stranke veljajo podobne ugotovitve kot za druge 
Politične institucije. Nekaj političnih strank je v svoje pro- 
9fame vključilo posebne programske izjave ali resolucije 

ženski politiki, raste pa tudi število ženskih frakcij, klubov 
kot *notrai političnih strank. Vseeno pa je sistem kvot, ki ga učinkovit mehanizem za zmanjševanje razlik v politični 
astopanosti moških in žensk uporablja večina političnih rank v zahodnoevropskih državah (v skandinavskih državah 

„ uPorabljajo že dve desetletji), v Sloveniji uvedla ena sama 4»anka 
Ij 
i Sjcer pa nobeni od parlamentarnih strank v Sloveniji ne 

poseduje ženska, v izvršilnih odborih oziroma predsedstvih 
s° zastopane od 33 do 0,6 odstotka. 

AVt0NOMNE ŽENSKE INICIATIVE 

vn|^l0Veni'' ie ,ežko govoriti o drugih kanalih političnega 
v
p'»«nja - vplivnost avtonomnih državljanski iniciativ se je 

tud'lf,1er'av' z osemdeset'm' 'eti bistveno zmanjšala. To velja 
srertZa av,onomne ženske iniciative, ki si zaradi pomanjkanja 
(ra> 6V'- Pomanjkanja interesa medijev za njihove projekte 
tusM V iz'emnih primerih, kot je razprava o pravici do abor- 
Poa ' ne morei° vzpostaviti nujne infrastrukture oziroma niti za posamične projekte, še manj pa za kontinu- 

PrEDLOG UKREPOV 

■ Prom- ocija in razširjanje ženskih študij na področju politike 

■ IJkrei Pi za podpiranje politične zastopanosti žensk: 

nei'
s|6nisko zagotavljanje finančne in druge materialne in 

neh ialne podpore ženskim projektom; na občinskih rav- v2(jr.
Za9°toviti minimalno infrastrukturo (prostor, telefon, 

p0k ,®Vanie) za delovanje nestrankarskih civilnodružbenih 
- Dr pro'ek,ov' organizacij; 
h^ocija žensk v politiki in podpora projektom za vzpod- 
- v 

,e in omogočanje enake politične zastopanosti žensk; 
gi6Cj Pos,aviti odvisnost proračunskega financiranja strank 
v dri na delež žensk na njihovih kandidatnih listah za volitve 
- p i zbor; 
kanrtf5volilne propagandne aktivnosti za podporo ženskim ul°atkam. 

^ENske IN DRUŽINA 
2a 
Pok^° i žensk je izjemno pomembna možnost izbire za 
na,a!ct

no kariero IN družino. Vse burnejše razprave o padanju 
Pczit • 0 Prihodnosti otroškega varstva in vrtcev, težnje po 
tradi 'Vni diskr'minaciji žensk z otroki, težnje po utrjevanju 
iensP'0nalne delitve vlog po spolu vzbuja bojazen, da se bo 
0zjroJJm krog izbir zožil na izbiro »ali družina ali poklic 
ot^gjp a Poklicna kariera«. Vračanje žensk v družino oziroma 
Predv an'e na s,ero zasebnega bi v naših razmerah pomenilo p0p |Sem frustirajočo »paradružinsko« eksistenco žensk kot 
mačji"0 nasPr°tje trendov v razvitem svetu, ki vidi prav v afir- 
dejavL-!!1 va,°rizaciji zaposlenosti žensk enega poglavitnih 'kov družbenega razvoja. 

Poročeva/e<r 

TRENDI V RAZVOJU DRUŽINE 

Prikazovanje socialnega in političnega položaja žensk, nji- 
hove vloge, statusa in funkcij v družini je v Sloveniji oteženo 
zaradi družini neprilagojenih statističnih raziskovanj in zato, 
ker doslej ni bilo mogoče govoriti o večjem družbenem inte- 
resu, ki bi vzpodbujal raziskovanja teh tematik. 

Trendi, značilni v razvoju družin oz. gospodinjstev v Sloveniji 
so: 

a) zmanjševanje velikosti družin oz. gospodinjstev ( v zadnjih 
tridesetih letih od 3, 5 oseb na gospodinjstvo na 3,1) zmanjše- 
vanje števila rojstev, relativno visoka smrtnost prezgodaj roje- 
nih otrok, upadanje števila porok in naraščanje neformalnih 
partnerskih zvez (nad 25% otrok se rodi v izvenzakonski 
skupnostih) 

b) zniževanje kvalitete življenja družin oz.gospodinjstev (po 
ocenah raziskave »Kvaliteta življenja« je imelo že leta 1985 
skoraj polovica anketiranih dohodek na člana gospodinjstva 
pod dogovorjeno ravnjo socialne varnosti), naraščanje nefor- 
malnega družinskega in gospodinjskega dela 

c) tendenca k pluralizaciji družinskih oblik in družinskih živ- 
ljenjskih stilov. 

MED DRUŽINO, FORMALNIM IN NEFORMALNIM DELOM 

Najpomembnejša značilnost, ki v Sloveniji opredeljuje raz- 
merje med žensko in družino, je visoka stopnja zaposlenosti 
žensk. Struktura zaposlenosti žensk je glede na panoge 
gospodarstva in glede na položaj na delovnem mestu izrazito 
neugodna, o čemer govori poglavje o položaju žensk na 
področju zaposlovanja, delež ženskega dela v kmečkih 
gospodinjstvih je visok, čeprav socialno manj ali sploh nevi- 
den. Temu je potrebno dodati drugo znano dejstvo, da je 
položaj žensk v družini ostal malone nespremenjen, kar se 
najbolj izraža v izrazito neegalitarni delitvi družinskega in 
gospodinjskega dela v Sloveniji. Primerjave podatkov iz Slo- 
venije in nekaterih zahodnoevropskih držav kažejo, da je 
v slednjih kljub bistveno nižji stopnji zaposlenosti žensk dru- 
žinsko in gospodinjsko delo bolj enakomerno porazdeljeno. 
(Medtem ko v državah zahodne Evrope ženske opravljajo od 
4-6 ur gospodinjskega in družinskega dela na dan, znaša to 
delo pri ženskah v Sloveniji od 7-9 ur na dan). 

Z vidika žensk in družine se v ekonomsko recesivnih obdobjih 
intenzivirata predvsem dva procesa: 

a) družina močneje izstopi kot dejavnik socialne diferenci- 
acije, kar se posebej odraža na položaju otrok. Družina mobi- 
lizira vse možne materialne in storitvene resurse, kar pomeni 
aktiviranje sorodstvenih mrež, predvsem pa inteviziranje dela 
znotraj t. im.»potopljene družinske ekonomije« saj se velik 
delež stroškov družbene reprodukcije, ki so bili že »socializi- 
rani«, ponovno nalaga družini. Obenem družina deluje kot 
blažilec družbenih konfliktov, blaži napetosti in tudi to t. im. 
»odnosno delo« je pretežno žensko družinsko delo. 

b) Povečuje se obseg in intenzivnost plačanega in domačega 
ženskega dela. Povečuje se tudi pritisk na tiste gospodarke 
panoge, ki so relativno uspešne prav zato, ker slonijo na 
izredno ceneni delovni sili, ta pa je v veliki meri prav ženska. 
Povečuje se obseg domačega dela in sicer intenzifikacija že 
obstoječega dela in organizacija novih strategij za zadovolje- 
vanje vsakodnevnih eksistenčnih potreb. Po podatkih Ankete 
o kadrovskem potencialu je decembra 1990 sicer manj žensk 
opravljalo neformalno neplačano delo, so pa tiste, ki so ga 
opravljale, opravile bistveno več ur kot moški (ženske 35,9, 
moški pa 24,4 ur na mesec) - pripomniti pa je treba, da se 
vprašanje ni nanašalo na gospodinjsko delo! 

Raziskave kažejo, da se posledice hude obremenjenosti 
žensk v Sloveniji že kažejo in sicer kot kronična izčrpanost 
kot naraščajoča neinformiranost in apatičnost. V raziskavi 
Kvalitetaživljenja leta 1991 npr. kar 51% anketirank izjavlja, da 
čuti kronično utrujenost (ta odstotek med moškimi je 36). 
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Zaradi večje obremenjenosti žensk z družinskim in gospodinj- 
skim delom bodo ženske tudi manj sposobne za hitre prekva- 
lifikacije, da bi si tako povečale možnosti na trgu delovne sile. 
Tako bodo ženske stalno pritiskale na vrata vseh vrst zaposli- 
tev in dela, povečale konkurenco med seboj in s tem zniževale 
že tako nizko raven svojega dela. Prisiljene bodo iskati dopol- 
nilne zaposlitve za vsako ceno, ob vseh pogojih in ob stalni 
negotovosti. 

OTROŠKO VARSTVO 

Podatki o otroškem varstvu so v primerjavi z drugimi evrop- 
skimi deželami za zdaj še spodbudni. Mreža celodnevnih 
varstvenih ustanov in vrtcev je bolj razširjena kot v drugih 
evropskih državah, ker je višja tudi stopnja zaposlenosti žensk 
oziroma obeh staršev majhnih otrok. Zato je višji tudi delež 
otrok do 3.leta starosti, vključenih v celodnevne vrtce - ta je 
leta 1990 znašal 33 odstotkov (še vedno pa za varstvo majhnih 
otrok najpogosteje skrbijo matere ali stare matere). Vključe- 
nost otrok v starosti od 3. do 5.leta se je ta odstotek zvišal na 
63, leto pred vstopom v šolo pa so bili vsi otroci vključeni 
v program priprave na šolo (od tega 32% v skrajšan program). 

Nekatere raziskave poudarjajo, da v vrtcih do določene mere 
še vedno prevladuje varstvena funkcija, druge opozarjajo na 
preveč monolitno organiziranost tega sektorja družbenih 
dejavnosti pri nas itd. Manjka bolj pluralna ponudba, tako 
z vidika organizacijskih oblik kot z vidika vsebin in vzgojnih 
programov, kar bi posredno omogočilo tudi večjo demokrati- 
zacijo vsakdanjega življenja v institucionalnih oblikah varstva, 
vzgoje in izobraževanja pri nas in kvaliteto življenja. Močneje 
kot doslej se bomo morali spopasti z ostanki gesla« za vse 
enako« in bolj kot doslej upoštevati otrokove pravice do 
izbire, drugačnosti, zasebnosti. 

Opozoriti je treba še na dejstvo, da se je že leta 1990 povišal 
prispevek staršev oz. število tistih, ki plačujejo več kot polo- 
vico oskrbnine. Še posebej v obdobju ekonomske krize to 
seveda pomeni zmanjševanje dostopnosti organiziranega var- 
stva otrok. 

PREDLOG UKREPOV 

1. Za nadaljnje analize položaja ženskna področju zasebnega 
bi bilo potrebno: 

- ustrezno prilagoditi programe statističnih raziskovanj tega 
področja; 
- raziskovati vprašanje dvojne prisotnosti žensk v formalnih 
in neformalnih dejavnostih; 
- raziskovati družinske vloge in komunikacije; 
- raziskovati pričakovanja žensk v zvezi z družino in družin- 
skim življenjem; 
- raziskovati dostopnost in ustreznost različnih oblik otro- 
škega varstva ter drugih socialnih storitev. 

2. Ukrepi, ki bi dejansko omogočili izbire znotraj sfere zaseb- 
nosti in prehode iz zasebnege v javno in politično ter obratno: 

~ večja dostopnost in pluralizacija oblik in vsebin otroškega 
varstva in predšolske vzgoje ( igralne skupine, občasne sku- 
pine za dojenčke, majhne otroke in njihove starše, organizi- 
rano družinsko varstvo, varstvo otrok na njihovih domovih, 
celodnevni vrtci, vrtci s krajšim delovnim časom, skupine, ki 
izvajajo posebne predšolske dejavnosti ...); 
- vključevanje novih vsebin v programe predšolske vzgoje 
(npr. sistematično menjavanje spolno specifičnih iger med 
dečke in deklice, vzgojnih sredstev itd.); 

- dodatno izobraževanje vzgojiteljic in vzgojiteljev o meha- 
nizmih in učinkih različnega obravnavanja dečkov in deklic; 

- razvijanje in pomoč dejavnostim za družine s prizadtimi 
člani in članicami (dnevni centri, stanovanjske skupnosti, 
organizacije samopomoči); 

-- povečati dostopnost gospodinjskih servisov; 
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- enakopravnost ljudi ne glede na to, kakšne družinske stil! 
izbirajo, in možnosti zadovoljevanja potreb specifičnih dru^ 
(npr. enoroditeljskih); 

- promocija enakomerne delitve dela v družini med spolomi 

ZDRAVJE ŽENSK 

DEMOGRAFSKI PODATKI 

Med prebivalstvom Slovenije prevladujejo ženske - na 
žensk naštejemo 94 moških. Vendar pa ženske številčno p'* 
vladujejo le v višjih starostih, saj je ob rojstvu razmerje nw 
spoloma konstantno: na 100 deklic se rodi 105-107 dečko* 
Zaradi višje umrljivosti moških v vseh starostnih skupinah s* 
to nesorazmerje s starostjo zmanjšuje in v drugi polovi® 
življenja ženske številčno prevladajo. V letu 1971 so mo5* 
številčno prevladovali do starosti 34 let, leta 1991 pa že"4 

starosti 54 let. 

Pričakovana življenjska doba je pri ženskah tudi v Slovan1!1 

daljša kot pri moških: ob rojstvu za 8 let, v starosti 50 let*' 
5 let in v starosti 70 let za 2,6 let. Največja razlika v umrljivo5* 
med moškimi in ženskami je v starosti 20-50 let. Vseeno PJ 

ženske v Sloveniji po pričakovani življenski dobi za eno °° 
treh let zaostajajo za ženskami v razvitih evropskih državam i 

Med sedmimi najpogostejšimi vzroki smrti so razlike m®" 
spoloma v intenzivnosti umiranja največje pri poškodba"' 
samomorih in boleznih dihal. V nekaterih starostnih skupi"3" 
je pogostost umiranja zaradi poškodb pri moških tudi petkrt 
višja kot pri ženskah. 

OBOLEVNOST ŽENSK 

Vodilne bolezni mladih žensk (do 40. leta starosti), ki se sicj 
praviloma ne končajo s smrtjo, so pa vzrok kronične obolel 
nosti in prezgodnje invalidnosti, so bolezni žolčnika 1 

bolezni gibal. Zlasti bolezni gibal so vzrok pogostih odsotnjj 
sti z dela in zgodnje ter pogoste invalidnosti, predvsem v p'" 
izvodnji električnih strojev, v tekstilni industriji in trgovini n 
drobno, kjer večino manj kvalificiranih delovnih mest z mo^ 
tonimi, ponavljajočimi se, hitrimi delovnimi operacijami 
dajo ženske. Tu bi se dalo z ergonomskimi prijemi na del"' 
nem mestu, z redno vodeno industrijsko fizioterapijo in usp<J 
sabljanjem delavk za več različnih delovnih mest, bistva11 

znižati njihovo prezgodnjo obolevnost in invalidnost in s ,er 

povečati in podaljšati njihovo delovno sposobnost doma inn; 
delovnem mestu. 

Na zdravje žensk (in vseh, ki so od njih odvisni) vpliva M I 
preobremenjenost zaradi neenakomerne delitve dela v o' 
žini, na kar opozarja poglavje o družini. 

Vodilni vzroki smrti pri ženskah v Sloveniji, mlajših od 64 
so rak na materničnem vratu in dojki ter bolezni srca in oZn 
(predvsem možganska kap). Z uvedbo rednega odvzema D 
sov se je v šestdesetih letih bistveno znižala umrljivost žen 

zaradi raka na materničnem vratu, vendar že dvajset le' 
pade več, ker ni sistematičnega spremljanja - to bolezei 
namreč da popolnoma ozdraviti, če je pravočasno odkn 
Kot v razvitih državah tudi v Sloveniji narašča pojavnost ra .' 
na dojk. S sistematičnim slikanjem dojk pri ogroženih skUPJ 
nah pa je mogoče znižati prezgodnjo umrljivost žensk za' 
te bolezni. 

ZDRAVSTVENO VARSTVO NOSEČNIC 

V Sloveniji že dolga leta posebno pozornost posvečamo o^Jj 
nitvi in krepitvi zdravja nosečnic - od tega je namreč v 
meri odvisno zdravje njihovih otrok oziroma družin spi0'' i 

Rezultat te skrbi je nizka umrljivost (umrljivost nosečnici 
porodnic) in nizka umrljivost dojenčkov. Pri zmanjševa,, 
umrljivosti dojenčkov se Slovenija približuje najbolj ra*Vj0ffl 
evropskim državam, maternalna umrljivost pa se v za°nLic 
desetletju zmanjšuje počasneje: v sedemdesetih letih ie u" 

poročeV^e 
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16,4 žensk na 100.000 živorojenih otrok, v osemdesetih pa še 
vedno 14,4 - to je kar dvakrat do trikrat več kot v državah 
zahodne Evrope. Z njimi se lahko kosamo samo po maternalni 
umrljivosti zaradi splava, saj smo jo v osemdesetih letih elimi- 
nirali, zasluge za to pa gre pripisati dostopnosti strokovno 
narejenega posega, kar je posledica liberalne zakonodaje in 
zadostne mreže zdravstvenih institucij. 

Vzroki za še vedno visoko maternalno smrtnost je neenako- 
merno razvito zdravstveno varstvo žensk v Sloveniji in mar- 
sikje premajhna izobraženost in osveščenost žensk. Posle- 
dica tega so redkejši obiski ginekoloških ambulant in posve- 
tovalnic za nosečnice, to pa vpliva na zdravje žensk. Po 
Podatkih Inštituta za socialno medicino pride v Sloveniji leta 
'991 povprečno 8.712 žensk na enega ginekologa, izračuna- 
la iz delovnih ur, najmanj na novogoriškem (5.400), največ 
Pa na kranjskem (12.494) in mariborskem področju (12.177). 
v Povprečju je desetina nosečnic obiskala posvetovalnico le 
ankrat do štirikrat (povprečje za Slovenijo je blizu sedem 
obiskov v nosečnosti), na Ptuju je kar 20 % žensk med noseč- 
nostjo manj kot petkrat prišlo v posvetovalnico - v Novi 
gorici je ta delež le 2,4 %. na Dolenjskem (tu je leta 1990 50 

porodnic imelo največ osnovnošolsko izobrazbo) in na 
c®ljskem območju je še vedno 15 % nosečnic, ki posvetoval- 
nico prvič obiščejo šele po šestem mesecu nosečnosti. 

načrtovanje rojstev 

Zadnjih deset let v Sloveniji pada število rojstev, pri čemer po 
*orcih obnašanja sledimo razviti Evropi. Ekonomska stiska 
zadnjih letih pa utegne zmanjševanje števila rojstev še 

Pospešiti. Poleg spremenjene vloge otroka v sodobni družini 
9ra vlogo pri odločanju o številu otrok tudi neenakomerna 
PPremenjenost para. 

^anj ugodno kot v razvitih državah je pri nas razmerje med 
Porodi in splavi. Pri nas beležimo šest splavov na deset 
Porodov, na Nizozemskem in Švedskem pa le tri. Raziskave 
okazujejo, da število splavov lahko znižamo le s povečanjem 

niet'd u'30ra':)n'c 'n uPorabnikov zanesljivih kontracepcijskih 

^ Sloveniji kar dvakrat manj parov kot v državah zahodne 
vrope uporablja zanesljive metode kontracepcije (hormon- 

V™ tablete, maternične vložke in sterilizacijo). Za sterilizacijo 

od[ Se pri nas tudi zaradi Preveč zavirajoče zakonodaje 
fah 3 zanemar|jivo malo ljudi. Vzroka za nizko stopnjo upo- D® (zanesljive) kontracepcije sta predvsem slabša dostop- 

st ginekološke službe in slaba informiranost. 

"ovogoriškem območju, kjer imajo izrazito dobro gineko- 
Ce,K° službo, je splavnost trikrat nižja kot na ljubljanskem in 
odi a601 območi°- Več kot polovica žensk, ki so se leta 1991 
SDla za sPlav' ni uporabljala nobene kontracepcije. Število 
Prvi^°V v sloveniii od leta 1983 upada, vendar smo leta 1991 
Štev |V c'eset'h letih v treh zdravstvenih območjih opazili, da 1 splavov ni padlo. 

leto 
VSI do 19. leta 

porodi dovoljeni 
splavi 

porodi dovoljeni 
splavi 

29.141 
28.192 
27.209 
26.992 
26.221 
26.803 
26.447 
24.453 
23.438 
22.380 

19.744 
18.573 
18.521 
17.968 
17.987 
16.919 
16.532 
15.881 
14.732 
14.023 

2.544 
2.494 
2.372 
2.225 
1.946 
1.854 
1.727 
1.444 
1.326 
1.567 

1.749 
1.636 
1.645 
1.478 
1.449 
1.339 
1.157 
1.059 
1.038 
1.425 

Splavnotst u- si je najvišja med 20. in 29. letom, vendar je v prvi Polovici *7 in <:». leiom, venaar je v prvi 
S|<0rai n,rodne9a obdobja (do 30. leta) v desetih letih padla Porr.n- . Polovico, v obdobju po 30. letu pa manj, kar kaže na 

vzgojo starejših generacij in pomanjkljivo delo 

Sevalec 

ginekološke službe. Sicer pa je 94 % splavov narejenih do 10. 
tedna nosečnosti, ko je komplikacij malo, in še te niso hude. 
Tu izstopata mariborsko in koroško področje, kjer je 11 do 12 
% prekinitev nosečnosti v višji nosečnosti. Po podatkih, ki so 
jih za prvo polovico leta 1992 v porodnišnicah zbrali delavci in 
delavke Inštituta za socialno medicino, velika večina žensk na 
poseg čaka od enega to treh dni, pri čemer je ta čas po 10. 
tednu nosečnosti nekoliko daljši. 

PREDLOG UKREPOV 

1. V prihodnje bo potrebno posebno pozorno in sistematično 
spremljati dostopnost zdravstvenih storitev, še posebej 
učinke nove zdravstvene zakonodaje (uvedba zavarovalni- 
škega principa, ugovor vesti zdravstvenega osebja) in druž- 
bene klime v zvezi z načrtovanjem rojstev; analizirati obravna- 
vanja žensk v ginekoloških ambulantah in drugih zdravstve- 
nih institucijah. 

2. Pogoji in ukrepi za izboljšanje stanja: 

- izboljšanje socialne varnosti; 
- izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev, še posebej na 
območjih, ki v tem zaostajajo; 
- razviti in uveljavljati svetovalne in terapevtske dejavnosti za 
ženske in družine s poudarkom na preprečevanju in lajšanju 
psihičnih in psihosomatskih težav in obolenj žensk; 
- ureditev pravnega varstva pravic na področju zdravstve- 
nega varstva; 
- sistematično informiranje in izobraževanje v zvezi z načrto- 
vanjem rojstev, boleznimi, ki jih je ob pravočasnem odkriva- 
nju mogoče ozdraviti, in varovanje zdravja prebivalstva v rod- 
nem obdobju (reproductive health); 
- izboljšanje delovnih pogojev predvsem v najbolj rizičnih 
panogah 
- sistematično odkrivanje raka na materničnem vratu in 
dojkah. 

ZAKLJUČEK 

Podatki, vključeni v poročilo, kažejo na to, da deklariranje 
enakopravnosti ter obstoječe ustavno In zakonsko jamstvo 
določenih pravic niso zadostni pogoji za enake možnosti 
prebivalstva oziroma državljank in državljanov ne glede na 
spol. Razlike med spoloma v izobrazbeni strukturi, razlike 
na področju plačanega dela, v politični zastopanosti, obre- 
menjenosti z gospodinjskim delom in delom v družini, ki se 
utegnejo v poglabljajoči se gospodarski in socialni krizi še 
povečati na škodo žensk, opozarjajo na prakse in na 
pomanjkljivosti v zakonodaji, ki reproducirajo tradicionalne 
delitve spolnih vlog. 

To In pomanjkjivosti samega poročila, ki so posledica 
pomanjknja mnogih relevantnih podatkov, kažejo na nuj- 
nost sistematičnih statističnih In drugih strokovnih raziskov- 
naj in analiz položaja žensk. Kažejo pa seveda tudi na 
nujnost ukrepov, ki bi omogočili odpravo diskriminatomih 
praks. 

Pričujoče poročilo razumemo tudi kot vzpodbudo vladi 
Republike Slovenije za redno spremljanje položaja žensk, ki 
naj po zgledu vlad drugih evropskih držav, še posebej članic 
Evropske skupnosti, pripravlja tudi redna letna poročil 
o tem. 
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Poročilo o uresničevanju razvojne strategije invalidskega varstva 

v Republiki Sloveniji 

Vlada Republike Slovenije je na 14. seji 24/7-1992 obrav- 
navala: 
- POROČILO O URESNIČEVANJU RAZVOJNE STRATE- 
GIJE INVALIDSKEGA VARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI. 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 

poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije in sklepov zborov Skupščine Repu- 
blike Slovenije z dne 14/3-1991. 
Poročilo je pripravila Komisija za invalidsko varstvo Vlade 
Republike Slovenije. 

I. UVOD 

Skupščina Republike Slovenije je 14. 3. 1991 obravnavala in 
sprejela dokument »Obvladovanje in razvoj invalidskega var- 
stva v sodobni družbi« - strategija razvoja invalidskega var- 
stva v Sloveniji. Hkrati z dokumentom je skupščina sprejela 
tudi stališča in sklepe, s katerimi je opredelila najpomemb- 
nejše naloge pri uresničevanju sprejete razvojne strategije, 
vlado pa zadolžila, da takoj imenuje posebno vladno telo, ki 
mora imeti tudi določene pristojnosti. Navedeni vladni organ 
mora svoje delo, poleg tekočih zadev, usmeriti predvsem 
v dodelavo razvojne strategije invalidskega varstva, spodbu- 
diti razčiščevanje strokovnih dilem ter opredeliti prioritete pri 
operacionalizaciji razvojnih ciljev s konkretnimi nosilci in 
roki. 

Pri opredelitvi vsebine in nalog vladnega organa za invalidsko 
varstvo naj bi vlada upoštevala naslednje cilje, ki so oprede- 
ljeni v razvojni strategiji invalidskega varstva: 
1. Spodbujanje neodvisnega življenja invalidov, ki invalidom 
ob ustrezni družbeni podpori ter lastni iniciativnosti zagotav- 
lja vključevanje ter enakopravno sodelovanje na vseh področ- 
jih življenja in dela. 

2. Samoorganiziranje invalidov v okviru delovanja civilne 
družbe, ki invalidom v originalnih, njim prilagojenih oblikah 
omogoča uveljavljanje skupnih interesov ter specifičnih 
potreb. Nevladne humanitarne ter invalidske organizacije 
zastopajo te interese s svojimi programi kot enakopravni 
partner v dogovarjanju o bistvenih problemih, ki zadevajo 
uresničevanje njihovih interesov. 

3. Nuđenje družbeno organizirane pomoči invalidom prek 
nacionalnih programov državnih ustanov, javnih služb in dru- 
gih izvajalcev, ki morajo biti medsebojno povezani v smiselna 
vsebinska področja tako, da zadovoljujejo bistvene potrebe 
invalida v vseh življenjskih obdobjih. 

V mesecu marcu 1991 je vlada imenovala 11 člansko komisijo, 
ki jo sestavljajo predstavniki pristojnih resornih ministrstev, 
republiških strokovnih institucij ter predstavnikov skupnosti 
invalidskih organizacij Slovenije. Aprila letos je vlada razširila 
število članov komisije s predstavnikom zunanjega ministr- 
stva, republiškega zavoda za zdravstveno zavarovanje in 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slove- 
nije. Strokovne naloge za komisijo opravlja Ministrstvo za 
zdravstvo, družino in socialno varstvo, kjer je tudi sedež 
komisije. 

Vlada je s sklepom o imenovanju, komisijo opredelila kot 

strokovno - posvetovalni organ vlade z naslednjimi pristoj- 
nostmi: 

- spremlja izvajanje koncepcije razvojne strategije invalid' 
skega varstva ter oblikuje predloge za njeno postopno uve- 
ljavljanje; 

- obravnava in oblikuje mnenja k nacionalnim programom 
na področju invalidskega varstva na osnovi ocenjenih razvoj- 
nih potreb invalidov; 

- spremlja in se s svojimi mnenji ter predlogi vključuje v pri- 
pravo nove zakonodaje s področja invalidskega varstva I" 
drugih področij, ki zadevajo varstvo invalidov; 

- spremlja in oblikuje predloge za regionalno uravnoteže" 
razvoj invalidskega varstva v Republiki Sloveniji; 

- spremlja in obravnava naloge programa »Dekade invalidom 
OZN« ter se s svojimi programi vključuje v mednarodne prO" 
jekte varstva invalidov. 

Ker je ob obravnavi razvojne strategije invalidskega varstva- 
Skupščina Republike Slovenije sprejela tudi sklep, da mor8 

vladna komisija za invalidsko varstvo letno poročati skup*' 
čini, kako se uresničuje sprejeta razvojna strategija, v poro- 
čilu posredujemo tiste pomembnejše naloge in aktivnost' 
komisije, ki so bile v neposredni funkciji izvajanja razvoji® 
strategije invalidskega varstva, možno pa jih je bilo realizira" 
v okviru dejanskih razmer in objektivnih možnosti. 

II. OPREDELITEV PREDNOSTNIH NALOG VLADNE 
KOMISIJE 

Ker se je komisija za invalidsko varstvo zavedala, da sprejej8 

razvojna strategija invalidskega varstva še ni v celoti kompajl] 
bilna s posameznimi področji gospodarske in socialne p°'[ 
tike in da bo treba vsebino tega dokumenta postopno vgra)®" 
vati v novo zakonodajo in na tej osnovi oblikovane nacional" 
programe, si je komisija v prvem letu svojega mandata zas'8' 
vila naslednje prednostne naloge: 

- medsebojno povezati in usklajevati programe dejavno®1' 
vseh nosilcev družbene skrbi za invalidne osebe v vseh *' 
Ijenjskih obdobjih s ciljem, da se na vseh nivojih uveljaii8' 
načela sodobno zasnovanega koncepta invalidskega var®'.a! 
ki omogočajo učinkovito obvladovanje in reševanje narašc 

joče invalidske problematike; 

- izoblikovati prioritetne naloae na posameznih podroii'11 



invalidskega varstva ter v neposrednih stikih z vodstvi ministr- 
ov, strokovnih institucij ter invalidskih organizacij spodbu- 
jati uveljavljanje oziroma realizacijo prednostnih nalog; 

~ sodelovati pri pripravi zakonov ter izvršilnih predpisov 
s Področja družbenih dejavnosti in davčne politike v delu, ko 
zakoni ter izvršilni predpisi urejajo pravice posameznih sku- 
pin invalidov. Do teh dokumentov oblikovati stališča in dopol- 
nilne predloge ter jih posredovati pristojnim ministrstvom in 

"" Spremljati izvajanje posebnih socialnih programov republi- 
skih invalidskih organizacij ter jim pri oblikovanju programov 
nuditi ustrezno pomoč; 

".pristojne občinske upravne organe, izvajalske organiza- 
ma, invalidske in humanitarne organizacije na regijskih 
Posvetih seznaniti s sprejeto razvojno strategijo invalidskega 
Varstva, pridobiti najnovejše informacije o stanju invalidskega 
varstva v občinah in preveriti, če so programi invalidskega 
varstva, ki se oblikujejo v republiških upravnih organih ter 
strokovnih institucijah, dejanski odraz potreb invalidov; 

izdelati program vključevanja Slovenije v specializirane 
organizacije v okviru OZN, Evropske skupnosti, Skupnosti 
"'Pe-Jadran ter druge mednarodne organizacije s področja 
'ivalidskega varstva. 

'"•realizacija ciuev razvojne strategije 
■"VALIDSKEGA varstva 

Kljub temu, da ima vladna komisija za invalidsko varstvo le 
Posvetovalno in usklajevalno funkcijo in da ne more samo- 
jojno odločati o posameznih sistemskih rešitvah, ki so v pri- 
'°ln°sti vlade in ministrstev, je komisija vendarle ob podpori 

Podpredsednika prejšnje vlade gospoda Matija Malešiča svojimi predlogi in stališči pomembno vplivala, da se cilji, ki 
*o opredeljeni v razvojni strategiji invalidskega varstva posto- 
poma uresničujejo na naslednjih področjih: 

1' Neodvisno življenje Invalidov 

J^odvisno življenje pomeni za invalida osvoboditev od izola- 
)e v svojem domu ali socialni ustanovi, pomeni možnost 

p0
,ra.,i' kje in kako živeti in opravljati dnevne aktivnosti. Te 

biv9?'8 nudi inva,'dom njim prilagojeno stanovanjsko in širše jlv|alno okolje, nuđenje pomoči pri opravljanju vsakodnevnih 
'laskih aktivnosti, urejanje prilagojenih prevozov in mož- 

liaui komuniciranja. Na tem področju so bile sistemsko uve- dene naslednje novosti: 

tvj ^s,an°vanjskem zakonu imajo invalidi prednost pri dodeli- 
prj ?°0'alnih stanovanj, ne pa tudi pri vstopnih kriterijih za 
tvi s ev ,e Pravice Prav ,ako Pa imajo prednost pri dodeli- 
PotrrKtlstev s,anovanjskega sklada, za individualne in skupne 
vna ■ ' Podrobneje bo stanovanjska politika opredeljena 

acionalnem stanovanjskem programu: 

p0Q>k°nu o socialnem varstvu so zagotovljeni sistemski 
*araH- Za institucionalno varstvo tistih invalidnih oseb, ki 
Živeti te*ke invalidnosti ali drugih razlogov ne morejo več 
s|(uDi dornačem okolju. Domovi za starejše občane lahko za 
v dom VeŽ'e Prizadetih mlajših invalidov, ki ne morejo živeti 
v tem 3 °k°'iu' organizirajo posebne enote. Prav tako je 
"oniu^f1*0"11 dana sistemska možnost za izvajanje pomoči na Sorti fužinam, ki imajo invalidno osebo. V to obliko pomoči udi socialni servis; 

negiZrtk°i?u 0 Prometnem davku so oproščeni plačila promet- 
80 od«? za nakuP osebnih avtomobilov invalidi z več kot 
"ano ® tno invalidnostjo spodnjih okončin, invalidi s priz- 
ilr<ernnra«V'C0 do dodatka in pomoč za postrežbo ter starši °- težje in težko telesno in duševno prizadetih otrok; 

Parapiegiki in mišično oboleli invalidi imajo sistem- 
ov 2 • )6ne ekonomske olajšave za določeno število prevo- 

dnimi prevoznimi sredstvi; 

Sevalec 

- S pravilnikom o odpravljanju arhitektonskih ovir je predpi- 
sana gradnja brez arhitektonskih ovir pri projektiranju ter 
izgrandji objektov, ki so javnega pomena. Ker se v mnogih 
primerih pri gradnji novih objektov ne upošteva navedeni 
pravilnik, je komisija predlagala pristojnemu ministrstvu, da 
pripravi poročilo o izvajanju pravilnika. Komisija je tudi poz- 
vala invalidske organizacije, da njihovi člani v občinah od 
pristojnih občinskih upravnih organov ter inšpekcijskih služb 
zahtevajo dosledno izvajanje določil navedenega pravilnika. 

2. Samoorganlziranje invalidov 

Invalidi in drugi občani se zaradi specifičnih potreb ter intere- 
sov združujejo v invalidske organizacije. Splošna potreba 
invalidov po lastni organizaciji izhaja iz stopnje organiziranja 
družbe in njenega ekonomskega stanja, torej je družbeno 
pogojena. Kolikor bolj je družba (država) sposobna zagotoviti 
invalidom enakopravni položaj in možnost napredka, toliko 
bolj se vsebina potreb, ki naj jih zadovoljuje invalidska organi- 
zacija, pomika od ekonomskih k socialnim potrebam. Zmanj- 
šuje pa se tudi intenzivnost njihovega delovanja. 

Komisija je na tem področju organizirala in izvajale naslednje 
aktivnosti: 

- Obiskala je vse republiške invalidske organizacije in nji- 
hova vodstva seznanila z najpomembnejšimi cilji razvojne 
strategije invalidskega varstva, vlogo komisije pri izvajanju 
nalog, ki so opredeljene v strategiji ter se dogovorila za 
konkretne oblike sodelovanja; 

- Z vodstvi invalidskih organizacij je občasno sklicevala 
delovne sestanke na katerih so bila obravnavana pomemb- 
nejša gradiva, preden jih je obravnavala vladna komisija. Na 
teh sestankih so bila oblikovana stališča in dopolnilni pred- 
logi invalidskih organizacij k posameznim zakonom in drugim 
pomembnejšim gradivom, ki so bila za tem obravnavana na 
sejah vladne komisije; 

- Komisija je obravnavala poročila o delu invalidskih organi- 
zacij in porabi finančnih sredstev ter vsebinske in finančne 
programe njihovih dejavnosti. Da bi spodbudila pripravo raz- 
vojno naravnanih socialnih programov invalidskih organiza- 
cij, je komisija oblikovala in sprejela stališča oziroma priori- 
tetno podprla tiste programe dejavnosti, ki so v funkciji neod- 
visnega življenja invalidov ter njihove socialne integracije 
v širše okolje; 

- člani komisije so aktivno sodelovali na strokovnih sreča- 
njih in drugih oblikah organiziranega delovanja invalidskih 
organizacij, na katerih so bile obravnavane aktualne teme 
s področja usposabljanja in zaposlovanja invalidov, socialne 
integracije invalidnih otrok in odraslih invalidov v normalno 
življenjsko in delovno okolje, možnosti nabave in koriščenje 
ortopedskih oziroma tehničnih pripomočkov itd.: 

- Komisija je podprla pobudo invalidskih organizacij, da se 
ob pripravi zakona o interesnem organiziranju prouči tudi 
možnost, da pristojno ministrstvo pripravi posebni zakon 
o invalidskih organizacijah. Pobuda je bila posredovana Mini- 
strstvu za zakonodajo; 

- Ob pripravi novega zakona o igrah na srečo, ki med drugim 
zagotavlja tudi financiranje programov invalidskih organiza- 
cij, je komisija oblikovala dopolnilne predloge. Komisija je 
vztrajala, da se v novem zakonu ne smejo zaostriti pogoji za 
financiranje programov invalidskih organizacij, saj se sedaj iz 
dohodka iger na srečo financira 95% programov, le 5% pro- 
gramov pa se financira iz republiškega proračuna. 

3. Družbeno organizirana pomoč invalidom 

Za učinkovito reševanje specifičnih vprašanj, ki zadevajo 
različne skupine invalidov v vseh življenjskih obdobjih, država 
s sistemom javnih služb organizira in izvaja različne programe 
storitev. Ti programi morjaj biti medsebojno koordinirani in 
povezani po posameznih vsebinskih področjih, da zadovolju- 
jejo vse bistvene potrebe tistih invalidov, ki še lahko samo- 
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stojno opravljajo nekatere aktivnosti, kakor tudi za tiste, ki pri 
vsakodnevnih aktivnostih potrebujejo stalno družinsko ali 
institucionalno pomoč. 

Komisija je svojo dejavnost usmerjala na naslednja pomemb- 
nejša področja: 

a) Razgovori s pristojnimi ministrstvi o realizaciji prioritetnih 
nalog na~"področju invalidskega varstva 

Predstavniki komisije so opravili razgovore z 11 ministrstvi, ki 
so odgovorni za izvajanje tistih nalog s področja invalidskega 
varstva, ki sodijo v njihovo pristojnost. Za razgovore je bil 
pripravljen pregled aktualnih nalog, ki*jih bo treba ustrezno 
umestiti v novo zakonodajo s področja gospodarstva, družbe- 
nih dejavnosti in davčne politike. Ministri in njihovi sodelavci 
so izrazili pripravljenost za sodelovanje z vladno komisijo, 
prav tako pa so bili zainteresirani, da se komisija aktivno 
vključuje v pripravo zakonov, izvršilnih predpisov in nacional- 
nih programov, v katerih bodo opredeljene dejavnosti invalid- 
skega varstva. 

b) Organiziranje regijskih posvetov 

V prvem polletju letos je komisija organizirala s predstavniki 
pristojnih občinskih upravnih organov, javnih zavodov, inva- 
lidskih ter humanitarnih organizacij 11 regijskih posvetov. 
Skupno je bilo na posvetih prisotnih preko 400 udeležencev. 
Udeležencem posveta je bila posredovana informacija o vse- 
bini razvojne strategije invalidskega varstva ter aktivnosti 
vlade in ministrstev pri njeni realizaciji. V razgovorih z udele- 
ženci pa so se organizatorji posvetov seznanili z aktualnimi 
problemi, s katerimi se v občini srečujejo na področju varstva 
posameznih skupin invalidov. 

V razgovorih so udeleženci opozorili na težave, ki jih imajo 
v občinah, ker še niso razmejene pristojnosti med republiško 
oblastjo in občinsko - lokalno samoupravo, ne težnjo po 
centralizaciji odločanja, na majhen vpliv, ki ga imajo občine 
pri oblikovanju nove zakonodaje, na odsotnost informacij 
o delovanju republiških upravnih organov, na nerešen sistem 
financiranja programov občinskih invalidskih organizacij, na 
pomanjkljivo koordinacijo javnih zavodov, podjetij, predstav- 
nikov civilne družbe in občinskih upravnih organov pri izvaja- 
nju politike invalidskega varstva v občinah itd. 

Komisija bo o opravljenih posvetih pripravila posebno poro- 
čilo in ga posredovala vsem udeležencem posveta, pristojnim 
ministrstvom in vladi. 

c) Oblikovanje stališč, mnenj in predlogov k zakonom 

Komisija je obravnavala 11 zakonov s področja zdravstva, 
družinske politike, socialnega varstva, pokojninsko-invalid- 
skega zavarovanja, dela in zaposlovanja, stanovanjske poli- 
tike ter davčne in fiskalne politike. Komisija se je aktivno 
vključevala v pripravo in obravnavo zakonov v vseh treh fazah 
sprejemanja. Pri uveljavljanju stališč, mnenj in dopolnilnih 
predlogov, je zastopala naslednja načelna izhodišča; 

- socialna varnost invalidov se ne sme zmanjševati bolj kot 
se zmanjšuje socialna varnost ostalega prebivalstva; 

- potrebno je ohraniti in še dograjevati dosedanje dobre 
rešitve v tistih zakonih, ki institucijam s področja invalidskega 
varstva omogočajo ustvarjalni razvoj; 

- ni mogoče ukinjati pomembnejših sistemov invalidskega 
varstva, ne da bi prej oblikovali nove - boljše rešitve; 

- vsak strošek, ki ga družba daje za usposabljanje, dopol- 
nilno izobraževanje in rehabilitacijo invalidov, je dolgoročno 
gledano za državo prihranek; 

Komisija ugotavlja, da so pristojna ministrstva in vladni 
odbori v večini primerov upoštevali mnenja, predloge in 
pobude, ki jih je komisija posredovala k posameznim zako- 
nom. S tem je bil celo presežen osnovni cilj, da se nivo pravic 

v novih zakonih ni znižal, pač pa celo nekoliko zvišal. Ni p« 
bilo možno uveljaviti tistih zahtev invalidskih organizacij, ki so 
pomenile bistveno širjenje pravic glede na prejšnjo zakono- 
dajo. 

d) Usposabljanje, rehabilitacija in zaposlovanje invalidov 

Zaostrene gospodarske razmere silijo podjetja v iskanj« 
notranjih rezerv, med katere se vse pogosteje vštevajo tudi 
invalidi. Podjetja, ki poslujejo z izgubo ali so v stečajnem 
postopku, doživljajo svoje delavce - invalide, kot ekonomsko 
breme, ki jim zmanjšuje možnosti za preživetje. Z ustanavlja* 
njem invalidskih podjetij svojo odgovornost do delovnih inva- 
lidov v precejšnji meri prenašajo na državo, ki z davčni^ 
olajšavami in odstopljenimi prispevki stimulirajo ustanavlja- 
nje novih invalidskih podjetij. Država še ni uvedla ekonomski 
olajšav, ki bi podjetja spodbujala, da bi sama usposabljala i" 
zaposlovala delovne invalide v rednem proizvodnem procesu. 

Zaradi navedenih razlogov je komisija za invalidsko varstvo 
predlagala Ministrstvu za delo, da v čimkrajšem času pripravi 
kratkoročne ukrepe in dolgoročno strategijo zaposlovanja 
invalidov pod splošnimi in posebnimi pogoji ter ju posreduj« 
v razpravo vladi. V strategiji zaposlovanja naj se Ministrstvo za 
delo opredeli tudi do problema mladih, ki končujejo osnovne 
šole s prilagojenim programom, zaradi trenutne gospodarske 
situacije, pa se je njihovo zaposlovanje skoraj v celoti usta- 
vilo. Ker te osebe nimajo statusa invalidov, prav tako Pa 

nimajo pravic iz minulega dela, je njihovo preživljanje v celo" 
naloženo njihovim staršem oziroma sorodnikom. 

4. Mednarodni program komisije za invalidsko varstvo 

Republika Slovenija je mednarodno priznana država, s spf®* 
jetjem v OZN pa so ji odprte poti za vključitev v specializiran« 
mednarodn organizacije. Komisija za invalidsko varstvo se b" 
vključevala v tiste mednarodne organizacije, ki imajo najmoć" 
nejši vpliv na politiko razreševanja problematike, povezan« 
z invalidskim varstvom. OZN je program »Dekade invalidov 
podaljšala do leta 2000. Komisija bo spremljala in spodbujaj« 
izvajanje programa OZN na tem področju in preko misij® 
Slovenije v Svetovni organizaciji OZN seznanjala z realizir®' 
nimi cilji Dekade invalidov v naši republiki. 

Komisija je že obvestila o svojem delovanju »Center OZN z3 

socialni razvoj in humanitarne zadeve« na Dunaju, za letos P3 

načrtujemo obisk in razgovore z najvišjimi predstavniki ,fl 

ustanove. Prioritetno se bo vladna komisija vključeval« 
v naslednje specializirane mednarodne ustanove; 

- Rehabilitation Internacional s sedežem v New Vork^ 
katere cilj je pospeševati rehabilitacijo invalidov po vse^ 
svetu. Kot pridružena članica v organizaciji že sodeluje Linr 
verzitetni zavod za rehabilitacijo - Soča, na Svetovnem k°n' 
gresu, ki bo septembra letos v Nairobiju pa pričakuje,1, 

sprejem Slovenije v to specializirano organizacijo. 

- V okviru Sveta Evrope se bo komisija vključevala v deja^ 
nosti, ki jih ta organ vodi na področju invalidskega varstva- 
Pomembno bo sodelovati tako na ministrskih konferenca^' 
kot v komisiji za izvajanje nove klasifikacije ICIDH ter pri d®.u 
Komiteja za rehabilitacijo ter integracijo invalidov in njihov 
komisij. 

- Komisija se bo vključevala v program HELIOS, ki poveZ^j 
države Evropske skupnosti v njihovi skrbi za invalidi- 
strokovnem nivoju že poteka sodelovanje z Univerzitetn 
zavodom za rehabilitacijo - Soča, sedaj pa bo treba to P°v 

zavo zagotoviti tudi na vladnem nivoju. 

- Slovenija se je v preteklosti povezovala v številne P'° 
grame Skupnosti dežel Alpe^Jadran, kot tudi v skupne P . 
grame sedaj samostojnih držav bivše Jugoslavije. ^orn' ai 
predlaga, da se vzpostavljeni stiki na področju invalids*®*) 
varstva, (v okviru sprejete politike Slovenije do teh orZ 

ohranijo in razvijajo tudi v bodoče. 
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L Organiziranje državne uprave na področju invalidskega 
varstva 

Področje invalidskega varstva je izrazito interdisciplinarno, 
saj posega na avtonomna področja kot so: zdravstveno, dru- 
žinsko in socialno varstvo, delo in zaposlovanje, stanovanjska 
Politika, pokojninsko invalidsko zavarovanje ter nekatera 
področja gospodarske, davčne in fiskalne politike. Država pa 
v okviru svojih pristojnosti skrbi za uravnotežen in medse- 
bojno usklajen razvoj posameznih področij invalidskega var- 
stva. Vloga državne uprave je v strategiji invalidskega varstva 
konkretno opredeljena, vendar v praksi dosledno še ni izpe- 
■jana. 

Komisija za invalidsko varstvo je ob obravnavi delovnega 
besedila zakona o vladi in zakona o državni upravi do bodoče 
or9aniziranosti državne uprave na področju invalidskega var- s,va zavzela naslednja stališča: 

j zaradi doslednega uresničevanja razvojne strategije inva- 
''dskega varstva, usklajevanja politike na tem področju in 
Povezovanja vseh nosilcev družbene skrbi za invalide, naj pri v!?di nadaljuje z delom komisija za invalidsko varstvo. Komi- 
ka bi lažje in učinkoviteje izvajala naloge, ki so opredeljene ' 
v Sklepu o njeni ustanovitvi, če bi dobila od vlade določene 
Pristojnosti odločanja o zadevah, ki ne sodijo v neposredno 
Pristojnost resornih ministrstev; 

"" v zakonu o državni upravi naj ministrstvo za pravosodje in 
"Pravo opredeli konkretne pristojnosti ministrstev na posa- 
meznih področjih invalidskega varstva; 

Pri vladi naj se ustanovi urad za invalide, ki naj opravlja 
"aslednje naloge: načrtovanje in usklajevanje preventivnih 
Programov; načrtovanje in usklajevanje razvoja invalidskega 
yarstva; opravljanje zadev, ki se nanašajo na družbeni položaj 
'n varstvo otrok z motnjami v razvoju in odraslih invalidov ter 

razvoj objektov in institucij neodvisnega življenja. Urad za 
ivalide bi opravljal tudi strokovne in tehnično administra- 
"vne naloge za komisijo za invalidsko varstvo. 

'v- aktualne naloge vladne komisije 
' naslednjem obdobju 

podoma smo zapisali, da bo za realizacijo ciljev, ki so opre- 
®]eni v razvojni strategiji invalidskega varstva, potrebno 
®'l$e časovno obdobje, saj so ti cilji vezani na sprejem 
stemskih in področnih zakonov, izvršilnih predpisov in naci- 
palnih programov, na razpoložljiva sredstva za izvajanje 

J* °9ramov invalidskega varstva, razmejitev pristojnosti med 
Publiško upravo in lokalno samoupravo ter dinamiko spre- 

manja stališč javnosti do invalidnih oseb. 
® Podlagi izkušenj v prvem letu delovanja ter poznavanja 
zmer in potreb na posameznih področjih invalidskega var- 
*8. bo komisija v prihodnje usmerila svoje aktivnosti v reali- 
C|I0 naslednjih pomembnejših nalog: 

lin?8 P°dla9' *e izdelanih izhodišč bo v sodelovanju s pristoj- 
Oro min's,rstvi, strokovnimi institucijami ter invalidskimi 
invv'2ac'iam' izdelala operacionalizacijo razvojne strategije 
krat • skega varstva ter določila prednostne naloge s kon- tnimi nosilci in roki izvedbe; 

sodelovala bo pri oblikovanju zakonov, izvršilnih predpi- 
V4rstvo nacionalnih Programov v delu, ki zadeva invalidsko 

aeioPodt,uia,a bo strokovno ter neformalno (prostovoljno) 0 v invalidskih organizacijah, dobrodelnih ustanovah in 

humanitarnih organizacijah ter jim po potrebi nudila stro- 
kovno pomoč pri oblikovanju njihovih socialnih programov; 

- s Svetom za zdravje, Svetom za socialno politiko in Svetom 
za preventivo v cestnem prometu bo pripravila program pre- 
ventivnih ukrepov za preprečevanje, odstranitev oziroma 
ublažitev posledic invalidnosti. Program bo vseboval skrb za 
lastno zdravje, večjo prometno varnost, preprečevanje 
bolezni odvisnosti, ekološko osveščenost itd.; 

- v sodelovanju z Ministrstvom za finance bo komisija pro- 
učila možnosti oblikovanja sistema spremljanja in nadziranja 
uporabe sredstev za vsa področja invalidskega varstva, 
z namenom, da se doseže poenostavitev, preglednost in 
obvladljivost financiranja dejavnosti invalidskega varstva ter 
večjo ekonomsko učinkovitost porabljenih sredstev. V razgo- 
vorih bo uveljavljala tudi v Skupščini Republike Slovenije 
sprejet sklep, da se loterijska sredstva tudi v bodoče name- 
njajo za delo republiških invalidskih organizacij. 

- sodelovala bo pri dograjevanju doktrine na posameznih 
področjih invalidskega varstva ter spremljala socialni položaj 
materialno ogroženih skupin invalidov; 

- spodbujala bo financiranje bazičnih in aplikativnih razisko- 
valnih projektov na področju invalidskega varstva ter razisko- 
valce spodbujala, da svoje raziskovalne projekte prijavljajo na 
pristojnih ministrstvih, ki imajo v ta namen namenska sred- 
stva; 

- z organiziranjem tematskih razprav, okroglih miz, tiskov- 
.nih konferenc in odprtostjo dela za predstavnike sredstev 
obveščanja, bo komisija spodbujala celovito informiranje jav- 
nosti o življenju in delu invalidov in s tem vplivala na pozitivni 
odnos prebivalstva do invalidnih oseb. 

V. POVZETEK UGOTOVITEV IN PREDLOGI SKLEPOV 

1. 
Na podlagi dosedanjega dela, komisija za invalidsko varstvo 
ugotavlja, da se cilji, ki so opredeljeni v razvojni strategiji 
invalidskega varstva postopoma uresničujejo v delu, ki vse- 
buje zakonsko urejanje posameznih področij invalidskega 
varstva, vspostavljanje mreže javnih zavodov in vlogo invalid- 
skih organizacij pri zagotavljanju specifičnih potreb svojih 
članov. Glede na dosedanjo dinamiko priprav zakonov 
s področja družbenih dejavnosti komisija ocenjuje, da se bo 
proces preoblikovanja družbene nadgradnje v delu, ki zadeva 
posamezna področja invalidskega varstva, zaključil do konca 
leta 1993. 

2. 
Ker strategija invalidskega varstva opredeljuje naloge in cilje 
na nivoju države, stroke, civilne družbe in družine, v kateri živi 
invalidna osebe, bo realizacija strategije dolgotrajnejši pro- 
ces, ki bo od vseh nosilcev zahteval veliko volje, znanja, 
finančnih sredstev, predvsem pa spoznanja, da invalidi niso 
marginalna skupina ljudi, ki živijo na obrobju družbe, ampak 
v vseh pravicah in dolžnostih enakovredni državljani. 

3. 
Komisija ugotavlja, da je v okviru pristojnosti uspešno zapol- 
nila praznino, ki je na tem področju nastala z ukinitvijo Skup- 
nosti socialnega varstva Slovenije. Komisija je postala mesto, 
kjer se srečujejo ter križajo interesi države, stroke in civilne 
družbe. S pridobitvijo določenih pristojnosti in ustanovitvijo 
urada za invalide, je utemeljeno pričakovati, da bo komisija 
lahko hitreje in bolj učinkovito vplivala na realizacijo v skupš- 
čini sprejete strategije invalidskega varstva. 
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Poročilo o izvedbi popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in 

kmečkih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991  

Vlada Republike Slovenije je na 9. seji 2/7-1992 obravna- 
vala: 

- POROČILO O IZVEDBI POPISA PREBIVALSTVA, 
GOSPODINJSTEV, STANOVANJ IN KMEČKIH GOSPO- 
DARSTEV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 1991, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. Gradivo je pripravil Zavod RS za 
statistiko. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 

uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- Tomaž BANOVEC, direktor Zavoda Republike Slovenije 
za statistiko, 
- Irena KRIŽMAN, namestnica direktorja Zavoda Repu- 
blike Slovenije za statistiko, 
- Aleksandar MILENKOVIć, svetovalec direktorja Zavoda 
Republike Slovenije za statistiko. 

1. UVOD 

1.1. Na osnovi obveznosti iz 30. člena Zakona o popisu prebi- 
valstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev 
v Republiki Sloveniji v letu 1991 je Zavod Republike Slovenije 
za statistiko dolžan Skupščini Republike Slovenije do 31. 
marca 1992 leta poročati o opravljenih nalogah in porabljenih 
finančnih sredstvih za pripravo, organizacijo in izvedbo 
popisa. Zaključno poročilo in dokončen obračun finančnih 
sredstev, ki so bila po Zakonu odobrena za to nalogo pa je 
Zavod Republike Slovenije za statistiko dolžan predložiti 
Skupščini Republike Slovenije najkasneje do 30. junija 1993. 

Republika Slovenija tako kot večina drugih držav upošteva 
mednarodna priporočila in izvaja popis prebivalstva vsakih 10 
let. Mednarodna statistična združenja in delovna telesa teh 
organizacij, ki delujejo v okviru Organizacije združenih naro- 
dov priporočajo, da se popisi opravljajo v letih, ki se konču- 
jejo z ničlo (1989, 1990, 1991). Republika Slovenija se tega 
priporočila drži in lanski popis je bil četrti po II. svetovni vojni 
s kritičnim datumom 31. marec. Od bližnjih držav, ki so popis 
prebivalstva prav tako opravile v preteklem letu, bi omenili 
samo Italijo in Avstrijo. 

Poročilo je sestavljeno kot kratek pregled opravljenega dela 
pri pripravi, organizaciji in izvedbi popisa prebivalstva, gospo- 
dinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v Republiki Slo- 
veniji v letu 1991. V prilogi je tudi pregled do zdaj za naloge 
popisa porabljenih finančnih sredstev. 

Ob tem pa bomo opozorili na nekaj odprtih vprašanj od 
katerih je odvisna racionalnejša in cenejša izvedba bodočih 
popisov. Zato smo poročilo razširili s poglavjem »Kako opra- 
viti popis leta 2001 ?«. 

Zavod Republike Slovenije za statistiko (v nadaljevanju 
Zavod) si že več let prizadeva, da bi okrepil svoje dejavnosti 
na registrsko usmerjeni statistiki (racionalnejša, bolj urejena 
in cenejša statistika). Ta prizadevanja se kažejo v dveh 
smereh: 

- v uporabi podatkov iz obstoječih registrov in baz podatkov 
- v uporabi podatkov, ki so s statističnimi raziskovanji zbrani 
kot osnove za nastavitev novih registrov. 

Že ob izvedbi popisa 1981 smo namreč ugotovili, da se z raz- 
vojem informacijske tehnologije odpirajo boljši pogoji za uve- 
ljavitev registrsko usmerjene statistike in da je treba klasič- 
nemu načinu izvedbe popisa, ki sloni na primarnem zbiranju 
vseh podatkov (anketiranju), treba poiskati alternativo. To 
zahtevajo tudi vse večji stroški organizacije in izvedbe popi- 
sov na eni strani in istočasno vse večje potrebe družbe po 
podatkih na drugi strani. 

Zato je Zavod že pri izvedbi Popisa '91 upošteval načela 
uporabe podatkov iz obstoječih registrov. Popis je izvedel 

72 

.tako, da je del podatkov že natisnil na obrazce popisa, in sicer 
iz Centralnega registra prebivalstva Republike Slovenije; 
Registra teritorialnih enot, Registra organizacij in skupnosti 
ter Baze podatkov o zaposlenih. Večnamenska uporaba neka- 
terih podatkov, zbranih s popisom, je določena z Zakonoff 
o popisu, kjer je tudi opredeljeno, da se iz zbranih popisnih 
podatkov formirata dva nova registra, in sicer register stane 
vanj in register kmetij, ki bosta poleg svojih osnovnih nalog 
uporabljena tudi pri izvedbi popisa leta 2001. 

2. PREGLED DO SEDAJ OPRAVLJENEGA DELA 

2.1. Poskusni popis 

Poskusni popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj je 
v času od 1.-15. aprila 1988, poskusni popis kmetijstva Pa 

v času od 15.-30. maja istega leta. 

Osnovni cilj poskusnega popisa je bil preveriti: 
- možnost uporabe podatkov iz evidenc in registrov (v ' 
namen so bili za popisovalce izdelani izpisi stalnih prebiva'" 
cev za popisne okoliše v katerih so popisovali) .. 
- možnost in način zbiranja podatkov o atributih popisn|n 

enot (entitet) . 
- pravilnost pripravljene metodologije, posebej vsebine 
obrazcev, primernost obrazcev 
- pravilnost in primernost navodil za ročno in računalniš* 
obdelavo popisnega gradiva in programske opreme za obd® 
lavo Popisa '91. 

Vse ugotovitve poskusnega popisa so bile upoštevan® 
v popisu 1991. 

2.2. Metodološke rešitve in vsebinske dopolnitve popisa 
1991 glede na popis 1981 

Zavod je v začetku leta 1990 začel s pripravami na P°p|| 
z organzirano razpravo o vsebini bodočega popisa. O nje)' 
razpravljal najširši krog znanstvenih inštitucij, inštitute' 
posameznikov - znanstvenikov kot tudi vrsta republis* 
upravnih organov, občin itd. 

Zavod je na ta način zbral pisne pripombe na predlog vseb'^ 
popisa ter mnenja strokovne javnosti k metodološkim/6 

tvam popisa. Predvidena vsebina Popisa '91 je bila v pr'JJl e 
javi s popisom 1981 nekoliko razširjena. Prvič po letu 195Ji 
bilo ob popisu vprašanje o veroizpovedi, dodano je bilo yp 
šanje o poklicu staršev, med ekonomskimi znaki je bila 
posebej izpostavljena kategorija tistih, ki iščejo prvo zapo 
tev; osebe, ki delajo oz. se šolajo, so morale odgovoriti, K8 
potujejo na delo oz. v šolo in koliko časa porabijo za P 
zastavljeno pa je bilo tudi vprašanje o priimku in i"10 

lastnika stanovanja oz. nosilca stanovanjske pravice. 

Kljub široki vsebini se je v Republiki Sloveniji Pokai 
potreba, da se zbere še nekaj več podatkov kot jih je v pre^ 
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denem programu načrtoval Zavod. Tako smo vsebino popisa 
dopolnili še z naslednjimi podatki: 
P prebivalcih: podatek o jeziku, v katerem se sporazumeva 
posameznik v okolju in družini, podatek o matični številki 
podjetja oz. druge organizacije ali skupnosti, kjer delavec 
dela 

P stanovanjih: podatek o načinu ogrevanja v zadnji kurilni 
sezoni 

P kmečkem gospodarstvu: podatek o tem, ali ima kmetija 
Predvidenega prevzemnika, priimek in ime nosilca kmečkega 
gospodrstva, podatek o številu samonakladalnih prikolic. 

Ker 7. člen Zakona o popisu predvideva tudi vzpostavitev dveh 
Povih registrov, so bile na Zavodu predvidene rešitve za 
Predajo, z zakonom določenih podatkov bodočih nosilcev 
novih registrov. 

Istočasno s popisom prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 
je bil opravljen tudi popis kmetijstva, ki od leta 1960 ni bil 
izveden. Po tem letu je bil na področju kmetijstva izveden le 
vzorčni popis (5% vzorec) leta 1969. Na več strokovnih posve- 
tovanjih so razpravljali o tem, da iz strokovnih, vsebinskih in 
organizacijskih razlogov ni priporočljivo povezovati popisa 
Prebivalstva s popisom kmetijstva. To odsvetuje mednarodna 
strokovna javnost zlasti FAO, ki predlaga samostojen popis 
kmetijstva. Vendar so v naših razmerah prevladali finančni 
razlog in smo tako na račun kvalitetne, vendar cenejše 
Kvedbe, opravili dva velika popisa istočasno. 
2-3. Organizacija izvedbe popisa 

Metodološke in organizacijske priprave na Popis '91, kot tudi 
njegovo izvedbo je vodil Zavod preko Biroja za popis v obči- 
nah pa so za izvedbo popisa skrbele občinske popisne komi- 

Koordinacijo med Zavodom in občinskimi popisnimi komisi- 
lami je zagotavljalo 50 republiških inštruktorjev (delavcev 
zavoda), v občinah pa je v popisu sodelovalo 481 članov 
občinskih popisnih komisij, 1088 občinskih inštruktorjev in 
^°38 popisovalcev, ki so izvedli popis v 14130 popisnih 

2-4- Priprava kartografsko tehnične dokumentacije 

?° navodilih Republiške geodetske uprave in Zavoda so pri- 
^ele medobčinske in občinske geodetske uprave s pripravami 
*a revizijo popisnih okolišev leta 1989 in sicer z dodatnimi 

lQairo'am' za d°P°ln'tev manjkajočih hišnih številk. V letu '990 pa so izvedle revizijo oziroma delitev prevelikih popisnih 
okolišev. Za izvedbo popisa je bila izdelana ažurna kartograf- 
ska dokumentacija za vsakega popisovalca, ki je bila sestav- 
'J&na iz; 

"karte v merilu 1:5000 (izjemoma 1:10.000) z vrisanimi 
^"eiami popisnih okolišev, ulicami in hišnimi številkami 

navodila za uporabo kartografsko tehnične dokumentacije 

~ Izpisa hišnih številk po popisnih okoliših, ki je bil izdelan iz 
bistra teritorialnih enot Zavoda Republike Slovenije za sta- 

5 C 
Si " uP°raba podatkov Iz evidenc Zavoda Republike Venije za statistiko 

'91 'e b"° *e v uvodu omenjeno, je Zavod pri izvedbi Popisa 
pod

UJ?orat|il podatke registrov, ki jih zavod vodi. Da bi bili 
ažur • • vseh v uvodu omenjenih registrov in baz čimbolj 
Izvai! 'n točni' so se v vseh registrih in bazah v letu 1990 
kov v/6 'n*0nzivne kontrolne obdelave in preverjanje podat- 
orQa Va dola so bili vključeni poleg Zavoda občinski upravni 
orgg! 2a. notranje zadeve, občinski in medobčinski upravni 
v0

y
d"' Pristojni za geodetske zadeve, kadrovske in računo- 

strjh podjetij. Nekatere od podatkov zbranih v regi- 
PodatE a^' sm° uporabili za predtisk osebnih in naslovnih a'kov na Popisnice (priimek in ime, naselje, ulica, hišna 

številka, enotna matična številka občana, občina in popisni 
okoliš), podatke za zaposlene delavce (stopnja šolske izo- 
brazbe, najvišja dokončana šola, poklic, delo, ki ga oseba 
opravlja, dejavnost, v kateri dela, matična številka podjetja, 
v katerem oseba dela, stopnja strokovne izobrazbe) pa pri 
obdelavi popisnega gradiva prevzemamo iz Baze podatkov 
o zaposlenih delavcih. 

Uporaba obstoječih registrov je bila pri Popisu '91 torej le 
delna in zato tudi racionalizacija ni bila dovolj efektna. Predti- 
skani osebni in naslovni podatki so pripomogli k boljši obde- 
lavi in točnejšemu računalniškemu zajemu podatkov vendar 
pa so marsikdaj povzročili zaplete pri iskanju občanov, ki ne 
živijo na naslovih, na katerih so uradno prijavljeni. Naše 
mnenje je, da moramo v bodoče evidence in registre na 
državni ravni razviti tako dobro, da bo možno za večje število 
podatkov opustiti zbiranje neposredno od občanov, ker bo iz 
uradnih virov mogoče izvajati celotne popise hitreje, ceneje in 
pogosteje. 

2.6. Tisk obrazcev in metodoloških navodil ter distribucija 
gradiva 

Za potrebe popisa je bilo na Zavodu natisnjenih približno 
1,000.000 strani (formata A-4) raznih pomožnih obrazcev, 
metodoloških navodil, navodil za obdelavo popisnega gra- 
diva, šifrantov itd. Zunaj Zavoda je bilo natisnjenih še pri- 
bližno 1,400.000 strani (formata A-4) navodil za popisovanje, 
kratkih metodoloških navodil v italijanskem in madžarskem 
jeziku. Prav tako je bilo zunaj zavoda natisnjenih približno 
4,400.000 osnovnih popisnih obrazcev v slovenskem jeziku in 
ustrezno število obrazcev v italijanskem in madžarskem je- 
ziku. 

2.7. Propaganda 

Priprave na Popis'91 so potekale v gospodarsko in politično 
neugodnem času, kar je gotovo vplivalo na povečano nezaup- 
ljivost prebivalstva. Splošna gospodarska situacija je silila 
v neracionalno varčevanje tudi pri izvajanju popisa na terenu 
ter omejila tako število sodelavcev na vseh ravneh izvedbe 
popisa kot tudi njihovo materialno stimulacijo za kvalitetno in 
V primerjavi s prejšnjimi popisi strokovno bolj zahtevno delo. 

Glavni cilj informacijske dejavnosti je bil doseči motivacije na 
dveh ravneh: 

- motiviranje prebivalstva za dajanje podatkov in 

- motiviranje več kot 10-tisoč sodelavcev za strokovno 
korektno opravljanje dela. 

Intenzvino obveščanje prebivalstva o popisu se je pričelo 
z novoletnim obvestilom za delavce na delu v tujini, objavlje- 
nim v vseh slovenskih osrednjih in lokalnih medijih obveš- 
čanja. 

O vseh aktivnostih smo udeležence Popisa'91 tekoče obveš- 
čali z Obveščevalcem in posebej pripravljenim pisnim gradi- 
vom. Mediji so taka obvestila praviloma uvrstili v svoj redni 
informativni program. 

V času pouka so se v obveščanje vključili tudi republiški 
inštruktorji, ki so se povezali s časopisnimi, radijskimi in TV 
mediji na svojih območjih. Skupaj z izobraževalno redakcijo 
TV Slovenija pa je bila pripravljena oddaja z naslovom »Zakaj 
so potrebni popisi prebivalstva?« 

V treh jezikih, poleg slovenskega še v italijanskem in madžar- 
skem jeziku, je bil v 20.000 izvodih natisnjen barvni plakat 
z najosnovnejšimi informativnimi karakteristikami popisa, ki 
je povsod po Republiki Sloveniji prebivalce opozarjal na 
popis. 

2.8. Izvedba popisa In kontrola kvalitete zbranih podatkov. 

Popis je bil izveden v času od 1.-15. 4.1991, kritični trenutek 
opazovanja pa je bila polnoč med 31. 3. in 1. 4. 1991. Po 
zaključenem popisu je vsak popisovalec moral za popisni 
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okoliš, v katerem je popisoval, sestaviti prve rezultate (število 
popisanih prebivalcev, gospodinjstev, stanovanj, kmečkih 
gospodarstev, število osnovnih vrst živine), iz katerih je občin- 
ska popisna komisija sestavila prve rezultate za naselja, kra- 
jevne skupnosti in občino. 

Občinske popisne komisije so prve rezultate dostavile Zavodu 
na disketah. V ta namen je Zavod pripravil programsko 
opremo, ki je omogočila vnos in izpis prvih - začasnih rezul- 
tatov popisa na osebnih računalnikih. 

2. 9. Obdelava popisnega gradiva 

Obdelava popisnega gradiva poteka v več fazah. Popisno 
gradivo je bilo potrebno ročno pripraviti za strojno obdelavo 
oz. za optično čitanje. Sledila je faza optičnega čitanja, ki je 
bila na 4 optičnih čitalcih opravljena v času od 15. 5. do 31.12. 
1991. Istočasno s čitanjem se je izvajala tudi že kontrola 
prečitanega gradiva. V tej fazi dela, ki še traja, se kontrolira 
pravilnost odgovorov na osnovi logičnih povezovanj podat- 
kov, pa tudi pravilnost samega prenosa prek optičnih čitalcev. 
Za navedena dela je Zavod najel zunanje sodelavce. 

Od maja pa do konca leta 1991 je bilo pri obdelavi popisnega 
gradiva zaposlenih povprečno mesečno 80 začasnih delav- 
cev, od 1. 1. 1992 dalje pa opravlja kontrolo popisnega gra- 
diva še 45 zunanjih delavcev. Od začetka oktobra pa do konca 
leta se je v ročno obdelavo popisnega gradiva vključilo tudi 
približno 70 delavcev Zavoda. Ves čas poteka obdelave pa 
aktivno sodeluje večje število metodologov in programerjev. 

2.10. Do sedaj publicirani začasni podatki popisa'91 

Na osnovi prvih rezultatov, ki so jih sestavile občinske 
popisne komisije za svoje občine, je Zavod v maju 1991 objavil 
prve - predhodne rezultate popisa po občinah, v mesecu 
juniju pa iste še za naselja in krajevne skupnosti. V mesecu 
februarju 1992 smo zaradi velikega zanimanja javnosti še iz 
nedokončno prekontroliranega gradiva objavili podatke 
o narodnostni in verski pripadnosti ter maternem jeziku. 

2.11. Porabljena finančna sredstva 

Po 27. členu Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, 
stanovanj in kmečkih gospodarstev v Republiki Sloveniji je 
bilo v letu 1991 Zavodu za izvedbho Popisa '91 odobrenih 
99,785.084,00 SIT. Podrobnejše poročilo o porabljenih finanč- 
nih sredstvih je v prilogi. 

2.12. Zaključek 

Po prvih predhodnih rezultatih popisa je bilo popisanih 
1,974.839 stalnih prebivalcev Republike Slovenije, 34.453 pre- 
bivalcev, ki so bili odsotni zaradi dela v tujini in 12.176 
družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini. Popisanih je bilo 
689.389 stanovanj, 641.865 gospodinjstev in 155.379 kmečkih 
gospodarstev. To so prav tako prvi podatki, ki se bodo med 
obdelavo popisnega gradiva še nekoliko spremenili. 

Kljub temu da je bil popis opravljen v gospodarsko in poli- 
tično neugodnih razmerah in ob velikem pomanjkanju finanč- 
nih sredstev, ocenjujemo, da je popis v Republiki Sloveniji 
uspel. Organiziranega upiranja popisu v Republiki Sloveniji ni 
bilo, bilo pa je prisotno odklanjanje popisa posameznikov. 
Predvidevamo, da je približno 20.000 prebivalcev (1%) Repu- 
blike Slovenije odklonilo popis, kar je bistveno manj kot 
v nekaterih drugih državah. 

3. KAKO OPRAVITI POPIS 2001. LETA 
3.1. Podatki iz evidenc v funkciji popisa oz. cilji za izvedbo 
popisa 2001. leta ^ 

Omenili smo že, da so bili vsi dosedanji povojni popisi v Repu- 
bliki Sloveniji opravljeni na klasičen način z uporabo primer- 
nega načina zbiranja podatkov. Dejstvo je, da imamo v Repu- 

bliki Sloveniji zelo malo večnamenskih informatiziranih evi- 
denc - registrov, ki bi jih lahko statistika uporabila in na ta 
način občutno zreducirala vsebino popisa ali pa ga v celoti 
nadomestila s podatki, zbranimi v registrih. 

Popis leta 2001 želimo opraviti na posreden način. To pomeni 
da bi popis izvedli s pomočjo uporabe podatkov zbranih 
v registrih, tako statističnih kot registrih iz »okolja« - torej 
administrativnih registrih, ki se uporabljajo za operativno 
vodenje določene dejavnosti. Zato je potrebno intenzivno 
delati na registrih in jih usposobiti za operativno delo ter 
zagotoviti njihovo večnamensko uporabo. Vendar pa registri 
niso in ne morejo biti organizirani le od statističnih organov, 
ampak od drugih organov in organizacij iz okolja statistike 
Njih bi morale voditi in vzdrževati npr.: stanovanjsko-komu- 
nalne organizacije, skupnost pokojninsko invalidskega zava- 
rovanja, zdravstvene kmetijske organizacije, davčni organi, 
občinski upravni organi, geodetske službe itd. S tem ko bi se 
dvignila stopnja informatizacije statističnega okolja, bi se 
občutno znižala »c0ia« velikih statističnih raziskovanj, kot so 
npr.: popisi prebivalstva. 

3.2. Podatki popisa v funkciji evidenc 

Kot je vsebina evidenc v zelo pomembni funkciji statističnih 
raziskovanj, so tudi statistična raziskovanja, še posebej popis' 
z velikim številom podatkov v pomembni večnamenski funk- 
ciji. Ena od njih je prav gotovo tudi funkcija formiranja novih 
ali dopolnjevanja obstoječih registrov. Zavod je ob doseda- 
njih popisih prebivalstva in ob popisu zaposlenih že delal tako 
in vzpostavil nekaj novih registrov. Na osnovi popisa prebival' 
stva 1971 je vzpostavil Centralni register prebivalstva Rep"' 
blike Slovenije in evidenco hišnih številk, na osnovi popis3 

zaposlenih iz leta 1986 je vzpostavljena baza poatkov o zapo; 
slenih. Vsi ti registri, ki jih vodi Zavod, so v celoti v funkcij1 

statističnega sistema ter njegove racionalizacije. 

S tem namenom je bilo na osnovi dogovorov z Republiški"1 

sekretariatom za varstvo okolja in Republiškim sekretariatom 
za kmetijstvo v Zakonu o popisu prebivalstva v 7. in 22. člen" 
zapisano, da se bosta pri omenjenih sekretariatih na osnovi 
podatkov, zbranih s Popisom '91, formirala dva nova registra 
in sicer register stanovanj in register kmetij, ki bi poleg drugih 
primarnih namenov lahko služila tudi kot osnova za izvedb" 
popisa leta 2001. 

3.3 Mednarodne izkušnje oz. pristopi k izvedbam popisov 

Popisi so povsod po svetu najdražja statistična raziskovanja; 
zato statistične organizacije pri izvajanju popisov iščejo bolj 
racionalne metode, ki lahko bistveno vplivajo na porab" 
finančnih sredstev. V ZRN in Avstriji zmanjšujejo cen" 
izvedbe popisov z uporabo poštnih metod, v nekaterih drža- 

vah si pri popisovanju in obdelavi podatkov pomagaj" 
z vzorci. V ZDA popisujejo vse prebivalstvo, vendar je vprašaj 
nik za približno 20 % prebivalstva obsežnejši kot za ostalih 8® 
%. Podobno metodo uporabljajo tudi v Skupnosti neodvisni 
držav. Drugačen pristop ima Španija, kjer popišejo vse prebi' 
valstvo na vsebinsko enakem vprašalniku, računalniško zaja* 
mejo in obdelajo pa le 25 % popisnega gradiva. Zato lahk" 
agregirajo podatke le za večje teritorialne enote. 

Prav gotovo pa je najboljši, najracionalnejši pristop pri izved' 
bah popisov uporaba podatkov, ki so bili zbrani v drug® 
namene. To pomeni uporabo takoimenovanih sekundam^ 
virov statističnih podatkov, torej uporabo podatkov zbrani'' 
v registrih. Ta pristop so daleč najbolj razvile statistični 
službe Skandinavskih držav, v katerih je vse poslovanje zunal 
statistike visoko informatizirano in kjer je uporaba registrov J" 
podatkov iz njih v operativne namene vsakdanja. Zato tud 
statistične organizacije v največji možni meri uporabljajo taK" 
informatizirano »okolje« za izvedbe statističnih raziskovan 
Danes je v nekaterih od teh držav mogoče uporabiti več kot W 
registrov. Naj jih tukaj omenimo le nekaj: 

- register prebivalstva 
- register stanovanj in stavb 
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~ register kmečkih gospodarstev 
~ register podjetij 
- davčni register 
~ register o zaključeni šoli 
~ register socialnega zavarovanja itd. 

Uporabo registrov selekcionirajo že same zahteve oz. kriteriji 
statističnega raziskovanja (natančneje popisa). So pa tudi 
države, ki so klasično popisovanje že opustile, npr. Danska, 
Finska, Nizozemska, kjer celoten popis temelji na vsebini 
ragistrov, tako zunanjih iz »okolja« kot statističnih, torej tistih, 
ki jih vodijo statistični organi na podlagi tekočih statističnih 
'aziskovanj in podatkov, prevzetih iz okolja. 

3<4. Možnosti republike Slovenije za Izvedbo racionalnejših, 
sodobnejših popisov 

Po našem mnenju je minimalni pogoj, da neka država opravi 
Popis na bolj racionalen način, torej, da delno ali v celoti 
"Porabi sekundarne vire to, da obstojajo vsaj štirje osnovni 
reQistri, in sicer: 

~ register prebivalstva 
~ register teritorialnih enot 
~ register stanovanj in 
~ register kmetij. 

y Republiki Sloveniji imamo register prebivalstva in register 
teritorialnih enot, poleg teh dveh pa še register organizacij in 
skupnosti ter bazo podatkov o zaposlenih. Treba pa je sprejeti 
jonske predpise ter opraviti vsa organizacijska in metodo- 
'°Ska dela, da se formirata in zaživita še dva druga registra, 
register stanovanj in kmetij, ki bi imela večnamensko funkcijo 
~ služila bi operativnim namenom drugih organov, prav tako 
Pa tudi statistiki pri izvedbi statističnih raziskovanj, še pose- 
osj izvedbi popisa leta 2001. 

čiloga 
p°rabl]ena finančna sredstva 

P° 27. členu Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, 
stanovanj in kmečkih gospodarstev v Sloveniji v letu 1991 je 
oi!o Zavodu odobrenih za izvedbo popisa 99.785.084,00 SIT 
Po naslednji dinamiki: 

*a leto 1990 
leto 1991 

5® leto 1992 

24.646.846,00 SIT 
71.446.228,00 SIT 
3.692.010,00 SIT 

Skupaj 99.785.084,00 SIT 
^redstva so bila določena namensko in ocenjena na podlagi 
Pfedračuna stroškov po cenah januarja 1990. Izračun potreb- 

finančnih sredstev za izvedbo popisa v letu 1991 je bil 
Podložen kot priloga k predlogu Zakona. Zakon tudi predvi- 
đa, da se sredstva, odobrena za popis, tekoče revalorizirajo 

skladu s stopnjo rasti cen na drobno v Sloveniji. 

j>£basredstev P° glavnih namenih v letu 1990: 
R- Dodeljeno iz proračuna 24.687.778,30 SIT 
»Poraba 

■ Nabava opreme za popis 12.867.944,60 
' Najem opreme za optično čitanje popisnih obrazcev 

' 3 3.153.817,40 
■ "riprava kartografske dokumentacije in dru- 

9e zunanje storitve 646.794,00 

4. Stroški tiska obrazcev, navodil, šifrantov, bro- 
šur in propagandnega gradiva; izdelava map 
za popisne okoliše 

5. Nakup papirja za tisk popisnega gradiva, na- 
bava mehanografskega papirja in drugega 
repro in pisarniškega materiala za potrebe 
popisa 

6. Nabava programske opreme in izobraževanje 
7. Dnevnice in potni stroški udeležencev popisa 

in drugi odhodki 49.907,30 
8. Osebni dohodki, davki in prispevki, povračilo 

za prehrano in prevoz na delo delavcev za 
določen čas 97.103,60 

9. Avans občinskim popisnim komisijam 3.904.000,00 

1.954.387,00 

1.487.937,30 
312.444,30 

i 

Skupaj poraba 
Neporabljena sredstva 

24.474.335,00 SIT 
213.443,30 SIT 

Neporabljena sredstva v višini 213.443,30 SIT so bila v skladu 
s 27. členom Zakona prenešena v letu 1991 za namene popisa. 

Poraba sredstev po glavnih namenih v letu 1991: 
Z Zakonom odobrena sredstva za leto 1991 so bila v letu 1991 
ob usklajevanju proračunske porabe med letom revalorizi- 
rana za 10%. 
A. Dodeljeno iz proračuna 78,322.293,00 
Prenos neporabljenih sredstev m 213.443,00 
Skupaj sredstva 78,535.736,00 SIT 
B. Poraba 
1. Nakup papirja, repro in pisarniškega materi- 

ala in drobnega inventarja za izvedbo popisa 712.988,80 
2. Stroški tiska obrazcev, navodil, šifrantov, 

brošur in propagandnega gradiva; izdelava 
map za popisne okoliše 3,422.369,90 

3. Najem opreme za optično čitanje popisnih 
obrazcev 1,227.120,00 

4. Ureditev arhiva za popisno gradivo in opre- 
mo prostorov 785.083,00 

5. Dnevnice udeležencev popisa 366.936,00 
6. Stroški transporta popisnega gradiva in pot- 

ni stroški udeležencev 319.189,40 
7. Osebni dohodki, davki in prispevki, povračilo 

za prehrano in prevoz na delo delavcev za 
določen čas (urejanje, evidentiranje in šifri- 
ranje popisnega gradiva, vnos in kontrola 
podatkov) 14,268.895,00 

8. Sredstva dodeljena občinam za izvedbo po- 
pisa na terenu 52,081.316,00 

9. Stroški republiške inštruktaže, kontrola po- 
pisnega gradiva, in dr. 2,687.509,00 

Skupaj poraba 
Neporabljena sredstva 

73,183.898,00 SIT 
2.664.219,00 SIT 

Neporabljena sredstva v višini 2,664.329,00 SIT so bila prene- 
šena v leto 1992, za namene popisa. Predvideno je, da sq do 
konca marca zaključi kontrola podatkov, ki jo opravlja še 45 
delavcev za delovni čas. Ostala sredstva pa bodo namenjena 
predvsem za publiciranje rezultatov. 

Od skupnih sredstev je Zavod dodelil skupščinam občin za 
naloge, ki so jih morali opraviti pri pripravi in izvedbi popisa, 
55.985.316,00 SIT (tč. 9. za I. 90 in tč. 8 za I. 91). Sredstva so 
bila občinam razdeljena glede na število prebivalcev, gostoto 
poselitve in delež kmečkega prebivalstva. 
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VPRAŠANJA POSLANCEV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Bodo tim. »lohn« posli dodatno obdavčeni? 

JANEZ GAJŠEK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
17. (unija letos, na vlado naslovil naslednje vprašanje: 

Zveza računovodskih delavcev Slovenije razlaga na svojih 
seminarjih informacije, a bo v kratkem prišlo do dodatne 5% 
obdavčitve Izvoznih dodelavnih poslov. Vlado sprašujem: 

1. Ali je to res? 

2. če je to res, potem prosim za ustrezno argumentiranje 
tega ukrepa. 

3. Kako bo vlada v luči tega ukrepa izvajalcem dodelav ob 
za več kot 30 — procentnem nerealnem kurzu kompenzirala 
negativne učinke poslovanja. 
Vlada mu je odgovorila: 

Zaradi jasnosti pri uresničevanju zakona o prometnem davku, 
je bilo s spremembami in dopolnitvami pravilnika o uporabi 
zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 29/92) med 
drugim določeno, da se izvoz in uvoz blaga zaradi oplemeni- 
tenja (predelave, dodelave in obdelave) obravnava enako kot 
storitev, opravljena na naročnikovem materialu, ki je njegov 
reprodukcijski material. Taka storitev se šteje za fazo v repro- 
dukciji, ki ni zavezana plačilu prometnega davka. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za finance. 

O (ne)utemeljenih obsodbah koprskega župana 

FRANCO JURI, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
ministru za obrambo postavil naslednje vprašanje: 

V časniku Slovenec (26. 06.1992 v rubriki »Prišlo nam je na 
uho«) novinar poroča o trditvah, ki naj bi jih na tiskovni 
konferenci ob predstavitvi svoje knjige izrekel minister za 
obrambo, g. Janez Janša. Sodeč po novinarskem poročanju 
naj bi minister koprskega župana Aurella Jurija obtožil, da je 
»s stalnimi telefonskimi stiki s prijateljem generalom Čadom 
omogočil okupacijo južne Primorske«. 

Ker gre več kot očitno za obtožbo veleizdaje in kolaboraci- 
onizma z agresorjem že v fazi priprav okupacije In upošte- 
vaje, da je omenjeni župan že zdavnaj dokumentirano doka- 
zal, da so takšna podtikanja neutemeljena, In da v ministrovi 
knjigi ni nobenih dokazov ali argumentov za podobne 
obtožbe, gospoda Janšo sprašu|em, ali je na tiskovni konfe- 
renci, ki jo omenja Slovenec, res Izrekel take obsodbe na 
račun koprskega župana. 

Če bo odgovor pritrdilen, predlagam, da se nemudoma usta- 
novi skupščinska komisija, ki naj preveri verodostojnost 
takih trditev In da nato ustrezno ukrepa. 

Minister za obrambo daje naslednje pojasnilo: 

Vprašanje je nejasno in kontradiktorno formulirano, saj posla- 
nec Juri sprašuje na osnovi navedb v »Slovencu« (26.6.1992, 
rubrika .Prišlo nam je na uho'), istočasno pa pravi, da gre ,za 
trditve, ki naj bi jih izrekel minister za obrambo ob predstavitvi 
svoje knjige'. »Slovenec« namreč omenja tiskovno konfe- 
renco ob prazniku slovenske samostojnosti, ki je bila v pone- 
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deljek, 22. 6. Franco Juri pa sprašuje po tiskovni konferenci 
na kateri je minister za obrambo predstavil svojo knjigo. T* 
tiskovna konferenca pa je bila v torek, 23. 6. 1992. 

Ker se poslanec Juri izrecno sklicuje na časnik »Slovenec' 
sklepamo, da je mislil na tiskovno konferenco, ki je bil> 
v ponedeljek, 22. 6. 1992. Na tej tiskovni konferenc: je časni' 
karka Radia Koper Ida Kogej spraševala ministra za obrambo 
Janeza Janšo o stanju na Primorskem v prvih dneh vojn® 
Minister ji je med drugim odgovoril: 

»Glede Primorske pa vam svetujem, da nekaj odgovorov na t® 
vaše vprašanje poiščete tudi na Primorskem. Predvsem 
odgovore na to, zakaj je general Čad začel akcijo dan prfl<' 
preden je dobil ukaz iz Beograda. Nekaj jih boste zagotovo 
našli, še boste zahtevali od vašega koprskega župana kor* 
spondenco med njim in generalom Čadom«. Odgovor nav* 
jamo na osnovi tonskega posnetka omenjene tiskovne konf* 
renče. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor priprl 
vilo Ministrstvo za obrambo. 

Je bila zadnja podražitev avtobusnih prevoz^ 
upravičena? 

JANEZ LAMPRET, Poslanec v Družbenopolitičnem zboru, P 
3. 6.1992, odgovornim postavil naslednje vprašanje: 

S 1. junijem 1992 so se v vseh slovenskih mestih obču"]' 
podražili (med 30 in 40%) pevozl potnikov v mestnem 
primestnem avtobusnem prometu. Kje je osnova taketf 
povečanju cen, saj v tem zadnjem obdobju ni bilo občutntfr 
povišanja cen blaga In storitev niti ni prišlo do povišanja C? 
naftnih derivatov, inflacija pa je celo padla na le 5 

mesečno rasti 

Prosim, da Vlada Republike Slovenije takoj prouči m®H 
poslansko vprašanje In razišče vzroke nerazumljiv0^, 
povišanju opisanih cen, ker le-te občutno vplivajo na 
Ijenjske stroške delavcev, študentov, dijakov in učencev 
so dnevno vezani na avtobusni prevoz v mestnem In P 
mestnem potniškem prometu. 

Pričakujem takojšen odgovori 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor: M 
Na podlagi 10. člena Zakona o cenah (Ur. I. RS, št. 1/91'"L 
vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o prenosu pristop 
sti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in po& 
nih družbenopolitičnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 2/91-1), s k« 
rim je oblikovanje cen določenih izdelkov in storitev pren®5^ 
na občinsko raven. Cene prevozov potnikov v mestnem 
primestnem potniškem prometu se torej od julija 1991 ot> ot 
jejo v skladu s predpisi izvršnih svetov skupščin obči" 0 

družbenopolitičnih skupnosti. 

Povišanja navedenih cen v letošnjem letu v mestih Ljublj^J 
Marihnr in knnar tor W nrimariaui t rortln «nn nn A cnhnfl, G . 
življenjskih potrebščin in cen naftnih derivatov v letu 
z inflacijo kažejo hitrejšo rast cen prevoza potnikov (c x 
mesečne delavske vozovnice) predvsem v Ljubljani in ^ l 
boru, medtem ko v Kopru rast teh cen nekoliko zaostal3 

splošno rastjo cen. 
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Mesečna delavska 
vozovnica 
Ljubljana 
Maribor 
Koper 

Raven cene Povečanje cene 
1. 6. 1992 junij 92/dec. 91. 

1.200,00 
1.245,00 

750,00 

100,0% 
77,9% 
46,7% 

cene nadrobno 
cene življenjskih potrebščin 
cene naftnih derivatov 

59,5% 
62,7% 
34,3% 

Obrazložitve občinskih oziroma mestnih organov v Mariboru 
ln Ljubljani glede teh podražitev so precej identične, temeljijo 
Pa predvsem na navajanju velikih težav, s katerimi se sreču- 
Ifljo prevozna podjetja in ki se kažejo v njihovih izgubah. Te so 
Posledica tako dimenzioniranosti na največje obremenitve 
(•špice') kot tudi zastarelosti voznega parka in s tem poveza- 
nimi večjimi stroški vzdrževanja. Število prepeljanih potnikov 
stalno upada, kar tudi povečuje izgube pri poslovanju podje- 
"i. tako da razmišljajo o ukinjanju posameznih prog. 

Posledica je tudi spremenjena struktura cene prevoza potni- 
.ov, v kateri so dejanski stroški za gorivo zaradi upadanja 
"žičnega obsega in počasnejše rasti cen nafte padli, povečali 
Pa so se fiksni stroški in predvsem stroški financiranja za 
"ajeta likvidnostna posojila. 

Jako pristojni organi izvršnih svetov skupščin občin kot 
Podjetja se zavedajo relativno visokih cen in njihovega 
°bratno sorazmernega vpliva na gospodarnost poslovanja 
Podjetij, pri čemer dejansko vidijo kot izhod iz krize le poveča- 
le sredstev financiranja iz občinskih proračunov. 

'2 vsega navedenega jasno izhaja, da je problematika obliko- 
l®nia cen prevozov potnikov v mestnem in obmestnem pro- 
metu zelo obsežna ter da bodo morali zato izvršni sveti 
Skupščin posameznih občin, predvsem pa mesti Ljubljana in 
Maribor, posvetiti temu problemu več pozornosti, kot so jo do 
«iaj. 

Jjj obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
Vll° Ministrstvo za trgovino. 

Kako rešiti socialno varnost Slovencev 
skih upokojencev na Hrvaškem?* 

voja- 

°NJA LOKAR, poslanka v Držubenopolitičnem zboru, je 
Postavila poslansko vprašanje o načinu razreševanja polo- 
bla slovenskih državljanov - uživalcev vojaških pokojnin, 
1 imajo stalno prebivališče v Republiki Hrvaški in se jim 
°iaške pokojnine ne izplačujejo. 

vprašanje odgovarjajo naslednje: 

^Publika Slovenija kot pravna in socialna država, ki pod 
y. 9°ji, določenimi z zakonom, državljanom zagotavlja pra- 
ski^0 socia,ne varnosti, ne more več dopuščati, da sloven- 
v i 

dr*avljani - vojaški upokojenci s stalnim prebivališčem 
ski Publiki Hrvaški, ostajajo brez pokojnin, ki so jih pridobili 

®dno z zakonom nekdanje SFRJ. 

Vor*h'no z na'e'n'm soglasjem, do katerega je prišlo v dogo- . 'h med vladama Republike Hrvaške in Republike Slovenije, 

*Um najkraišem možnem roku pripravljen meddržavni spora- 
*ao'tS katerim bo določeno, da vsaka od držav podpisnic stal av'ia državljanom druge države podpisnice, ki v njej 
p0n

n9. Prebivajo, akontacije vojaških pokojnin pod enakimi 
PocN •" v enaki v'šin'. kot veljajo za domače državljane. Na 
ProK^9' .te9a do9ov°ra bodo slovenski državljani s stalnim 
tacjj ^'vališčem v Republiki Hrvaški, pridobili pravico do akon- 

vojaških pokojnin v enakem obsegu in pod enakimi 

p^OMBA: Odgovor na to vprašanje in pobude nekaterih 
lancev je bil objavljen v Poročevalcu št. 15,27. julija 1992 

pogoji, kot veljajo za hrvaške državljane. Navedeni dogovor se 
bo uporabljal do uveljavitve celovitega sporazuma o uresniče- 
vanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ga bosta 
sklenili Republika Slovenija in Republika Hrvaška. 

Slovenski državljani - uživalci vojaških pokojnin s stalnim 
prebivališčem v Republiki Hrvaški, lahko ob pogoju, da prido- 
bijo stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije, uve- 
ljavijo pravico do akontacij vojaške pokojnine po odloku 
Vlade Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 5/92, če niso sodelo- 
vali v agresiji zoper Republiko Slovenijo, po 18. 7. 1991 niso 
bili v aktivni službi v JLA in so do 18. 10.1991 izpolnili pogoje 
za priznanje pokojnine po posebnih vojaških predpisih. Te 
akontacije se odmerijo v višini zneska vojaške pokojnine, ki bi 
upravičencu šel za september 1991 in nato povečajo za odsto- 
tek vseh valorizacij pokojnin po slovenskih predpisih. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije |e odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za delo. 

Je bil pri nabavi orožja tudi tuj kapital? 

FRANCI PIVEC, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
vlado 11. |unija 1992 zaprosil, naj mu odgovori na naslednji 
vprašanji: 

V javnosti je veliko govora o vojaških nabavah v tujini. Ne 
dvomim, da so bile takšne nabave v danih razmerah neob- 
hodne. Ob tem pa bi morala vlada pojasniti vsaj dvoje 
vprašanj: 

1. Ali so bile res te nabave opravljene s pomočjo tujega 
kredita, ki ga je vlada najela mimo Skupščine Republike 
Slovenije? 

2. Ali so bile res te nabave opravljene, ne da bi ob tem tuje 
dobavitelje vsaj delno poplačali z Izvozom slovenskega 
blaga oz. z uveljavitvijo ustreznih kooperacijskih pogodb 
s slovenskimi proizvajalci (pri cestnih vozilih bi bilo to zane- 
sljivo mogoče)? 

Vlada Republike Slovenije na to odgovarja naslednje: 

1. Vse nabave v tujini je Ministrstvo za obrambo poravnalo 
brez tujih posojil. 

Samo sredstva blagovnega posojila, ki jih je Ministrstvu za 
obrambo dodelilo Ministrstvo za finance v skladu s sklepi 
vlade, so bila uporabljena za plačilo obveznosti do izvajalcev 
gradbenih del na učnih centrih in do dobaviteljev opreme za 
vojake. 

2. Ne glede na to da so bile vojaške nabave opravljene brez 
tujih posojil, pogodba o nabavi terenskih vozil za Ministrstvo 
za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve določa tudi 
izvoz slovenskega blaga v višini pogodbenih obveznosti. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije sta odgovor pri- 
pravila Ministrstvo za finance In Ministrstvo za obrambo. 

Vprašanja o Spominskem parku Trebča 

FRANC POTOČNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, 
]e že 12. 2. 1992, na seji tega zbora, postavil naslednja 
vprašanja: 

16. 12. 1980 je Skupščina Republike Slovenije sprejela 
zakon o spominskem parku Trebče. V javnosti občine 
Šmarje pri Jelšah, predvsem pa na območju omenjenega 
parka se v zvezi z delovanjem in poslovanjem te ustanove 
pojavljajo številni dvomi. Zato prosim za konkretne odgo- 
vore na naslednja vprašanja: 
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1. Kdaj in k}e so bili objavljeni razpisi za direktorja parka? 
Je bil res prvi razpis objavljeni osem let po ustanovitvi? Kdo 
se je na ta razpis prijavil? 
2. Kdaj in kje (konkretno) so bili objavljeni razpisi oziroma 
ponudbe za izvajanje obnovitvenih in drugih del v parku? 

3. Kolikšna sredstva so bila porabljena za Olimje v zadnjih 
letih in kakšen delež so predstavljala od celotnih dotacij za 
Spominski park? 
Ministrstvo za kulturo mu odgovarja: 

1. Odlok o ustanovitvi delovne organizacije Spominski park 
Trepče je bil sprejet leta 1982 (Ur. I. SRS št. 44/82) in za 
začasnega poslovodnega organa DO v ustanavljanju hiše 
imenovan Franci Zidar. Na razpis za direktorja DO Spomin- 
skega parka Trepče, ki je bil objavljen v Novem tedniku št. 8, 
Celje dne 25. 2. 1988, se je kot edini kandidat prijavil Franci 
Zidar. Na seji sveta DO dne 21.6.1988 je bil imenovan za dobo 
4 let, začenši od 1. 10. 1988. 

2. Izbira izvajalcev za dela v Spominskem parku Trepče je 
potekala z zbiranjem ponudb brez javnih razpisov. 

3. V letih 1988, 1989 in 1990 je bil v programu Spominskega 
parka Trepče za obnovo kulturnih spomenikov delež za 
Olimje v povprečju 13%. V letu 1991 je republiški proračun 
prispeval za obnovo kulturnih spomenikov v Spominskem 
parku Trepče 9.430.000 SIT in za Olimje 1.900.000 SIT (cca 
20%). 

V letu 1992 pa je za obnovo kulturnih spomenikov v Spomin- 
skem parku Trepče namenjenih 20.900.000.00 in za Olimje 
4.800.000,00 (cca 23%). 

Ti podatki so bili objavljeni v programu Ministrstva za kulturo 
za leto 1991 in za 1992 obenem s seznamom objektov. 

Upamo, da smo zadovoljivo odgovorili na vprašanje g. 
poslanca in smo na razpolago za dodatna pojasnila, če bi bilo 
potrebno. 

Je ministrovo stanovanje kupljeno zakonito? 

FRANC POTOČNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, 
je 11. 6.1992 postavil naslednje vprašanje republiški vladi: 

V javnosti so se pojavile govorice, da je minister Rupel na 
nepravičen način prišel do stanovanja, ki je bilo last Repu- 
blike Slovenije oziroma njene Vlade. 

Ob nastopu mandata je dobil službeno oziroma kadrovsko 
stanovanje, ki ga je Vlada v trenutku poceni privatizacije 
družbenih stanovanj prekvalificirala v družbeno. 

Le to kategorijo stanovanj je namreč bilo možno pridobiti 
z velikim popustom. Obrazložitev je bila: »Gospod Rupel 
stanovanje potrebuje za delo.« 

Vlada naj mi odgovori, ali je to res? Ali ima gospod Rupel še 
kakšno stanovanje ali hišo? 

Prejel je naslednji odgovor: 

Na vprašanje delegata Ivana Potočnika o stanovanju dr. Dimi- 
trija Rupla odgovarjamo naslednje: 

Dr. Rupel se je obrnil na Komisijo za dodeljevanje stanovanj in 
stanovanjskih posojil funkcionarjem v državnih organih, 
katere predsednik je bil takratni minister dr. Dular, s prošnjo, 
da se mu dodeli družbeno najemno stanovanje. V času, ko je 
vložil prošnjo, je imel stalno bivališče na Kardeljevi 7 v Ljub- 
ljani. Nosilci stanovanjske pravice tega stanovanja so starši 
dr. Rupla, ki v njem tudi živijo. 

Z odločbo komisije št. 362-181/91 z dne 9.10.1991 mu je bilo 

dodeljeno družbeno najemno stanovanje v Ljubljani, Mali trg 
7 (dvosobno stanovanje, v velikosti 46,91 m2) in s tem stano- 
vanjska pravica. 

Ker je bil dr. Rupel na dan uveljavitve stanovanjskega zakona 
dne 19.10.1991 nosilec stanovanjske pravice nad omenjenim 
stanovanjem, je v skladu z določili zakona vložil prošnjo za 
odkup stanovanja. 

Pogodba o nakupu stanovanja v Ljubljani, Mali trg 7, je bila 
podpisana 11. 11. 1991. 

Ker je bilo stanovanje kupljeno z gotovino, je bilo v skladu 
z novo stanovanjsko zakonodajo 60% cenejše. 

Dr. Rupel nima drugega stanovanja. 

Za obravnavo v vladi Republike Slovenije je odgovor prlpr** 
vilo Ministrstvo za pravosodje in upravo. 

ZBOR OBČIN 

Zakaj preko meje le z bankovci do 500 SIT? 

Dr. JOŽE MAGDIČ, poslenec v Zboru občin, je na seji teg> 
zbora, 17. 6.1992, odgovorne vprašal: 

Ur. list RS od 11. 6. 92 prinaša sklep, za naslednjo vsebino: 
»Domače in tuje osebe smejo iz Slovenije odnašati oz. vanjo 
prinašati efektivno domačo valuto v apoenih do vključno 
500 SIT«. 

Realizacija navedenega sklepa je iz vidika ugleda Slovenijo 
v Evropo izrazito negativna. Cariniki seveda zopet sprašu- 
jejo potnike, če imajo več SIT kot je dovoljeno. Na ta način* 
je zopet narušen kontakt carinik—potnik; ob tem je nerodno 
obema, saj takšna vprašanja spadajo v slovensko pret«- 

klost v okviru carinske službe SFRJ. 

Sprašujem guvernerja Banke Slovenije dr. Arharja, zakajjj 
dostopne obrazložitve tega sklepa, zakaj je sploh prišlo do 
tega, ali je imel v predstavi negativne posledice komunicira* 
nja Slovencev s sosedi in kako dolgo bo veljal ta, zanio 
nedemokratičen sklep. Opozarjam tudi, da negativne posl«' 
dlce takšnega sklepa nosimo samo državljani Republik' 
Slovenije, ker sedanji tolar pri naših sosedih uradno še d 
priznan denar. 

Banka Slovenije mu je odgovorila: 

V zvezi s poslanskim vprašanjem o upravičenosti sprejetj® 
sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih, P°" ■ 
katerimi se sme iznašati iz države in prinašati v držav" j 
domača in tuja valuta in vrednotniće, ki se glasijo na domač" 
valuto, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenijo 
št. 30/92, vam posredujemo naslednji odgovor: 

Z omenjenim sklepom je Svet Banke Slovenije omejil izn°s ; 
domače gotovine v apoenih, večjih od 500,00 SIT. 

Sklep je Svet Banke Slovenije sprejel zaradi zavarovanj® J 
domače valute, kot posledico ponaredkov domače val"*® : 
v apoenu po 1.000,00 SIT, ki so se v slovenskem prosto^ 
pojavili, kakor je slovenski javnosti znano, v mesecu juni)11, 

prišli pa so na slovenski denarni trg iz tujine. 

Poudarili bi radi, da je omejevanje iznosa domače valuj? 
v največjih apoenih povsem običajna tudi v nekaterih zahO£ 
nih državah, med drugim tudi zaradi učinkovitejšega prepr0' 
čevanja ponarejanja domače valute v tujini. 

1. točka sklepa o pogojih, pod katerimi se sme iznašati » 
države in prinašati v državo domača in tuja valuta in vredno , 
niče, ki se glasijo na domačo valuto (Ur. list RS št. 17/91-!.2 
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®H 13/92 in 30/92) določa, da lahko domače in tuje osebe 
"Potniškem in poštnem prometu iznašajo iz države domačo 
valuto v tolarski protivrednosti 1.000,00 DEM, seveda glede na 
sPremembo sklepa, ki je začela veljati s 15. 6. 1992, le v apo- 
®lih do vključno 500,000 SIT. 

N® glede na višino omejitve, ki je v določenem obdobju 
Predpisana, morajo pristojni carinski organi kontrolirati iznos 
domače valute iz države, kar pomeni, da so bile carinske 
službe tudi pred zadnjo spremembo sklepa dolžne opravljati 
Predpisano kontrolo. 

denimo, da določbe sklepa ne omejujejo komuniciranja slo- 
"Bncev s sosedi, kakor gospod poslanec navaja v svojem 
"Prašanju, ter jih po vsebini vsekakor ne moremo opredeliti za 
^demokratične. 

V upanju, da smo z odgovorom dvome gospoda poslanca 
^Pravili, vas lepo pozdravljamo. 

I. Poslancu g. Ervinu-Antonu Scwarzbartlu je Vlada Repu- 
blike Slovenije na odprto pismo g. Andreja Aplenca posredo- 
vala preko svojega predstavnika za tisk odgovor, v katerem je 
med drugim navedla: 

»Podpredsednik slovenske vlade mag. Herman Rigelnik je na 
srečanju z gorenjskimi direktorji res napovedal hitre ukrepe 
v železarstvu, saj so številni kazalci dokazovali, da ta panoga 
močno nazaduje, da padata proizvodnja in prodaja, da je 
nelikvidnost vse večja. Podpredsednik Vlade je gorenjske 
direktorje, ko je govoril o Železarni Jesenice, seznanil z neka- 
terimi ponudbami. Bilo jih je več. To seveda ni slabo. 

In še nekaj. O ponudbah slovenska vlada še ni razpravljala, 
tako da trditev, zapisana v odprtem pismu slovenski vladi, da 
je Vlada razpravljala o ponudbah kot legitimnih, ne drži. Drži 
pa, da Vlada hitro ukrepa in to samo zato, da bi preprečila 
nadaljnje poslabšanje že tako zelo zaostrenega položaja slo- 
venskih železarn.« 

Vašanja o usodi slovenskih železarn 

[JVlN ANTON SCHWARZBARTL, poslanec v Zboru občin, je 
* nadaljevanju 40. seje tega zbora, 8. julija letos, postavil 

""»lednje vprašanje: 

liln&rn P°8lansko vprašanje v zvezi z informacijami, ki smo iVahko prebrali ob odprtem pismu gospoda Aplenca za 
I'^Brsko industrijo v Sloveniji. Mislim, da je železarska 
t
austrija v Sloveniji nacionalnega pomena in da vse kar se 
°kviru tega dogaja je smotrno, da tudi dobimo ustrezne 

ogovore od vlade. Zato bi predlagal, da vlada pripravi 
n. 9°vor na moje vprašanje o zamenjavi vodstva, o vpraša- 
' seznanitve z novim programom, predvsem pa o govori- 
n> da ima vlada na svoji mizi, če tako rečem, že predlog za 

I P'odajo železarne tujcem. Zanima me, pod kakimi pogoji 
. Kako je to možno, da se tako velik kompleks Industrije, kot 

Železarski kompleks v naši državi odprodaja tujcem? 

Jj'^akor bi želel, da bi na vprašanje dobil odgovor čimprej, 
bl lahko na osnovi tega tudi ustrezno reagirali«. 

|f' SjANKO BUSER, poslanec v zboru občin, je v zvezi 
problematiko Slovenskih železarn d. o. o. dal Vladi Repu- e Slovenije naslednja vprašanja: 

l„1'v katerih poslovnih in pravnih okoliščinah je prišlo do 
vi„>ske ponudbe za odkup slovenskih železarn, ki jo je 

aa Prejela? 

^o je zaprosil oz. solicitiral za omenjeno ponudbo? 
3, A11 
d,:" 80 bili zares inozemskemu ponudniku preferenčno 
p0. zaupni poslovni podatki? Če so bili ti podatki zares 
Prii*dovanl ponudniku, ali Je bilo to narejeno z vladnim 

*0,]enjem? 
4 k 
^rn , je pristojen za odločitev o prodaji slovenskih žele- 
* '"lemu partnerju? Ali je to parlament ali Vlada, ali aa še kdo? 
S, - 
Lozemska ponudba za odkup železarn predvideva povl- 
l&tQ Proizvodnje jekla s sedanjih 450.000 na 900.000 ton na 
""iio rt menl 0 tem Vlada? ,n ko) meni Vlada o tem, če bo tud) n i P°vl$ane proizvodnje jekla, da bo ob tem prišlo 
*'*tar|*e do dvakratne ali celo 2,5 krat večje porabe 

1«lo°"Ut,ba predvideva odpust 6.000 delavcev iz železarn in 
o,,?"10 za 5 000 delavcev. Kdo bo odgovarjal oz. skrbel 

"<1Pu4čeni?ne delawce in po katerem kriteriju bi naj bili ti 

vpi*v° za industrijo in gradbeništvo, daje na poslanski ni' naslednji odgovor: 

II. Poslancu dr. Stanku Buserju: 

ad. 1 in ad. 2 

Podpredsednik Vlade Republike Slovenije dr. Andro Ocvirk je 
v februarju 1992 od firme Interconsulting AG, konsultantske 
organizacije, specializirane za področje metalurgije zahteval 
oceno stanja v Slovenskih železarnah z vidika primerljivosti 
faktorjev proizvodnje, ker je bila analiza, ki se je pripravljala 
za Vlado v bistvu le analiza finančnega stanja. Ocena je bila 
dostavljena 14. 4. 1992 podpredsedniku Vlade in Slovenskim 
železarnam. Ocena je pozitivna glede tehnično-tehnološkega 
stanja v Slovenskih železarnah in pozitivna glede tržnih mož- 
nosti proizvodnega programa Slovenskih železarn. Ob tem 
poročilu je tedanji podpredsednik telefonično predlagal mož- 
nosti formiranja konzorcija za trženje in financiranje teh tako 
pozitivno ocenjenih proizvodnih in tržnih zmogljivosti v Slo- 
venskih železarnah. Sledil je predlog o sodelovanju kot mož- 
nost o dokapitalizaciji 60% deleža železarn. Torej neobvezno 
in informativno neuradno. Zato je bil dostavljen na Upravni 
odbor Slovenskih železarn v oceno in stališče. 

ad. 3 

Inokonsultantski organizaciji niso bili dani nobeni podatki, 
razen tistih, ki si jih je konzultant pridobil na razgovorih 
v Slovenskih železarnah. 

ad. 4 

Zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih 
(Ur. I. RS., št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, in 18/88) v 197. členu 
določa da Vlada Republiko Slovenijo zastopa kot pravno 
osebo, če ni glede posameznih vprašanj zastopanje z zako- 
nom drugače določeno. Skladno z drugim odstavkom citira- 
nega člena je Vlada Republike Slovenije pooblaščena za 
odločanje o razpolaganju z državnim premoženjem. Glede na 
navedeno, bi o spremembi lastništva Slovenskih železarn d o. 
o., odločala Vlada Republike Slovenije. 

ad. 5 

Proizvodne kapacitete morajo biti optimalno izkoriščene, če 
je to 900.000 ton, potem je 900.000 ton. V nasprotnem primeru 
proizvodnja ni profitabilna pod nobenimi pogoji odprtega 
tržišča. Ob specifični porabi energije na nivoju zahodne 
Evrope se poraba po enoti proizvoda razpolovi. 

ad. 6 

Število zaposlenih v Slovenskih železarnah je lahko samo 
takšno, kot je to v primerljivih železarnah v razvitem svetu. Pri 
tem Vlada Republike Slovenije dosedaj še ni razpravljala 
o nobeni ponudbi, zato tudi ne more odgovoriti na vprašanje 
presežka delavcev v zvezi s ponudbo. 
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