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SKLEBIiBRŽA^NE&A ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga Vlade Republike Slovenije o umiku predloga
zakona o odpravi dvojnega državljanstva iz zakonodajnega postopka
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga Vlade Republike
Slovenije o umiku predloga zakona
o odpravi dvojnega državljanstva iz zakonodajnega postopka na 15. izredni se-

ji, dne 16. 9. 1994, na podlagi 173. in 180.
člena poslovnika državnega zbora, sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP

Predlog zakona o odpravi dv°ine?f ne.
žavljanstva, ki ga je predložila vladaDrVj
publike Slovenije, je državni zbor v H ■
obravnavi sprejel na 14. seji 30.11-1 '
se umakne iz zakonodajnega postop

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lokalni samoupravi
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - hitri postopek na 15. izredni
seji, dne 16. 9. 1994, na podlagi 173.
člena člena poslovnika državnega zbora,
sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije nalaga
Vladi Republike Slovenije, da najpozneje
štirinajst dni pred pričetkom volilne kam-

voli'"
panje za občinske svete in županememb
cem v brošuri pojasni bistvo spre dvidepristojnosti občin, županov in pr®' r
nih bodočih relacij država - občina. B
šura naj bo kratka in razumljiva. D°;
Ijena naj bo vsakemu gospodinjstvu v H
publiki Sloveniji.

STALISCA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o vinu in drugih proizvodih iz
grozdja in vina
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o vinu in
drugih proizvodih in grozdja in vina
— prva obravnava na 23. seji, dne 14. 9.
1994, na podlagi 185. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

drugo obravnavo pripravi tako, da bo leta odražal posebnosti pridelovalnih razmer pri nas, dosežen razvoj, upošteva pa
naj tudi rešitve v sodobnih zakonodajah
s tega področja drugih vinorodnih držav,
kjer pridelujejo kakovostna vina z zaščitenim geografskim poreklom.

STALIŠČA IN SKLEPE
I.
1. Predlog zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina je ustrezna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

5. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona o vinu in drugih proizvodih iz
grozdja in vina za drugo obravnavo uredi
vprašanje zavarovanja geografskega
imena vina z geografskim poreklom tako,
da se le-to označi (sprememba 21. člena).

2. Predlagatelj naj opredeli tudi določila
iz 2 b) točke 2. člena, ki urejajo proizvodnjo, označevanje in promet posebnih vin.
3. Predlagatelj naj v besedilu predloga
zakona za drugo obravnavo opredeli pooblaščene organizacije oziroma njihov
status, ki jim resorni minister izda pooblastilo v skladu s prvo calineo 23. člena
predloga zakona.
4. Predlagatelj naj predlog zakona za
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6. Predlagatelj naj prouči in upošteva
opozorilo Urada Republike Slovenije za
industrijsko lastnino v zvezi z zaščito oznake »Cviček« in »Teran«.
7. Predlagatelj zakona naj za avtohtono
vina Teran in Cviček v razvrstitvi vin po
kakovosti drugega razreda doda še alineo »- posebna avtohtona vina Teran in
Cviček.«
8. Predlagatelj zakona naj vinu Cviček
črta krajevni pridevnik »dolenjski«.

9. Predlagatelj naj v besedilu Pre . ne.
zakona za drugo obravnavo odpravi
razumljivo, predvsem pa tuje izra
slovje.
10. Predlagatelj naj pri pripravi bes®p'^
za drugo obravnavo večjo pozornost
meni njegovi jezikovni obdelavi, |Z
predpostavlja uporabo slovenskih
zov namesto tujk v vseh tistih Prirneani
ko ne bo prišlo do pomenskih odstoP '
zaradi uporabe ustreznega slovenske«
izraza.
11. Predlagatelj zakona naj pri Pr'P^,o
predloga zakona za drugo obravna
prouči in ustrezno upošteva mnenjezas
kretariata za zakonodajo in pravne
ve ter konkretne pripombe k posam
nim členom iz razprave na seji Odbora
kmetijstvo in gozdarstvo.
II.
Državni zbor Republike Slovenije PreC
j'*j
ga Vladi Republike Slovenije, da Pr 1...g
možnost uvedbe vsebine kulture P 1
v programe srednjih šol.

poročevalec, št. 36

SKLEP
lavnega zbora»ob obravnavi predloga zakona o podzemnih jamah
2 r e u
I obrav"'
-k° R P t>like Slovenije je ob
'nlh|!nav
' Predloga
zakona o podzemafl
dne i!r ~ prva obravnava na 23. seji,
9
na ocl|
'lena Poslovnika državnega
P agi 17
3- inspre185.
zbora
181
"Slednjem besedilu

SKLEP

Predlog zakona o podzemnih jamah se
ne sprejme.

predloga zakona - poslancu Zmagu Jelinčiču, da skupaj z Vlado Republike Slovenije pripravi, ob upoštevanju do obravnave vloženih stališč, mnenj in usmeritev
nov predlog zakona o podzemnih jamah.

II.
Državni zbor predlaga predlagatelju

Blišča in sklepi
>^nega zbora ob obravnavi predloga zakona o avtorskih in sorodnih pravicah

—
16

bravo ^0r Republike Slovenije je ob
s
°rori' predl°9a zakona o avtorskih
23 s .. Pravicah — prva obravnava
: ®ji, drie 14. 9. 1994, na podlagi
. ®na
poslovnika državnega zbora
v
naslednjem besedilu
St

ališča in sklepe

6

a
p rg'°9
lc zakona o avtorskih in sorodah je ustrezna podlaga za pri-

pravo predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za
drugo obravnavo četrto alineo 5. člena
dopolni tako, da bo vanj vključil, poleg že
navedenih del, še lutkovna dela.
3. Predlagatelj zakona naj se pred drugo
obravnavo odloči o tem ali bo avtorska
dela v zakonu navajal izčrpno ali le primeroma (5. člen).
4. 37. člen naj predlagatelj zakona smi-

selno razširi tako, da bodo v njem določena razmerja med pravicami do nadomestila avtorjev, založnikov, izvajalcev in
proizvajalcev.
5. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
zakona za drugo obravnavo po potrebi
upošteva tudi bistvene pripombe in predloge mednarodnih organizacij k predlogu zakona.
6. Predlagatelj zakona naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo za sejo
Državnega zbora v mesecu oktobru.

IN SKLEPI
ga zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih cestah
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- zakon naj predvidi solidarnostne ukrepe v primeru elementarnih nesreč na javnih cestah;
- naziv »republiška direkcija za ceste«
naj se nadomesti z izrazom »državna direkcija za ceste«.
- v zakonu naj se med drugim predvidi
možnost in pogoje za prenos upravljanja
pokrajinskih cest z nivoja države na nivo
širše lokalne skupnosti;
- v zakonu naj se opredeli vloga lokalne
skupnosti tako, da le-ta lahko nastopi
tudi v svojstvu predlagatelja spremembe
kategorizacije dotične javne ceste;
- seznam predlaganih objektivnih kriterijev za določitev prednostnih nalog razvoja in vzdrževanja državnih cest je
v predlaganem besedilu 22. člena zakona
zadosten;
- pri gospodarjenju z javnimi potmi naj
v okvirih lokalne samouprave predvidi tudi varovanje in vzdrževanje markiranih
planinskih poti;
- zakon naj poleg cest določi tudi pojem
in status kolesarskih stez, njihovo graditev in vzdrževanje, postopek določanja
tehničnih regulativ in javne službe za kolesarske steze;
- zakon naj predvidi Republiško direkcijo za kolesarske steze;
- v tehnični dokumentaciji za gradnjo in
rekonstrukcijo državne ceste (z izjemo
avtocest) mora biti obvezno vključena
površina za kolesarske steze;

- predvidi naj kriterije in pogoje za sofinanciranje vzdrževanja in obnove kategoriziranih občinskih cest v tistih lokalnih skupnostih, v katerih skupna dolžina
na prebivalca močno odstopa od povprečja v državi;
- v okviru javnih cest naj posebej opredeli pojem turističnih cest (razgledne ceste v gorskih oz. hribovskih predelih, ceste v krajinskih parkih oz. v posebej zavarovanih območjih) in zanje predvidi možnosti prilagojenih tehničnih in varnostnih
kriterijev.
3. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za
drugo obravnavo upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zaJeve.
4. Predlagatelj naj pripravi zakon za drugo obravnavo za sejo Državnega zbora,
ki bo oktobra tega leta.
II.
1. Predlagatelj naj do pričetka druge
obravnave zakona pripravi teze podzakonskih aktov, ki jih predvideva ta zakon,
še posebej 88. člen.
2. Do pričetka druge obravnave zakona
naj predlagatelj pripravi primerjalno analizo med dejansko porabljenimi sredstvi
v letu 1993 za vzdrževanje državnih in
lokalnih cest po zdajšnjem zakonu in potrebnimi sredstvi, ki bi jih morali zagotoviti skladno s predvidenimi kriteriji po
novem predlogu zakona. Primerjava naj
se pripravi na primeru določene značilne
vzorčne lokalne skupnosti.
Poslanec, ki začasno opravlja funkcijo
predsednika Državnega zbora dr. France
Bučar

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah in
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike
Slovenije
—Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije - prva obravnava na 23. seji, dne 15. 9.1994,
na podlagi 185. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

STALIŠČA IN SKLEPE
1. Prva obravnava predloga odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike
Slovenije se preloži na 25. sejo Državnega zbora Republike Slovenije.
2. Državni zbor predlaga Vladi Republi-

ke Slovenije, da do preložene
nave predloga odloka o sprememba
dopolnitvah prostorskih sestavin'=
ročnega in srednjeročnega družbe" s
plana Republike Slovenije dopolnio ^
ma spremeni posamezne elemente
Ijinskih in G1 cest tako, da bo s ^
zagotovljena nujno potrebna osn ra(j.
sprejem nacionalnega programa'*g
nje avtocest v Republiki Sloveniji-

SKLEP in STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varstvu topografije polvodniskin
vezij
—
STALIŠČA IN SKLEPE
Državni zbor Republike Slovenije je ob
,0
r
obravnavi predloga zakona o varstvu to- Predlog zakona o varstvu topografije pol- 1. Predlog zakona o varstvu P° q fDupografije polvodniških vezij - druga vodniških vezij - druga obravnava se polvodniških vezij, ki ga je
e[T1u
obravnava na 23. seji, dne 14. 9. 1994, na vrne v prvo obravnavo zakonodajnega blike Slovenije predložila Držav«*
podlagi 173. in 185. člena poslovnika dr- postopka ter se o zakonskem besedilu, ki zboru, je primerna podlaga za P''P
žavnega zbora sprejel v naslednjem be- ga je Vlada Republike Slovenije predloži- zakona za drugo obravnavo.
sedilu
la ponovno opravi splošna razprava.
2. Predlagatelj naj prouči in pri Pr'P c
predloga zakona za drugo obrav
H.
smiselno upošteva pripombe in Prea z}.
SKLEP
Po opravljeni ponovni razpravi je Državni Sekretariata za zakonodajo in pravn
zbor sprejel
deve.
,
SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o političnih strankah
Državni zbor Republike Slovenije je ob ke Slovenije za septembrsko sejo Držav- oziroma lastninsko pravico na dain.
obravnavi predloga zakona o političnih nega zbora.
1990. Seznam naj vsebuje tudi P° ^
strankah — druga obravnava na 23. seji,
o zdajšnjih imetnikih praviceovne
up' <
II.
dne 13. 9. 1994, na podlagi 173. člena
oziroma lastninske pravice
L<\i
poslovnika Državnega zbora sprejel 1. Vlada Republike Slovenije naj v 30-ih nepremičnin, iz katerih naj bo rraz
dneh predloži Državnemu zboru seznam na kakšen način so bile le-te aS<n
P ^e,
v naslednjem besedilu
nepremičnin bivših družbenopolitičnih na nove uporabnike oziroma '
0|jtii
organizacij (Zveza komunistov Slovenije, 2. V besedilu predloga zakona o P ^
SKLEPE
Zveza socialistične mladine Slovenije, nih strankah naj se uporabljata
v °°0$i
Socialistična zveza delovnega ljudstva, ki so nosilni pojmi zakona, tare
ko z
Zveza združenj borcev NOV Slovenije, kot moška spolna oblika (P fka d'
Predlog zakona o političnih strankah za Zveza sindikatov Slovenije), na katerih so predsednica, kandidat/kandidati"1'
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republi- imele te organizacije pravico uporabe žavljan/državlianka, član/članica)-^
UGOTOVITVENI SKLEP
jn
državnega zbora ob ugotovitvi o prenehanju mandata poslanca državnega zbora
funkcije predsednika državnega zbora ter izvolitvi predsednika državnega zbora
„a0K
drugim odstavkom 9. člena zakor ^ .
Državni zbor Republike Slovenije je ob
UGOTOVITVENI SKLEP
slancih preneha mandat z dnem
ugotovitvi o prenehanju mandata po1994.
slanca Državnega zbora in funkcije
predsednika Državnega zbora ter izvoli- Državni zbor Republike Slovenije ugotavtvi predsednika Državnega zbora na 15. lja, da je poslanec mag. Herman Rigelnik
rt1 ™
izredni seji, dne 14. 9. 1994, na podlagi dne 5. 9. 1994 podal odstopno izjavo, Državni zbor ugotavlja, da je s te ^
166. člena in tretjega odstavka 248. člena zato mu v skladu s tretjim odstavkom Hermanu Rigelniku prenehala tu
poslovnika Državnega zbora sprejel v na- 248. člena poslovnika Državnega zbora cija predsednika Državnega zb£>r
slednjem besedilu
ter z zadnjo alineo orveaa odstavka in blike Slovenije.

0|

St
Hi,

he

or\LLr
SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o volilni kampanji
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o volilni
kampanji - druga obravnava na 23. seji,
dne 13. 9. 1994, na podlagi 173. člena

poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEPE
Predlog zakona o volilni kampanji za tret-

jo obravnavo pripravi poslanec nOh St.
ga zbora, predlagatelj zakona r
lo
šak, za septembrsko sejo D
zbora.
poročevalk

Predlog zakona o POLITIČNIH STRANKAH - EPA 346 - TRETJA
OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 20. septembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na
Podlagi sklepa 23. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 13/9-1994 in 195. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije za septembrsko sejo Državnega
zbora Republike Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o političnih
strankah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejahlDržavnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Divna POTOČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije.

„ ^edlog zakona o političnih strankah
'• SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
^plitična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka),je združej® državljank in državljanov, ki uresničujejo svoje politične
''I®. sprejete v programu stranke z demokratičnim oblikovalem politične volje državljank in državljanov in s predlagakandidatk oziroma kandidatov na volitvah v državni
D r
°
.
za predsednico oziroma predsednika republike ter
0r
9ane lokalnih skupnosti.
Stri®nka mora na svojih kandidatnih listah zagotoviti enakoPravnio zastopanost obeh spolov.
2. člen
^tranka deluje javno.
nos
2
t delovanja stranke se praviloma zagotavlja z obveščal rn
javnosti o delovanju stranke.
t' n
®nčno in materialno poslovanje stranke mora biti javno.

3. člen
Republiki Sloveniji ne sme delovati stranka, ki ni registri9ia" v skladu z določbami tega zakona ali stranka, ki ima
«edež1 v tujini.
r

r n

Cjj ®

ka ne sme delovati oziroma ustanavljati svojih organiza°blik v gospodarskih družbah, v zavodih in drugih
»anizacijah ter v državnih organih.

Oro

St an
Hjl ln. ka ne sme delovati kot vojaško ali kot oboroženo združeje v ta namen ni dopustno ustanoviti.
n»??Publiki Sloveniji ne sme delovati stranka,ki propagira
rušenje ustavne ureditve ali zahteva odcepitev kakš9® dela Slovenije.
"'Ustanovitev in registracija stranke
4. člen
Strj 0 ,a
in H "I
hko ustanovi najmanj tisoč polnoletnih državljank
V an0v e ub, ke
O
i Slovenije,
ki podpišejo
izjavo
o ustavi 'i
" strankeR(vPnadaljnjem
besedilu:
ustanovna
izjava).
p0f

očevalec, št. 36

Ustanovitelj stranke ne sme biti oseba, ki ji je odvzeta
poslovna sposobnost.
5. člen
Z ustanovno izjavo ustanovitelj izjavi svojo voljo o ustanovitvi
stranke.
V ustanovno izjavo ustanovitelj vpiše:
- ime in priimek,
- podatke o datumu rojstva,
- državljanstvo,
- stalno oziroma začasno prebivališče,
- ime,skrajšano ime in kratico imena stranke,
- izjavo.da sprejema statut stranke in njen program.
Podpis ustanovitelja na ustanovni izjavi mora biti overjen pri
državnem organu oziroma pri notarju.
6. člen
Članica oziroma član stranke lahko postane državljanka oziroma državljan,ki podpiše pristopno izjavo o članstvu v stranki,ob pogojih,ki jih določa ta zakon oziroma statut stranke.
V pristopni izjavi državljanka oziroma državljan navede svoje
ime in priimek, rojstne podatke, stalno ali začasno prebivališče,funkcijo, poklic ter sedež zaposlitve oziroma druge
podatke, če so določeni V statutu stranke.
Mladoletna oseba, ki je stara najmanj petnajst let, lahko
postane članica oziroma član mladinske organizacije
v stranki, s pisno privolitvijo njihovega zakonitega zastopnika
pa lahko postane članica oziroma član stranke.
Stranka mora imeti register članic oziroma članov stranke.
7.člen
Tujec oziroma tujka ne more postati članica oziroma član
stranke oziroma član organov stranke, lahko pa postane, če
tako določa statut stranke, častni član stranke.
8.člen
Ime stranke, ki mora biti napisano v slovenskem jeziku, skrajšano ime in kratica imena ter znak stranke, se morajo
bistveno in nedvoumno razlikovati od imena, skrajšanega
imena, kratice imena in znaka druge, že registrirane stranke
in ne smejo biti taki, da spravljajo ali bi utegnili spraviti
državljanke oziroma državljane v zmoto.

Stranka ima lahko samo eno ime, eno skrajšano ime, eno
kratico imena in en znak.

ugotovi,da niso izpolnjeni pogoji iz tega zakona za vpis
stranke v register.

V pravnem prometu stranka sme uporabljati le svoje registrirano ime, skrajšano ime, kratico imena in znak.

14. člen

Ime stranke, skrajšano ime, kratica imena in znak stranke ne
smejo biti enaki ali podobni nazivom državnih institucij,
pokrajin v državi in njihovim simbolom in kraticam, ki jih le-te
uporabljajo.
Ime stranke ne sme vsebovati imena tuje države ali tuje
stranke oziroma, tuje pravne ali fizične osebe.
V volilni kampanji in v kandidacijskem postopku stranka
lahko uporablja le svoje registrirano ime, skrajšano ime, kratico imena in znak.
D.čl^n
Teritorialna organizacijska enota stranke lahko, v skladu
s pravili, ki jih določa statut stranke, uporablja tudi dodatek
k imenu stranke, iz katerega je razvidno, da gre za teritorialno
organizacijsko enoto stranke.
lO.člen
Register strank (v nadaljnjem besedilu: register) vodi ministrstvo, pristojno za upravo (v nadaljnjem besedilu: registrski
organ), ki izda predpis o registru ter o obrazcu ustanovne
izjave iz 5. člena tega zakona.
Zahtevi za vpis v register je treba priložiti:

Stranka se lahko združuje z drugimi strankami oziroma se
lahko razdruži.
Stranka se v primerih iz prejšnjega odstavka vpiše v regist®'
oziroma se izbriše iz registra v skladu z določbami tega
zakona.
V primeru združitve stranke z drugimi strankami zahtevi za
vpis v register ni potrebno predložiti ustanovnih izjav iz 'u'
člena tega zakona.
Registrski organ zavrne zahtevo stranke za vpis v register aji
za izbris iz registra, če z aktom organa določenega v statutu
stranke ni izkazano, da je urejeno nasledstvo stranke,ki P°n
tem zakonu obsega ime, skrajšano ime, kratico imena, znaki
program stranke.
Premoženjskopravna razmerja stranke se v primerih iz prvega
odstavka tega člena urejajo v skladu s predpisi, ki urejal
nepravdni postopek pred sodiščem. Pri odločanju o Pre^5
ženjskopravnih razmerjih strank sodišče upošteva število cia*
nov stranke ob združitvi oziroma razdružitvi ter število član"
strank po združitvi oziroma po razdružitvi strank.
Registrski organ ne sme zavrniti zahteve stranke za VP|®
v register ali za izbris iz registra, če ugotovi, da stranka3 i
prvega odstavka tega člena nima urejenih premoženjskopr
nih razmerij.
15. člen

- tisoč ustanovnih izjav,
- statut in program stranke,
- zapisnik ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa
z navedbo izvoljenih organov stranke in funkcionarja, ki
v skladu s statutom predstavlja oziroma zastopa stranko kot
odgovorna oseba.
Podatki, vpisani v register, so javni.

O spremembi in datumu spremembe imena, skrajšanega
imena, kratice imena in znaka stranke ter o spremembi
datumu spremembe statuta, programa in sedeža, mora izV ,
šilni organ stranke v 15 dneh obvestiti registrski organ ;
zahtevati vpis spremembe v register.
j

11. člen

Registrski organ izda odločbo o vpisu spremembe Poda'k°vi >
iz prejšnjega odstavka v register. Izrek odločbe se obja
v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave izre ^
odločbe plača stranka.

Registrski organ označi zahtevo stranke za vpis v register
z navedbo ure in datuma sprejema zahteve.
Če stranka pošlje zahtevo iz prejšnjega odstavka po pošti,
priporočei.o ali brzojavno, se dan in ura oddaje zahteve na
pošto štejeta za dan in uro sprejema zahteve.
Če je zahteva stranke za vpis,v register pomanjkljiva, pošlje
registrski organ v desetih dneh stranki zahtevo za dopolnitev
vloge. Če stranka vloge ne dopolni v roku 30 dni od sprejema
zahteve za dopolnitev, se šteje, da je umaknila vlogo za vpis
stranke v register.
12. člen
Registrski organ izda odločbo o vpisu stranke v register.
Stranka postane pravna oseba z dnem vpisa v register.
Stranka sme začeti delovati v skladu s tem zakonom in z drugimi predpisi z dnem, ko je vpisana v register.
Registrski organ objavi izrek odločbe o vpisu stranke v register v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave
izreka odločbe plača stranka.
13.člen
Registrski organ zavrne zahtevo stranke za vpis v register, če
6

16. člen

I

Stranka, ki meni, da se ime, skrajšano ime, kratica imena'J
znak druge stranke ne razlikujejo bistveno in nedvoumno
njenega že prej registriranega imena, skrajšanega ima ■
kratice imena in znaka ter spravljajo oziroma bi utegnili sp j
viti državljanke oziroma državljane v zmoto, ima Pra.v5,ef ®
s tožbo izpodbijati odločbo o vpisu druge stranke v reg'
ter zahtevati izbris stranke iz registra.
Državne institucije in pokrajine v državi imajo pravico s t].
izpodbijati odločbo o vpisu stranke v register ter zaWe e <■
izbris stranke iz registra, če menijo, da so ime, skrajšano0i ^ J
kratica imena in znak stranke enaki ali podobni njih
nazivom, simbolom in kraticam, ki jih le-te uporabljajo. P

Rok za vložitev tožbe iz prejšnjih odstavkov je 30 dni, Jc
objave izreka odločbe o vpisu stranke v register v Uraon ■
listu Republike Slovenije.
17. člen

?"
,l
Registrski organ izbriše stranko iz registra:
^
/18
- če ustavno sodišče odloči, da so delovanje oziroma
stranke protiustavni;
J u1*
- če sodišče odloči, da se ime, skrajšano ime, kratica ^0 ^ •
in znak stranke bistveno in nedvoumno ne razlikuje!

poročevalec, št-^ "0|
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»
stranke enaki ali podobni nazivom državnih institucij
Pokrajin v državi in njih simbolom in kraticam, ki jih le-te
"Porabljajo;
Se

20.člen
Stranka mora imeti organ predstavnikov vseh članic oziroma
članov stranke in izvršilni organ stranke.
Statut stranke lahko določi tudi ustanovitev drugih organov
stranke.

stranka združi v novo stranko.

strankoSU 'Z

pre šn e a

J ) 9

odstavka registrski organ obvesti

istrski organ začne postopek za izbris stranke iz registra:
na
zahtevo stranke;
ponovi, da je bil vpis stranke v register opravljen
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Prvega odstavka tega člena iz registra in izrek
fUran ne 'zbrisu stranke iz prejšnjega odstavka se objavita
m listu Republike Slovenije.
18. člen
v

Pis "1 izbris stranke iz registra se uporabljajo določbe
naa
Ioio7,
.° splošnem upravnem postopku, če ta zakon ne
Ca fin_
drugače
F8|h
sta
oziroma
strank,
ki jih izjeregistra,
stranka prenepridobio nPa roračuna,
se zsredstva
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stranke
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IV. FINANCIRANJE STRANKE
21. člen
Stranka pridobiva sredstva iz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

članarine;
prispevkov zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb;
prihodkov od premoženja;
daril;
volil;
proračuna;
dobička iz dohodka podjetja katerega je lastnik.

Podjetje iz sedme točke prejšnjega odstavka sme opravljati le
kulturno oziroma založniško dejavnost.
Letni prihodki stranke iz tretje in sedme točke prvega
odstavka tega člena ne smejo presegati 20% od zneska vseh
letnih prihodkov stranke.
Presežek prihodkov stranke iz tretje in sedme točke prvega
odstavka mora stranka, v 30 dneh po sprejemu finančnega
poročila o poslovanju stranke za preteklo leto, nameniti
v dobrodelne namene ter o tem obvestiti državni zbor. Obvestilo se objavi v glasilu državnega zbora.
Mladinska organizacija iz tretjega odstavka 6. člena tega
zakona, ki ima status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij, lahko pridobiva sredstva za sofinanciranje
programov in delovanja mladinskih organizacij.
Prepovedano je pridobivanje sredstev stranke iz prispevkov
tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov od
premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma
vsakršno drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev
za stranko iz tujine.
22. člen

AI
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19. člen
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°r°č* valeč, št. 36

Pravne in fizične osebe ter zasebniki lahko prispevajo prispevke za stranko. Prispevek za stranko je po tem zakonu tudi
vsaka brezplačna storitev za stranko oziroma opravljanje storitev za stranko ali prodaja izdelkov stranki pod pogoji, ki
stranko postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge koristnike
storitev pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov oziroma, kot
kupce izdelkov teh oseb.
Pravna oseba ali zasebnik, ki opravi storitev za stranko ali ji
proda izdelek, mora stranki izstaviti račun, ne glede na to, kdo
je plačnik storitve ali cene izdelka oziroma ne glede na to, da
je storitev opravljena ali izdelek dan brezplačno.
Prispevki iz prvega odstavka tega člena ne smejo v skupnem
znesku v enem letu presegati petnajstkratne povprečne
mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih
Zavoda Republike Slovenije za to leto.
če prispevki iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena
v skupnem znesku za leto, za katero se dela poročilo o finančnem poslovanju stranke, presegajo trikratno povprečno
mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih
Zavoda Republike Slovenije za statistiko za to leto, morajo biti
v poročilu navedeni podatki o firmi in sedežu pravne osebe
oziroma ime, priimek in naslov fizične osebe oziroma zasebnika in naziv njegove firme ter višina skupnega letnega prispevka, ki ga je zasebnik oziroma pravna ali fizična oseba
prispevala.

23. člen
Stranka, katere kandidatke oziroma kandidati so bili na zadnjih volitvah izvoljeni v državni zbor, ima pravico do sredstev
iz proračuna glede na število dobljenih glasov v vseh volilnih
enotah na zadnjih volitvah v državni zbor.
Stranka iz prejšnjega odstavka ima pravico do sredstev iz
proračuna za vsak dobljen glas na volilnega upravičenca
v višini 30 tolarjev. Znesek se dodeljuje stranki mesečno.
Znesek iz prejšnjega odstavka se mesečno usklajuje z indeksom rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih podatkih
Zavoda Republike Slovenije za statistiko.
24. člen
Stranke morajo Državnemu zboru Republike Slovenije do 31.
marca tekočega leta predložiti finančno poročilo o poslovanju stranke za preteklo leto, ki mora vsebovati vse prihodke in
odhodke stranke ter zlasti vire prihodkov stranke v skladu
z računovodskimi predpisi. V tem poročilu morajo biti posebej prikazani podatki iz četrtega odstavka 22. člena tega
zakona in podatki o stroških volitev. V poročilu mora biti
navedeno tudi premoženje stranke in posebej morajo biti
opisane vse spremembe premoženja, vključno z navedbo
virov sredstev za povečanje premoženja, v kolikor to povečanje presega skupni znesek petih povprečnih bruto plač na
delavko oziroma delavca v Republiki Sloveniji po podatkih
Zavoda Republike Slovenije za statistiko v letu, za katerega se
piše poročilo. Pred oddajo poročila državnemu zboru mora
poročilo pregledati in oceniti Računsko sodišče Republike
Slovenije; zapis o pregledu pa se kot priloga priloži poročilu.
Predsednik državnega zbora lahko zahteva dopolnitev poročila iz prejšnjega odstavka, če ni sestavljeno v skladu
z določbo tega člena in določi tudi rok v katerem mora biti
le-to biti dopolnjeno.
Finančno poročilo iz prvega odstavka tega člena se mora
objaviti v glasilu državnega zbora.
25. člen
Državni organ, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih
skupnosti, humanitarne organizacije, verske skupnosti kot
tudi gospodarske družbe, v katere je vložen javni kapital
v višini najmanj 50%, ne smejo financirati strank.
26. člen
Lokalne skupnosti lahko,v skladu s tem zakonom, financirajo
stranke.
Pristojni organ občine lahko določi,da stranka dobi mesečno
po največ 30 tolarjev za vsak dobljeni glas na volitvah za
občinski svet oziroma za župana.
V.NADZORSTVO
27. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za upravo, če z zakonom ni drugače določeno.
VI.KAZENSKE DOLOČBE

30. člen

j
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Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuj«
prekršek pravna oseba ali zasebnik:
- ki opravi storitev s stranko ali proda izdelek stranki bre^F
izstavitve računa stranki (drugi odstavek 22. člena). 0,n ist.)S|
-- ki prispeva stranki sredstva v višini, ki presegajo P ! hi
kratno povprečno mesečno plačo na delavca v RepuDi j.
Sloveniji po podatkih Zavoda Republike Slovenije za st» )f
stiko za to leto (tretji odstavek 22. člena);

«i
'<•

31. člen
28. člen

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek stranka:
8

1. ki deluje, ni pa vpisana v register v skladu z določbami tega
zakona oziroma, ki ima sedež v tujini (1. odstavek 3. člena);
2. ki ustanovi svoje organizacijske oblike v gospodarskih
družbah, v zavodih in v drugih organizacijah ter v državni"
organih (2. odstavek 3. člena);
3. ki deluje kot vojaško ali kot oborožen združenje (3. odstavek 3. člena);
, ,
4. ki v stranko včlani mladoletnika, ki ni star najmanj 15 s
let,brez privolitve njegovega zakonitega zastopnika (3. odstavek 6. člena);
. i
5. ki včlani tujca v stranko oziroma v organe stranke imenu)6 t
ali izvoli tujca (7. člen);
;
6. ki v pravnem prometu ne uporablja le svojega registri'®'
nega imena, skrajšnega imena, kratico imena in znak (•>'
odstavek 8. člena);
7. ki v predvolilni kampanji in v kandidacijskem postopku n ,
uporablja le svojega registriranega imena,kratico imena vF
znak (5. odstavek 8. člena);
.j
8. ki ne vloži pravočasno zahteve za vpis v register oziroma* j s
izbris iz registra glede na spremembe statusa iz P^®" p
odstavka 14. člena tega zakona;
.... ! s|
9. ki v tridesetih dneh po sprejemu finančnega P°r
o poslovanju stranke za preteklo leto, ne nameni prese*
?i
prihodkov stranke v dobrodelne namene ter o tem ne obves
državnega zbora (4. odstavek 21. člena);
u, i p1
10. ki pridobi sredstva iz prispevkov tujih zasebnikov,
J
in pravnih oseb, iz prihodkov od premoženja stranke sre
iz tuFj «
iz volil in daril iz tujine ali kakorkoli drugače pridobi vl,e
,.„e „
iz tujine oziroma so bile v njeno korist iz tujine opra
!
kakršnekoli storitve (6. odstavek 21. člena);
8
11. ki pridobi sredstva iz nedovoljenih virov (22. člen); j. a!
12. ki do 31. marca tekočega leta državnemu zboru ne PJ „ ' '
loži finančnega poročila o poslovanju stranke za preteklo
(1. odstavek 24. člena);
13. če pridobi od iste pravne ali fizične osebe ter zaset"1
v enem letu sredstva v višini,ki presegajo petnajstkratno P1 . .
prečno mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveni) V jja
podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko za to
(tretji odstavek 22. člena);
Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuj®8
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori P'
šek iz prvega odstavka tega člena.
Pn
19i
pa/
29. člen
D/o
ti
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje)"0 .
prekršek javni zavod, javno podjetje, organ lokalne skup"
humanitarna organizacija, verska skupnost kot tudi g°®P8 je<
darska družba, v katere je vložen javni kapital v višini nap ic
50%, če financirajo stranko (25. člen).
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Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuj«•re
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori P l
šek iz prejšnjega odstavka tega člena.

Za prekršek iz četrtega in šestega odstavka 21. člena
k|
zakona ter za prekršek iz 25. člena tega zakona se iz''s ,'
poleg denarne kazni tudi varstveni ukrep odvzema sred
Ci
ki so predmet prekrška.
N
poročevalec, št- $

Vl1

prehodne in končne določbe
32. člen

or an v
<JnevStrsl<i
9
Piše Kot stranke,v roku enega meseca od
nj2aca UV6ljavitve tega zakona, v register tiste politične orgaso na
sko mandate.
~
zadnjih volitvah v državni zbor dobile poslaniKe

o//**
'2 prejšnjega odstavka morajo v roku šestih mesecev
eva v
2ako a ,er Pisa v register uskladiti svoje akte z določbami tega
i2re„.
jih poslati registrskemu organu,sicer se jih izbriše

strank,ki so jih te pridobile kot pravni nasledniki bivših družbenopolitičnih organizacij, razen kolikor so jih te pridobile, ali
povečale njihovo vrednost, iz lastnih sredstev teh organizacij.
Za lastna sredstva se šteje članarina,prostovoljni prispevki
fizičnih oseb in prostovoljno delo.
Bivše družbenopolitične organizacije iz prejšnjega odstavka
so Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delovnega
ljudstva, Zveza socialistične mladine Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije in Zveza združenj borcev NOV Slovenije.
Pravno nasledstvo organizacij iz prejšnjega odstavka se glede
premoženjskih razmerij ureja v skladu s predpisi, ki urejajo
nepravdni postopek pred sodiščem.

33. člen
Vihle te3a0rzak
9anizacija mora v šestih mesecih od dneva uveljaMem , ,
°na vložiti zahtevo za vpis v register v skladu
zakonom.
®nka3 hor9anizacija iz prejšnjega odstavka lahko kot
znak 0 ar|i svoje ime, skrajšano ime, kratico imena in

35. člen
Financiranje strank se v skladu z določbo 23. člena tega
zakona prične s 1. januarjem 1995 leta.

s,r

or
tve teaaČna
9anizacija v šestih mesecih od dneva uveljavičlena Zakona ne vloži zahteve iz drugega odstavka tega
^ ' Preneha delovati.
e
ije^°Q^n'tavka
oziroma sredstva političnih organizacij iz prejš|
ega
oziroma strank iz prvega odstavka 32.člena
2ak
r
abe jn soon.a'na katerem so imele te organizacije pravico upo-

jih pridobile iz proračuna,se prenese na proračun.
34. člen

£blik0
S'°venijo
in lokalne
se dnempolitičnih
uveljavizakona
prenesejo
tisteskupnosti
nepremičnine

36. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o političnem združevanju (Uradni list SRS, št. 42/89 in Uradni list
RS, št. 35/90 in 39/90), razen določb 21. člena.
Določba 21. člena zakona iz prejšnjega odstavka preneha
veljati 1. januarja 1995 leta.
Z dnem uveljavitve zakona iz prvega odstavka tega člena
prenehajo veljati predpisi,izdani na njegovi podlagi.
37. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Ni
'994 Q. *b°r Republike Slovenije je na 23. seji, dne 13. 9.
3, 4, 5, 6, 7, 8. člen je črtan, 8 (prej 9), 10 (prej 11), 12 (prej 13),
Mfi j, ravr>aval in sprejel predlog zakona o političnih stran13 (prej 14), 14 (prej 15), 15 (prej 16), 16 (prej 17), 17 (prej 18),
obravnavi. Predlagatelju je naročil, da za nasled19 (prej 20), 22 (prej 23), 24 (prej 25), 25 (prej 26), 26 (prej 27),
dr av
? nega zbora pripravi predlog zakona za tretjo
28 (prej 29), 30 (prej 31), 33 (prej 34), 34 (prej 35).
*1%
aH6 (4av''U predl
°9a zakona so vključeni vsi amandmaji, ki jih
zt>
"o//(//".
or sprejel ob drugi obravnavipredloga zakona
n
'h strankah. Zato so spremenjeni naslednii členi: 1,
Kar,

drriaji Vlade Republike Slovenije

tle Hu:
Ni

^stavek 1. člena se črta.
•-0ŽITEV:

jliK' 39f3 {|e uPoraba drugega odstavka 1. člena, ki je v določbo
tati' Vnav| ključen z amandmajem državnega zbora ob drugi
!'a na 2al<ona o političnih strankah in se glasi: »Stranka
i,Qtl
annSV0''h0tlkand
idatnih listah zagotoviti enakopravno
'e6rr,elin>! sv
°k sP°lov "- pomeni kršitev človekovih pravic
do?b' aoboščin in sicer enakosti pred zakonom, pra''ev (j0ilran
i 'i združevanja, omejevanje volilne pravice ter
očt3
veljavne zakonodaje, ki ureja volilni sistem.
ggi
•fev.' *a9ot0vUstav
° Republike Slovenije so v Sloveniji vsako''le, e 'Jene enake človekove pravice in temeljne svo' glede na narodnost, raso, spol, itn. Določba, ki
36

oć
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V skladu s sklepom državnega zbora.se v besedilu predloga
zakona uoorabljata v oblikah, ki so nosilni pojmi zakona tako
ženska kot moška spolna oblika (predsednik-predsednica,
kandidat-kandidatka, državljan-državljanka, član -članica).
uvaja spol kot tisti odločilni kriterij po katerem bodo morale
stranke sestavljati svoje kandidatne liste, dejansko določa in
spodbuja neprikrito neenakopravnost spolov pri svobodnem
združevanju v politične stranke. Če bo citirana določba drugega odstavka 1. člena uveljavljena v zakonu pomeni, da
napr. istospolni državljani lahko ustanovijo kakršnokoli združenje, ne bodo pa mogli ustanoviti izključno moško oziroma
žensko politično stranko, ne bodo se torej smeli politično
organizirati z namenom sodelovanja na volitvah, ker enostavno ne bodo mogli zadostiti kriteriju enakopravne zastopanosti obeh spolov na kandidatnih listah. Enaka protiustavna
omejitev velja potemtakem tudi za spolno mešano stranko, ki
ne bo mogla sodelovati na volitvah, ker ne bo uspela, zaradi
napr. starostne, izobrazbene ali popolnoma za politiko nezainteresirane ženske ali moške populacije v določeni volilni
enoti, sestaviti pravilno, v skladu z zakonom, spolno enakopravno kandidatno listo.
V navedenih primerih ni moč zagotoviti enakih možnosti za
oba spola državljanov Republike Slovenije, kar navsezadnje
zahteva ustava in civilizicijska raven razvoja slovenske
družbe. Državljanom oziroma državljankam bo onemogočeno, zaradi citirane določbe drugega odstavka 1. člena,

demokratično in svobodno uveljavljanje aktivne in pasivne
volilne pravice na volitvah. Po ustavi sta namreč aktivna in
pasivna volilna pravica popolnoma izenačeni, ker pogoja, da
vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, ima pravico voliti, veljata
za pridobitev volilne pravice tako glede pravice voliti kot tudi
glede pravice biti izvoljen.
Citirana določba drugega odstavka 1.člena pomeni tudi
poseg v veljavno volilno zakonodajo, ki v skladu z ustavo,
ureja volilni sistem, torej tudi kandidiranje in jo sprejme
državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev. Iz
navedenega izhaja, da bi zakon o političnih strankah moral
državni zbor sprejeti z omenjeno dvotretjinsko večino, ker
ureja del volilnega sistema - kandidiranje, torej sestavo kandidatnih list.

sov vladajočih političnih strank in tako naprej. Uveljavljani
določbe četrtega odstavka 3. člena bi zato pomenilo, da s
lahko stranko v Republiki Sloveniji ustanovi kljub temu, o
propagira nasilje, rušenje ustavne ureditve itn., ne sme P
delovati v ta namen. Predlagatelj zakona oziroma amandma!
opozarja na določbo 63. člena ustave, ki določa Pr0Pj
spodbujanja k nasilju, kot tudi na določbe veljavne in bodoč
kazenske zakonodaje, ki na bolj poglobljen in jasen naif
ureja obravnavano problematiko. V predlogu kazenskeS
zakonika Republike Slovenije - tretja obravnava, je nan}[2.
kot kaznivo dejanje določeno združevanje za izvrševanje
nivih dejanj zoper ustavno ureditev in varnost Republike a
venije.
III.

II.

K 32. členu:

K 3. členu:

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

Četrti odstavek 3. člena se črta.

»Določba prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za
5
politične organizacije, ki so nastopale na skupni lis» ,
političnih organizacij in so na zadnjih volitvah v državni'^5
dobile poslanske mandate ali so se po potrditvi posla"
mandatov v državnem zboru združile«.

OBRAZLOŽITEV:
Predlagatelj meni, da je protiustavna določba četrtega
odstavka 3. člena predloga zakona, ki je v člen vključena
z amandmajem državnega zbora ob drugi obravnavi zakona in
se glasi: »V Republiki Sloveniji ne sme delovati stranka, ki
propagira nasilje, rušenje ustavne ureditve ali zahteva odcepitev kakšnega dela Slovenije«.
V skladu z ustavo, ustavno sodišče odloča o protiustavnosti
aktov in delovanja političnih strank. Protiustavnost delovanja
političnih strank pa pomeni ne le propagiranje nasilja, rušenje
ustavne ureditve ali zahtevo za odcepitev dela ozemlja Republike Slovenije, je tudi kršitev človekovih pravic in svoboščin,
je omejevanje neodvisnosti sodstva, je pritisk na upravne
organe, da delajo v neskladju z ustavo in zakoni zaradi intere-

OBRAZLOŽITEV:

kop^
S tem amandmajem želi predlagatelj zagotoviti enah";
en«
nost pri vpisu v register tistih strank, ki so dobile manda ^
zadnjih volitvah v državni zbor in so se potem združile v '
stranko oziroma so nastopale na skupnih kandidatni" ^
na volitvah v državni zbor. Če bi sicer obveljala le d°' w
prvega odstavka 32. člena predloga zakona, bi bile te
^ate
izenačene s tistimi strankami, ki niso uspele dobiti Poslal!ra|s k
mandatov na zadnjih volitvah v državni zbor in bi se m^. vc
registrirati v skladu z določbami tega zakona, ki sicer" j»rii
za takšne stranke.
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redlog zakona o VOLILNI KAMPANJI — EPA 347 — 1RETJA

^RAVNAVA
J°ne Peršak, poslanec
Poslanske
skupine
e
"iokratske stranke Slovenije
Sokratov Slovenije-DS
. r Podlagi 19. člena o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92)
prvega odstavka 174. v povezavi z drugim odstavkom
niie /'ena poslovnika Državnega zbora Republike Slovel (Uradni list RS, št. 40/93), vlaga za tretjo obravnavo

PREDLOG ZAKONA O VOLILNI KAMPANJI
ki ga pošilja na podlagi tretjega odstavka 174. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati, v skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika
sporoča, da bo podpisani še naprej sodeloval pri delu
delovnih teles in Državnega zbora Republike Slovenije.
Tone PERŠAK, I. r.

log zakona o volilni kampanji
Sp

L0ŠN E DOLOČBE

1. člen
Sikpn ureja vprašanja volilne kampanje za volitve poslanik riavnega zbora, predsednika republike in članov občin^'ov ter županov.
I'ndr? ^arn
Par>ja inso po tem zakonu vsa politično propapor
h na men °čila druge oblike politične propagande, katel,a
je vplivati na odločanje volilcev pri glasovanju
epuh?'datih za poslance Državnega zbora, za predsednika
Utero e in za Člane občinskih svetov ter župane in med
sodijo zlasti:
O Propaganda v javnih glasilih in drugih sredstvih
Pfc°bvešćan
la'
an|e in
Preri1
dv°lilni shodi.
2. člen
is0^ kamPanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom
'Sovanj8, '<ončati Pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom
karn an
iateijj0, and
P jo lahko organizirajo sami kandidati, predlaI dru* idatov ali list kandidatov oziroma politične stranke
«U08' or9anizatorji volilne kampanje (v nadaljnjem bese9anizatorji volilne kampanje).

"or ?n]!ost izvajanja volilne kampanje je odgovoren organi0
^Ovo
Organizator
kampanje
je
W*n 'udikampanje.
za tista dejanja
volilne volilne
kampanje,
za katera
druge izvajalce.
SIS r\ r ne
'Oli|nQ ®g
oziroma fizične osebe ne smejo organizirati
'Panje.
3. člen
°'iko Pride v
Vinh
času volilne kampanje v nastopih ali volilnih
r^itiatr! Posameznih organizatorjev volilne kampanje ali
rs^eti
u ando nesPoštovanja pravic drugih kandidatov, imajo
' v° sv °|ih
didati
nemudomasodiščem.
zahtevati postopek za
pravicpravico
pred pristojnim
Pra\ •

Oivu pictvlU V pi II lici lil 11 luicuiu icya i

'6veD Varstvu
kandidatov
je hiter. Sodišče v primerih, ko gre za
3 n
' nt>rt takl vos,i
Pravice
kandidatov do osebnega dostojanSe
ose
k°Sv bnnS,n
° 1 ''
bne integritete, njihove zasebnosti
i e 7 '' pravic, odloči o zahtevi v treh dneh po vložitvi
pras ev rn?UPer48s°dbo
okrožnega sodišča je dopustna priur vi e

la ' dni-K
- ^' sodišče mora o pritožbi odločiti
'"h j» Pr^'irih
Ve a dneh. Odločba se takoj objavi v vseh javnih
v ja. . 9 odstavka 5. člena tega zakona, ki so pren last V
* oh°iavo
' v'-javnem
kolikor
je dov kršitve
kandidatov
glasilu
pretežnopravic
zasebni
lasti ali
<>od): v
® a/ec, št. 36

z objavo v časopisu politične stranke, morata biti odločba in
morebitno opravičilo objavljena tudi v tem javnem glasilu.
4. člen
Pri objavah raziskav javnega mnenja o kandidatih in strankah
v času volilne kampanje je treba navesti izvajalca, metodologijo in naročnika raziskave.
Sedem dni pred dnevom glasovanja ni dovoljena objava raziskav javnega mnenja o kandidatih, listah kandidatov in
strankah.
II. VOLILNA KAMPANJA V JAVNIH GLASILIH IN DRUGIH
OBLIKAH OBJAVLJANJA INFORMACIJ
5. člen
Javna glasila morajo najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja določiti in objaviti pravila (obseg, pogoje in način) za
izrabo programskega časa oziroma časopisnega prostora za
predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov.
S pravili iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljena enakopravnost kandidatov ter političnih strank in drugih predlagateljev kandidatov pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov, pri čemer se lahko predvidijo posebni termini ali
prostor za politične stranke, ki so že zastopane v Državnem
zboru ali v občinskih svetih oziroma za politične stranke, ki še
niso zastopane v Državnem zboru ali v občinskih svetih.
Intormativno-politična javna glasila v pretežno javni lasti
morajo zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje
enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil.
6. člen
Javna glasila ne smejo objavljati volilnih propagandnih sporočil brez navedbe naročnika.
7. člen
V biltenih,-na letakih, plakatih, transparentih, diapozitivih in
fotografijah v javni uporabi, na fonografskih in videografskih
sredstvih ter drugih oblikah objavljanja informacij za javnost
s prenosom zapisa glasu ali slike, ki vsebujejo volilna propagandna sporočila, mora biti poleg impresuma naveden tudi
naročnik takšnega sporočila.
III. PLAKATIRANJE
8. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi
sporočili (v nadaljnjem besedilu: plakati) ie dovoljeno na
11

plakatnih mestih, ki jih določi občina. Občina mora zagotoviti
vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih.
Občina lahko določi tudi dodatna plakatna mesta, ki so organizatorjem volilne kampanje na razpolago le pod določenimi
pogoji in proti plačilu.
Občina mora najkasneje 60 dni pred dnevom glasovanja javno
objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih
mest iz prejšnjih dveh odstavkov.
9. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz prejšnjega člena tega
zakona je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca
reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.
Će je v skladu s predpisi za plakatiranje zunaj plakatnih mest
iz prejšnjega člena tega zakona potrebno dovoljenje, izda to
dovoljenje pristojni organ na zahtevo organizatorja volilne
kampanje. Organizator volilne kampanje lahko vloži vlogo za
dovoljenje najprej 60 dni pred dnevom glasovanja.
Pristojni organ odloči o vlogi iz prejšnjega odstavka v štirih
dneh. V kolikor pristojni organ na vlogo ne odgovori v predpisanem roku, velja, da je bila vloga odobrena.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je možna pritožba
v roku treh dni. Pristojni organ odloči o pritožbi v roku dveh
dni.
10. člen
Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev
volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.
11. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh
po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga
volilno propagandna sporočila s plakatnih mest iz drugega
odstavka 8. člena in iz 9. člena tega zakona.
IV. PREDVOLILNI SHODI
12. člen
Za organiziranje predvolilnih shodov veljajo predpisi o javnih
shodih, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Sklicatelj mora o kraju in času shoda obvestiti pristojno
policijsko postajo najmanj 48 ur pred pričetkom shoda.
13. člen
Predvolilni shod, organiziran na javnih prometnih površinah,
mora organizator volilne kampanje pisno priglasiti upravnemu organu za notranje zadeve, pristojnemu na območju
shoda, najpozneje 3 dni pred dnevom shoda.
Če je zaradi shoda iz prejšnjega odstavka tega člena potrebno
omejiti, preusmeriti ali prepovedati promet, mora sklicatelj
priglasitvi iz prejšnjega odstavka priložiti dovoljenje pristojnega organa za omejitev prometa ali zaporo ceste na
območju shoda v času trajanja predvolilnega shoda.
Za druge predvolilne shode ni potrebna priglasitev.
14. člen
V primeru organiziranja predvolilnega shoda na prostem,
znotraj ali v neposredni bližini strnjenega stanovanjskega
naselja oziroma, če se shod organizira pred deveto uro
dopoldne ali po 18.00 uri zvečer, mora sklicatelj predvolilnega
shoda pridobiti dovoljenje v skladu s predpisi o varstvu pred
hrupom.
12

15. člen
Predvolilne shode je prepovedano organizirati v sal<raLj'
objektih in v drugih objektih, ki so last ali v uporabi vere
skupnosti, v šolah, bolnicah, v domovih za ostarele, v vrte
drugih javnih zavodih.
Izjemoma je dovoljeno organizirati predvolilne shode v P'
štorih osnovne šole, vrtca ali kulturnega doma v kraju.
na voljo nobene druge zgradbe z dvorano, v kateri W
mogoče zbrati večje število ljudi.
Shod iz prejšnjega odstavka se sme organizirati najm^JJ
uro po zaključku zadnje šolske ure oziroma po zaKjj^
varstva v vrtcu. Odgovorna oseba šole oziroma vrtca je o
pod enakimi pogoji omogočiti shode vsem organizacij
volilne kampanje, katerih kandidati kandidirajo na obmr'
šole ali vrtca.
16. člen
Za potrebe volilne kampanje ni dovoljeno uporabljati P'
rov, opreme in drugega premoženja, ki je namenjeno z
državnih organov.
Izjemoma se sme uporabljati prostore državnih °r9ani
v kraju ni nikakršnih drugih primernih prostorov zaar PIZ ,
volilne kampanje, pod enakimi pogoji za vse org " 3
volilne kampanje. Pogoje določi odgovorna oseba o<9

V. FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE

0
Pi
, H
to
Za financiranje volilne kampanje se uporabljajo dol^i
^
zakona, ki ureja financiranje strank, če ta zakon ne 0
drugače.
17. člen

18. člen

l3fC
Najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja, |e
.
taor volilne kampanje dolžan predložiti Državnemun ^
Republike Slovenije poročilo o vseh izdatkih za volN
in(
panjo.
"i!
Če organizator volilne kampanje ni politična strankk^vS
poročilo iz prejšnega odstavka vsebovati tudi poda'
® |<i
zbranih sredstvih za volilno kampanjo in ostale Pocla *|j'ti('
mora na podlagi zakona, ki ureja financiranje
strank, navesti v letnem finančnem poročilu politične s
Organizator volilne kampanje, ki ni politična stranka^jta'
morebitni presežek zbranih sredstev nameniti v hum
namene.
19. člen
Organizator sme porabiti za financiranje volilne kafflP ^
volitve poslancev Državnega zbora največ po 30 toi
posameznega volilnega upravičenca v državi.
I 'I.
Organizator volilne kampanje za volitve predsednik11 ^
blike sme porabiti največ po 20 tolarjev na posa"
i,
volilnega upravičenca v državi.
f Prei
sV
Organizator volilne kampanje za člane občinskih o5a«J ?°b
roma županov sme porabiti največ po 30 tolarjev na P
3|<(
nega volilnega upravičenca v vseh občinah, v kateri"1
žira volilno kampanjo.
Republiška volilna komisija objavi 30 dni pred dnem 9. ^
nja število volilnih upravičencev v državi, posarnez .
enoti in volilnem okrožju, ob lokalnih volitvah pa
mezni občini.
poročevalk
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IM nF|ELN0 POVRAČILO STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE
NANCIRANJE volilne kampanje
20. člen
J^zatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli
Dou n - veza
Poslance v Državnem zboru, imajo pravico do
Dri * " er vo'i'nih stroškov v višini 30 tolarjev za dobljeni glas,
DreSe
skupni znesek povrnjenih volilnih stroškov ne sme
p ®e 'i zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila in
^ 9a odstavka 21. člena tega zakona, četudi bi volilni izid to
^ogočal.
S** na določbo prejšnjega odstavka pripada pravica do
kam3 6 delaar strsta
°škov tudi tistemu organizatorju volilne
odsk3"'ne
' ^'9
" kandidatov je dobila najmanj 6% glasov
a
2% dh ^ levila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj
v°i? .kupnega števila oddanih glasov v vsej državi in sicer
dr
žav?' ^ ,olar'ev za dobljeni glas v tej volilni enoti oziroma
Čba prve a
': S°2a
9 odstavka tega člena se smiselno uporablja
or a
ske i n madžarske
9 nizatorje
volilneskupnosti.
kampanje za kandidate italijannarodne

21. člen
tuđiđeOr'neanP°vrn'tve

stroškov volilne kampanje so upravičeni
Pred 9 izatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
senika
republike,
za katere je glasovalo najmanj 10% od
gia.pne
9a števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Če se
van
gia ° ie ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem
dob|jJenih
.n'Uglasov
' upravičena
do povrnitve
stroškov le na osnovi
na ponovnem
glasovanju.
0r em
Pred n '2at
J
volilne kampanje oziroma kandidatom za
n a
vs i? ik republike se povrnejo stroški v višini 20 tolarjev
kr0(] ak dobljeni glas, na račun stroškov za morebitni drugi
a "olitev pa v višini 10 tolarjev za vsak dobljeni glas.

22. člen
I *a
Državnega zbora se organizatorju volilne kampanje
t lika rp 9 pos'ancev državnega zbora ali za volitve predsedf !a
1
htev
oziroma kandidatu volilni stroški na njegovo
povrne
^secih
i° iz državnega proračuna najkasneje v treh
ije, DreJ\p° predložitvi poročila o financiranju volilne kampadloženega v skladu z 18. členom tega zakona.
23. člen

- odgovorni urednik javnega glasila, ki objavi raziskavo javnega mnenja o kandidatih, ne da bi navedel podatke iz prvega
odstavka 4. člena tega zakona;
- odgovorni urednik javnega glasila, ki objavi raziskavo javnega mnenja v obdobju sedem dni pred dnem glasovanja
(drugi odstavek 4. člena tega zakona):
- odgovorni urednik javnega glasila, če objavi volilno propagandno sporočilo brez navedbe naročnika (prvi odstavek 6.
člena).
26. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje:
- izdajatelj informativno-političnega javnega glasila v pretežno javni lasti, ki ne sprejme in ne objavi pravočasno pravil
iz prvega odstavka 5. člena ali, ki ravna v nasprotju z drugim
odstavkom 5. člena tega zakona:
- izdajatelj sredstva javnega obveščanja, ki ne navede podatkov v skladu s 7. členom tega zakona;
- izdajatelj informativno-političnega javnega glasila v pretežno javni lasti, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6.
člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
27. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek organizator volilne kampanje:
- ki opravlja plakatiranje v nasprotju z 8., 9. ali 10. členom
tega zakona oziroma preleplja ali uničuje plakate drugega
organizatorja volilne kampanje;
- ki ne odstrani plakatov in drugih volilno propagandnih
sporočil v skladu z 11. členom tega zakona;
- ki ne priglasi shoda ali zborovanja najkasneje 3 dni pred
organiziranjem shoda ali zborovanja v skladu s 13. členom
tega zakona;
- ki organizira shod v nasprotju s 14., 15. ali 16. členom tega
zakona;

Občine
V
z
aktom določijo
delno
povrnitev
« °'ilnihn koškov ustreznim
tudi za organizatorje
oziroma
kandidate
na
za člane občinskih svetov oziroma županov.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba organizatorja
volilne kampanje.

Akt
s 0 delnj
za
Pr(®jst n povrnitvi stroškov
—
— volitve
- — v občini mora
— - biti
L°Vrnitp V ed
začetkom
volilne
kampanje
in
mora
omogočiti
^ida» sm*ro^kov vsem organizatorjem volilne kampanje ali
|<g ' ki jim pripadejo mandati v občinskih svetih in
*3it)paanedidatom za župane oziroma organizatorjem volilne

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pristojnega upravnega organa, enote verske skupnosti, javnega zavoda ali
državnega organa, ki organizatorju volilne kampanje omogoči organiziranje shoda ali zborovanja v nasprotju s 14., 15.
ali 16. členom tega zakona.

i!
?
i
!(

I zanje, ki dobijo vnaprej določen delež glasov.

28. člen

ŽENSKE DOLOČBE
24. člen

dgpjg
Wrwn<? kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
Hm
«; *dor trga ali kakorkoli drugače uničuje plakate, ki
a
k°na aiePljeni v skladu z določbami 0. oziroma 9. člena tega

;.dena

25. člen
kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
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Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek organizator volilne kampanje, ki ne predloži poročila
o financiranju volilne kampanje (18. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma fizična
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
29. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje organizator volilne kampanje, ki za financiranje
volilne kampanje za volitve poslancev Državnega zbora ali za
13

volitve za predsednika republike prekorači omejitve iz 19.
člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje organizator volilne kampanje, ki za financiranje
volilne kampanje za volitve članov občinskih svetov ali županov prekorači omejitve iz 19. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se za prekršek iz
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba organizatorja
volilne kampanje.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
O delni povrnitvi stroškov volilne kampanje organizatorjem
volilnih kampanj za prve lokalne volitve lahko odločijo
z ustreznim aktom novo izvoljeni občinski sveti po volitvah,
vendar morajo pri tem upoštevati načelo enakopravnosti
v skladu z 2. odstavkom 23. člena tega zakona.

31. člen
Vsi zneski iz tega zakona, ki določajo višino dovoljene porab®
sredstev za volilno kampanjo in omogočajo povrnitev
stroškov za volilno kampanjo, se za vsake volitve po le,u .
revalorizirajo na osnovi izračunane rasti življenjskih stro:=*° :
Revalorizirane zneske ob vsakokratnem razpisu volitev doio
Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije.
Vsi zneski, ki jih določajo kazenske določbe tega zakona, s®
za vsake volitve po letu 1994 prilagodijo sorazmerno drug
denarnim kaznim za prekrške, o čemer ob razpisu vsakokra
nih volitev odloči Državni zbor Republike Slovenije.
32. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis,u
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 23. seji, dne 13. 9.
1994, v drugi obravnavi sprejel predlog zakona o volilni kampanji.

k 28 členu (sedaj 25. člen), k 29. členu (sedaj 26. člen),^ ^
členu (sedaj 27. člen), k 31. členu (sedaj 28. člen), sprejet P,e ,
nov 31. a člen (sedaj 29. člen), k 32. členu, (sedaj 30. c '■
sprejet je bil nov 32. a člen (sedaj 31. člen) in k 33. členu■

V skladu s 195. členom Poslovnika Državnega zbora je besedilo predloga o volilni kampanji pripravljeno za tretjo obravnavo. V besedilo predloga so vključeni tudi sprejeti amandmaji k 1. členu, k 2. členu, k 3. členu, k 5. členu, k 8. členu, k 9.
členu, k 10. členu, sprejet je bil nov 10. a člen (sedaj 11. člen),
k 14. členu (sedaj 15. člen), k 16. členu (sedaj 17. člen), k 17.
členu, k 18. členu, k 19. členu, k 20. členu, k 21. členu (sedaj
18. člen), k 22. členu (sedaj 19. člen), k 23. členu (sedaj 20.
člen), k 24. členu (sedaj 21. člen), k 25. členu tsedaj 22. člen).

V drugi obravnavi pa niso bili spremenjeni 4., 6., 7• f
sedanji 12., 13., 14., 16., 23., 24.. ter 32. člen.
Zaradi črtanja petih členov (17. 18. 19. 20. in 33. &enen*\?e
novih 10. a, 31. a in 32. a člena (sedanji 11., 29. in 31 ^ lL
bilo potrebno opraviti preštevilčenje členov, kot pos/eo ^
tega pa je bila opravljena tudi ustrezna redakcija v ff" j
katerih določbe se nanašajo na druge (preštevilčene) cl
zakona.
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log CARINSKEGA ZAKONA - EPA 621 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada
Republike Slovenije je na 101. seji dne 15. septema
1994 določila besedilo:
~ predloga carinskega zakona,
ki
stari poin®''ia v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
Si«
seje Državnega
zbora poslovnika
Republike
. venije zsklepov
dnem 22.
21/6-1994
in 187. člena
ravnega zbora Republike Slovenije.
Sfti vam pošiljamo amandmaje Vlade Republike SloveI k predlogu carinskega zakona - druga obravnava ter
s, 9ram tehnične in kadrovske usposobitve carinske
11 'n pro9ram prilagoditve organizacije novemu carinskem
v J " zakonu ter pregled carinarnic in carinskih izpostav
publiki Sloveniji, ki pa je pripravilo Ministrstvo za
ance - Republiška carinska uprava.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar » Ministrstvu za finance,
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Tatjana MLEKUŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Mateja VRANIČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za finance.

^[log carinskega zakona
s°PlEL
°ŠNE DOLOČBE
poglavje
°šie določbe in definicije
l.člen
(vsebina zakona)
Cari

nski 2akon ureja pravice in obveznosti udeležencev
vv Carin
u
Zvezj S
Postopku ter pooblastila carinskih organov
S prornet
k'ike si'°venije
blaga
med carinskim
inom
tujimi
carinskimi
območji.območjem Repu2. člen
(carinsko območje)
Car'
arins^'nsko območje Republike Slovenije (v nadaljevanju:
fl,0r
3mo e
ie Si °'en
^i ) obsega ozemlje Slovenije, teritorialno
nirT)
rno 10 1 'Je in zračni prostor nad ozemljem in teritorial%
črto
.?
Slovenije.
Carinsko območje je omejeno s carinv
2ak0 u■ 0 je identična z mejno črto, kakor je ta definirana
c

nadzoru državne meje (Ur. I. RS, št. 1/91-1).
(2)
ns
%oč' ki zakon se izvaja enotno na celotnem carinskem
^Odnn0 'e n' s tem zakonom, posebnim zakonom ali medPogodbo določeno drugače.
3. člen
(definicije)
(1) 2a
fOd| porabo tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi
imajo naslednji izrazi naslednji pomen:
'2raz Carin
?isko
ski organ pomeni carinarnico ali njeno organizaa
e v
dni r0'0,
skladu
o carinski
službi
RS, št.i 1/91-1,
58/93z inzakonom
65/93) pristojna
za vodenje
n
9 posto
' ka?^
Pka in postopka za ugotavljanje odgovornoSnovanje za carinske prekrške na prvi stopnji;
Na, ^ar'nski dolg pomeni obveznost osebe iz 5. točke tega
v
rdr aiat plača
skladu z zakonom obračunan znesek uvoz'nsk dolg
(carpri
inski
dolg); ob uvozu) oziroma izvoznih dajatev
iZV0ZU
2r
s ' a*
oiCarin~v°2ne dajatve pomeni:
>v0,uln druge dajatve z enakim učinkom, ki se plačujejo
dajatve , ki se plačujejo pri uvozu kmetijskih proizil v skladu s posebnim zakonom;

Zlv
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4. izraz izvozne dajatve pomeni:
- carino in druge dajatve z enakim učinkom, ki se plačujejo
ob izvozu,
- posebne dajatve, ki se plačujejo pri izvozu kmetijskih proizvodov in živil v skladu s posebnim zakonom;
5. izraz carinski dolžnik pomeni osebo, ki je odgovorna za
plačilo carinskega dolga;
6. izraz carinski nadzor pomeni ukrepe carinskih organov,
s katerimi se preprečuje neupravičeno ravnanje s carinskim
blagom in zavaruje njegova istovetnost, dokler ni blago sproščeno v prost promet kakor tudi zagotavlja spoštovanje drugih
predpisov v zvezi s carinskim blagom;
7. izraz carinska kontrola pomeni izvajanje specifičnih ukrepov, kot npr. pregled in preiskava blaga, prevoznih in prenosnih sredstev, preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti
dokumentov, preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti
poslovnih knjig in drugih evidenc, pregled prtljage in stvari, ki
jih potniki nosijo s seboj in izvajanje uradnih preiskav z namenom, da se zagotovi pravilna uporaba carinskih predpisov in
drugih določb glede blaga, ki je predmet carinskega nadzora;
8. izraz carinsko dovoljena uporaba oziroma raba blaga pomeni:
a. predložitev blaga v carinski postopek,
b. vnos blaga v prosto carinsko cono,
c. ponoven izvoz blaga iz carinskega območja,
d. uničenje blaga pod carinskim nadzorom,
e. prepustitev blaga carinskim organom v prosto razpolaganje;
9. izraz carinski postopek pomeni:
a. sprostitev blaga v prost promet,
b. carinsko skladiščenje,
c. uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz,
d. predelava pod carinskim nadzorom,
e. začasni uvoz,
f. začasni izvoz na oplemenitenje,
g. carinski postopek za izvoz blaga,
h. tranzi|ni postopek;
10. izraz carinska deklaracija pomeni vlogo, s katero oseba
v predpisani obliki in na predpisan način zahteva izvedbo
določenega carinskega postopka;
11. izraz carinski deklarant pomeni osebo, ki vloži carinsko
deklaracijo v svojem imenu ali v imenu druge osebe pri
carinskem organu, na podlagi katere se izvede carinski postopek;
15

12. izraz predložitev blaga pomeni obvestilo carinskemu
organu, ki se opravi na predpisan način, da je blago prispelo
k carinskemu organu oziroma na kraj, ki ga je carinski organ
določil;

(3) Zoper odločbo, ki jo izda carinski organ v upravne11
postopku, je mogoča pritožba na Carinsko upravo Repu"
Slovenije.

13. izraz prepustitev blaga pomeni dejanje, s katerim carinski
organ dovoli uporabo blaga v zahtevanem carinskem postopku;

2. poglavje
Informacije o carinskih predpisih

14. izraz upravičenec pomeni osebo, ki ji je priznana katera od
ugodnosti v skladu s tem zakonom;
15. izraz carinski zavezanec pomeni osebo v imenu katere je
bila carinska deklaracija vložena ali osebo na katero so bile
prenešene pravice in obveznosti prve osebe v zvezi z določenim carinskim postopkom;
16. izraz proizvodne operacije pomeni:
a. obdelavo blaga, vključno z montažo, sestavljanjem in pritrjevanjem blaga na drugo blago;
b. predelavo blaga;
c. popravilo blaga, vključno z montažo, obnavljanjem in usposabljanjem blaga;
d. uporabo določenega blaga, ki ni vdelano v pridobljene
proizvode, vendar omogoča proizvodnjo tega blaga in se
popolnoma ali delno porabi v tem proizvodnem procesu.
17. izraz pridobljeni proizvodi pomeni vse proizvode, ki so
rezultat proizvodnih operacij iz prejšnje točke;
18. izraz enakovredno blago pomeni domače proizvode, ki se
uporabijo namesto uvoženih za proizvodnjo pridobljenih proizvodov;
19. izraz normativ pomeni količino ali odstotek pridobljenega
proizvoda, ki se proizvede iz določene količine uvoženega
blaga.
4. člen
(carinsko blago)

7. člen
(potrdilo o uvrstitvi blaga v
nomenklaturo carinske tarife)
(1) Carinska uprava Republike Slovenije izdaja potrdila o
stitvi blaga v carinsko tarifo na podlagi pisne zahteve.

uW'

(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka je zavezujoče za car'"j[Je
organe samo glede razvrstitve blaga v nomenklaturo carl"|r.
tarife v carinskem postopku, ki ga vodijo z imetnikom P ^
dila. Potrdilo je zavezujoče le za blago, za katero se ca" .
postopek začne po dnevu izdaje potrdila o uvrstitvi
v carinsko tarifo.
(3) Imetnik potrdila mora dokazati, da blago, ki ga dekla''
v vseh elementih ustreza blagu, ki je opisano v potrdilu
(4) Potrdilo iz prvega odstavka je veljavno eno leton odn dnjjel
izdaje, razen če je ugotovljeno, da je potrdilo '® 5L||(l
temelji na netočni ali nepopolni informaciji vložnika zan
za izdajo potrdila.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek potrdilo preneha ve''a!!jak(j(
(a) zaradi spremembe predpisov potrdilo ni več v s
z veljavno zakonodajo;
,nS|d
(b) potrdilo ni več v skladu z uradnimi tolmačenji ca<1
nomenklature zaradi njene spremembe ali spremembe ^
narodnih predpisov, na katerih temelji carinska nom® ■
tura. V tem primeru potrdilo preneha veljati naslednji
uradni objavi spremembe;
(c) je imetnik potrdila obveščen o preklicu, spremnembi'
umiku potrdila.

(1 (Carinsko blago v smislu tega zakona so:
- vse stvari, ki se uvažajo na carinsko območje in niso bile
sproščene v prost promet,
- vse stvari, za katere se vloži carinska deklaracija za izvoz iz
carinskega območja.
Vse ostalo blago je domače blago.

(6) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena se lahko
le za določitev višine uvoznih ali izvoznih dajatev ter dol ^
višine izvoznih spodbud ali drugih povračil, povezanih z
njem kmetijske politike.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za carinsko blago ne
štejejo:
1. javne listine,
2. pisemske pošiljke, ki ne vsebujejo carinskega blaga in
druge poštne pošiljke, ki vsebujejo knjige,
3. trgovska korespondenca, poslovne knjige, blagovna,
pravna in finančna dokumentacija,
4. efektivni denar, čeki, menice, delnice in drugi vrednostni
papirji, ki se uporabljajo kot plačilno sredstvo.

3. poglavje
Druge splošne določbe

5. člen
(uporaba mednarodnih pogodb)
Določbe tega zakona se ne uporabljajo pri plačevanju carine
za uvoženo blago ali vodenje carinskih postopkov, če je
plačevanje carine ali vodenje carinskih postopkov blaga drugače urejeno z mednarodno pogodbo, ki jo je Slovenija uveljavila v skladu z zakonom.
6. člen
(uporaba zakona, ki ureja splošni upravni postopek)
(1) Če s tem zakonom ni drugače določeno, vodi carinski
organ carinski postopek v skladu z zakonom, ki ureja splošni
upravni postopek.
(2) Če carinski organ v carinskem postopku v celoti ugodi
zahtevku, se odločba lahko izda v obliki uradnega zaznamka
na vlogi.
16

(7) Minister, pristojen za finance predpiše način
prenehanja veljavnosti potrdil iz prvega odstavka tega .artj«
pogoje in način njihove uporabe ter nadomestila za iz°
potrdil iz prvega odstavka tega člena.

8. člen
(dolžnost predložitve dokumentov)

do
(1) Za izvajanje carinskih predpisov je vsaka oseba'
posredno ali neposredno vključena v posle v zvezi z - j
dolžna carinskim organom na njihovo zahtevo
njiK
potrebne dokumente in pojasnila, ne glede na obli'
vega zapisa, ter zagotoviti carinskim organom P°
P)
pomoč.
(2)Kdor zahteva, da carinski organ odloči o zadevi, Kin A
izvajanje carinskih predpisov, mora carinskemu orga £/,
ložiti vse potrebne dokumente in druge podatke, ki I'
ski organ potrebuje za odločitev.
9. člen
iKl)
(hramba dokumentov, potrebnih v carinskem p°:stop'
Osebe so dolžne dokumente iz prejšnjega člena hrani"
izvajanja carinske kontrole tri leta od dneva, ko:

S'
"or

Ste
N
(a) je bila sprejeta deklaracija za sprostitev blaga [A S'1
b>
promet oziroma deklaracija za izvoz blaga, vendar
gre za primere opredeljene v alinei (b) tega člena
fc);
v
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[J ie pretekel rok carinskega nadzora (67. člen) v primeru
,°za blaga, ki je bilo ob sprostitvi v prost promet oproščeno
Pačila carine oziroma mu je bila carinska stopnja znižana
namena za katerega se je uvozilo;
gle., kateri drug carinski postopek v zvezi z blagom
W)je bilo blago, vnešeno v prosto carinsko cono ali iznešeno

!

> EZADOLoeiTE
UVo»£?
V VIŠINE
i DRMrm
WH OZIROMA IZVOZNIH DAJATEV TER
;
UKREPOV trgovinske politike
Ca^'avie
ske stopnje In razvrstitev blaga v carinsko tarifo
10. člen
(carinska tarifa)

,
J

se

Plačuje v primerih, ki so predvideni s tem zako?aknnn°m
° drugače
P jah, k'določeno.
so določene v carinski tarifi, če ni s tem
sto n

j '' ^arinsko tarifo določa poseben zakon.
.j

11. člen
(plačilo drugih uvoznih
in izvoznih dajatev)

J

li Plačujl^e uvozne dajatve, ki jih določajo posebni predpisi, se
tenji'0 v sk|adu s predpisi, ki veljajo za plačevanje carine,
Posebnimi predpisi drugače določeno.
( (2) |^y e da
i 4ajo te !? . jafve se plačujejo v skladu s predpisi, ki dolot dajaig dajatve. Če ti predpisi nimajo določb o plačevanju
v
anje Cg®® Primerno uporabljajo predpisi, ki veljajo za plače-

12. člen
(osnovno pravilo o poreklu blaga)

(1) j.
s
lopnj ar ie plačilo uvoznih dajatev ali določitev carinske
Uv
°2nih ?clv'sno °d porekla blaga, ki je zavezano plačilu
^kon0 dajatev, se poreklo blaga ugotavlja v skladu s tem
I
n ^e ni z drugim predpisom ali mednarodno pogodbo
i
o drugače.
;
?) Kot ki- s
r ' v|6| U av v poreklom iz določene države se šteje:
i! 'v te rtf ! celoti pridobljeno ali proizvedeno blago ali
j
• orzavi zadosti predelano blago.
A _ io
t je J? Se. da je blago zadosti predelano v določeni državi,
a
t 6na - ecie
tam
izvršena zadnja bistvena ekonomsko upravir ?Neiav Porr
'ava oziroma obdelava, pri čemer predelava ali
"'stvor,.?
ieni pridobitev novega blaga oziroma njegovega
e
9a elementa.
[i)V|ađ- .
r
kriteri za
®kla hjg"
je ugotavljanje in način dokazovanja
13. člen
(v celoti pridobljeni proizvodi)

s

'®je
! ?r°iivnrt da so naslednji proizvodi v celoti pridobljeni ali
n V
k' "•ina
' določeni državi:
'c rastiira'ni Proizvodi, pridobljeni v tej državi,
/ hiy6
Proizvodi, ki so v tej državi nabrani,
j
skotene in vzrejene v tei državi,
0foč

14. člen
(zadosti predelano blago)
(1) Blago, katerega proizvodnja zajema več držav, se šteje, da
je po poreklu iz tiste države, v kateri je bila opravljena zadnja
bistvena ekonomsko upravičena obdelava ali predelava
katere rezultat je bil pridobitev novega proizvoda oziroma, ki
predstavlja pomemben postopek v proizvodnji določenega
proizvoda.
(2) Kot zadnja bistvena ekonomsko upravičena obdelava ali
predelava iz prejšnjega odstavka se ne more šteti:
(a) pakiranje ali prepakiranje blaga, ne glede na to, kje je bila
izdelana embalaža;
(b) razdeljevanje večjih količin na manjše ali združevanje
manjših količin v večje;
(c) sortiranje, klasiranje, izpranje ali razdeljevanje blaga
z rezanjem ali ustekleničenjem;
(d) etiketiranje in zaznamovanje blaga;
(e) konzerviranje blaga za transport oziroma skladiščenje;
(f) zlaganje blaga v skupine;
(g) zakol uvožene žive živine pred potekom treh mesecev od
dneva uvoza.
3. poglavje
Carinska vrednost
15. člen
(namen določanja carinske vrednosti)

Nts.

'

(d) proizvodi, pridobljeni iz živih živali, vzrejenih v tej državi,
(e) proizvodi, pridobljeni z lovom in ribolovom v tej državi,
(f) proizvodi morskega ribolova in drugi proizvodi, pridobljeni
iz morja izven teritorialnih voda te države z ladjami, ki so
registrirane v tej državi in plujejo pod zastavo te države,
(g) blago, pridobljeno ali proizvedeno na ladjah - tovarnah iz
proizvodov, omenjenih v točki (f), če je takšna ladja registrirana v tej državi in pluje pod njeno zastavo,
(h) proizvodi pridobljeni iz oziroma izpod morskega dna izven
teritorialnih voda te države, pod pogojem, da ima ta država
izključno pravico za izkoriščanje tega morskega dna,
(i) odpadki in ostanki proizvodov, ki izvirajo iz proizvodnih
operacij in rabljeni proizvodi, če se zbirajo v tej državi izključno zaradi reciklaže surovin,
(j) blago, ki je proizvedeno izključno iz blaga, omenjenega
v točkah (a) do (i) ali iz njihovih proizvodov.
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Carinska vrednost blaga predstavlja osnovo za uporabo carinske tarife in, če tako določajo drugi ukrepi trgovinske politike,
tudi za njihovo izvajanje.
16. člen
(definicija in osnovno pravilo za
ugotavljanje carinske vrednosti)
(1) Carinska vrednost uvoženega blaga je dogovorjena cena
(transakcijska vrednost), to je dejansko plačana cena ali cena,
ki jo je treba plačati za blago, kupljeno zaradi uvoza v Slovenijo, če ustreza pogojem, navedenim v naslednjem odstavku.
(2) S ceno, ki pomeni carinsko vrednost je mišljeno:
1. da so vključeni vsi stroški in drugi izdatki (20. člen) v zvezi
s prodajo in dobavo blaga do tam, kjer prihaja blago na
carinsko območje;
2. da so izključeni vsi stroški, davščine in takse, ki se zaračunavajo na carinskem območju;
3. da ni omejitev za kupce glede razpolaganja ali uporabe
blaga, razen omejitev, ki so določene s slovenskimi predpisi,
omejitev, ki se nanašajo na prepoved nadaljnje prodaje
v tretje države ali omejitev, ki bistveno ne vplivajo na vrednost
blaga;
4. da v pogodbi o nakupu in prodaji ni pogojev ali obveznosti,
katerih vrednost se ne more ugotoviti glede na vrednost
blaga, ki se carini;
5. da prodajalec ne bo neposredno ali posredno prejel nobenega dela prihodka od kupčeve nadaljnje prodaie ali kakš17

nega drugačnega kupčevega razpolaganja ali od kupčeve
uporabe blaga, razen v primerih iz 20. člena tega zakona;
6. da kupec in prodajalec nista vzajemno povezana oziroma,
če sta povezana, da na dogovorjeno ceno ni vplivalo trgovinsko, finančno ali kako drugo razmerje med kupcem in prodajalcem.
(3) Carinska vrednost za blago, ki se izvaža, je vrednost blaga,
dobavljenega na slovenski meji.
17. člen
(uporaba pravil o enakem in o podobnem blagu)
(1) Če carinske vrednosti za uvoženo blago, ni mogoče ugotoviti na podlagi prvega odstavka 16. člena tega zakona, se
vzame za carinsko vrednost dogovorjena cena za blago enake
kvalitete in enakih lastnosti, kupljeno za uvoz v Slovenijo in
uvoženo v istem ali v približno istem času kot blago, ki se
carini.
(2) Če carinske vrednosti za uvoženo blago ni mogoče ugotoviti na podlagi prvega odstavka 16. člena tega zakona in
prvega odstavka tega člena, se vzame za carinsko vrednost
dogovorjena cena za podobno blago, kupljeno za uvoz v Slovenijo in uvoženo v istem ali v približno istem času kot blago,
ki se carini.
(3) Za ugotovitev carinske vrednosti na podlagi prvega in
drugega odstavka tega člena se uporabi dogovorjena cena za
enako ali podobno blago, prodano v enaki obliki nakupa in
prodaje (prodaja na drobno ali na debelo) in v približno enaki
količini, kot blago, ki se carini. Če ni takšnih prodaj, se
uporabi dogovorjena cena za enako ali podobno blago, prodano v drugačni obliki nakupa in prodaje ali v drugačnih
količinah.
(4) Če je več dogovorjenih cen za enako oziroma podobno
blago, se uporabi za ugotovitev carinske vrednosti za uvoženo blago najnižja dogovorjena cena.

- vrednosti materiala in stroškov, nastalih pri Proizvo bj.
uvoženega blaga;- dobička, ki ga pri uvozu v Slovenijo
čajno dosežejo proizvajalci enakega ali podobnega blag
države izvoza, kot je blago, ki se carini, in stroškov, K
imajo pri takem uvozu;
- stroškov in drugih izdatkov iz 20. člena tega zakona.
1
(2) Na zahtevo carinskega zavezanca se lahko spremenii vrst"
red uporabe 1. in 2. točke prejšnjega odstavka.
19. člen
(ugotavljanje carinske vrednosti
na drugo, ustrezen način in omejitve pri tem)
(1) Če se carinska vrednost za uvoženo blago ne more U9°jJ
viti na podlagi 16., 17. in 18. člena tega zakona, se u9oto.|,
drugačen ustrezen način v skladu z zakonom na P°
podatkov, ki so na razpolago.
(2) Carinske vrednosti iz prejšnjega odstavka ni m
tavljati na podlagi:
^
1. prodajne cene blaga proizvedenega na carinskem od
Slovenije;
in0(,
2. postopka, po katerem je mogoče za carinsko vrea
uporabiti višjo od dveh alternativnih vrednosti;
.ce;
3. prodajne cene blaga na domačem trgu države ■zVSZ|0če'"
4. stroškov proizvodnje, razen tistih, ki so kot stroški dol
v skladu s prvo alineo 2. točke prvega odstavka 18. člena
zakona;
5. cene blaga za izvoz v druge države;
6. najnižjih carinskih vrednosti ali
7. poljubnih ali fiktivnih vrednosti.
20. člen
(stroški in izdatki, ki se vštevajo v carinsko vredno®^

Če se uvoženo blago oziroma enako ali podobno blago ne
prodaja v Sloveniji v enakem stanju kot je bilo uvoženo in če
to zahteva carinski zavezanec, se carinska vrednost za uvoženo blago ugotovi na podlagi cen za mersko enoto, po kateri
se uvozno blago po oplemenitenju prodaja v največji skupni
količini osebam v Sloveniji, ki niso povezane z osebami, od
katerih kupujejo to blago, pogoj pa je, da se ta cena zmanjša
za znesek vrednosti oplemenitenja in za stroške iz prvega
odstavka te točke;

(1) Pri ugotavljanju carinske vrednosti v skladu s 1°-. ^
tega zakona se v carinsko vrednost prištejejo naslednji ®
in izdatki, če le-ti še niso zajeti v dejansko plačani ali P
ceni:
1. provizije posrednikov in druge provizije razen
provizij;
2. stroški posebne embalaže, ki jo je mogoče obravnriavati'
del blaga;
.
3. stroški embalaže in sicer stroški za material in delo. s|,:
4. naslednji stroški prevoza do mesta vnosa na ca
območje:
jn
(a) stroški prevoza in zavarovalnine za uvoženo blago ^
(b) stroški skladiščenja ter stroški obdelave, ki so nasta
prevozom uvoženega blaga;
_ate''
5. sorazmerni del vrednosti surovin, reprodukcijskegae " ^
ala in delov za vdelavo, kupljenih v tujini, ki jih l rrMf'
zagotovil brezplačno ali po znižani ceni in so bili up°
pri proizvodnji uvoženega blaga;
.
6. sorazmerni del vrednosti drugega blaga, ki ga ,era b|jf*
zagotovil brezplačno ali po znižani ceni in je bilo up°
pri proizvodnji uvoženega blaga;
. gj
7. sorazmerni del vrednosti orodja, kalupov, matric in
nih proizvodov, ki jih je kupec zagotovil brezplačno (
znižani ceni in so bili uporabljeni pri proizvodnji uv0
b'aga;
8. nadomestila in stroški v zvezi s pravicami do
patentov, modelov, znakov ali tuje tovarniške ali "* $
znamke, ki jih kupec plača neposredno ali posredno,
prodaja pogojena s takšnim plačevanjem;
^
9. del zneska, dosežen z nadaljnjo prodajo, odstop^
uporabo uvoženega blaga, ki se neposredno ali P°
plača prodajalcu;
,-nj
10. sorazmerni del vrednosti storitev, opravljenih v D
kupec posebej plača in so potrebne za proizvodnjo i5(i
se uvaža. Vrednost storitev ne obsega stroškov '
opravljenih v tujini.
.

2. če carinske vrednosti ni mogoče ugotoviti po prejšnji točki,
se ugotovi na podlagi obračunane vrednosti, ki ustreza
znesku:

(2) Ne glede na 8. točko prejšnjega odstavka se nad0"1^
in stroški ne vštevajo v carinsko vrednost, če se bla9
s pravico do reprodukcije.

18. člen
(druga pomožna pravila za
ugotavljanje carinske vrednosti)
(1) Če carinske vrednosti za uvoženo blago ni mogoče ugotoviti na podlagi 16. in 17. člena tega zakona, je treba ravnati
takole:
1. če se uvoženo blago oziroma enako ali podobno uvoženo
blago prodaja v Sloveniji v enakem stanju, kot je bilo uvoženo,
se carinska vrednost za uvoženo blago ugotovi na podlagi
cene za mersko enoto, po kateri se uvoženo blago oziroma
enako ali podobno uvoženo blago prodaja v takem stanju
osebam, ki niso vzajemno povezane z osebami, od katerih
kupujejo to blago, v največji skupni količini v istem ali približno istem času, ko se uvaža blago, ki se carini, pod pogojem, da se ta cena zmanjša za znesek:
- običajnih provizij, stroškov prometa in drugega dobička
v zvezi s prodajo enakega ali podobnega blaga, uvoženega
v Slovenijo;
- carine in uvoznih davščin ter drugih davščin in taks, ki se
zaračunavajo pri prodaji blaga v Sloveniji.

18

poročevalec

21. člen
(upoštevanje doplačil, posebnih plačil ipd.)
<1'Če se uvaža blago, za katero je dogovorjena obveznost iz
• do 10 točke prejšnjega člena, mora carinski zavezanec to
značiti v carinski deklaraciji.

25. člen
(upoštevanje popustov, znižanj cen)
(1) Za določitev carinske vrednosti blaga, za katerega v trenutku ugotavljanja carinske vrednosti dogovorjena cena še ni
bila plačana, se kot carinska vrednost praviloma upošteva
cena, ki bi morala biti plačana za izpolnitev obveznosti.

(2) Carinski zavezanec mora naknadno prijaviti pristojnemu
^finskemu
organu prodajo, odstop ali uporabo uvoženega
a
9a, iz katere izhaja obveznost doplačila določenega znea
kSnProdajalcu, najpozneje v 30 dneh od dneva, ko nastane
a obveznost.

(2) Vsa znižanja cene in kasa skonto ca upoštevajo pri določitvi carinske vrednosti blaga, če so v času ugotavljanja carinske vrednosti že določeni in bodo uveljavljene v predpisanem
roku po uvozu blaga.

13) Na podlagi vložene prijave izda carinski organ odločbo,
oratero obračuna carino in druge uvozne davščine, ki jih
a carinski zavezanec plačati.

(3) Stroški montažnih del, ki se opravljajo v Republiki Sloveniji, se ne vštevajo v carinsko vrednost za stroje, aparate in
naprave, ki se uvažajo.

22. člen
(vračunavanje skupnih stroškov v carinsko vrednost
več vrst blaga)
ra
'e v Posamezni
pošiljki
več vrst
blaga,
ki se
carini po
J«nih carinskih
stopnjah,
se celotni
stroški,
ki se
nanašajo
na
U
J* P blaga, ter stroški s prevozom, zavarovanjem in dostavo
Q|Oračunavajo v sorazmerju z vrednostjo posamezne vrste
aga.
Ne lede na
Ehntevo
9deklarantaprejšnji
carinski naorgan
na
celotneodstavek
stroške, kilahko
se nanašajo
več vrst
a a
9
v
posamezni
pošiljki,
doda
vrednosti
tistega
blaga,
ki
se
u
»rsča v tarifno številko, katere carinska stopnja je najvišja.

23. člen
(upoštevanje fakturne vrednosti, valuta)
detfaVcarinsl<0 vrednost se vzame vrednost blaga, ki je navetea93 zakona,
P^dajalčevi
fakturi, če
vrednost ustreza
ki se nanašajo
na tadogovorjeno
ceno. določbam
Mi
(jekPar'nski organ sme v carinskem postopku zahtevati od
vse
ske Vr
podatke, ki so potrebni za ugotavljanje carinednosti po 16. do 20. členu tega zakona.
6 9 v ,a
^aiut'
'
kturi navedena vrednost blaga izražena v tuji
v
SB va,uta
ski
preračuna v domačo valuto, po tečaju, ki
n
z 2akonom
ast'anka obveznosti. kiplačila
ureja carine.
devizno poslovanje, velja na dan
j*) Če faktura iz opravičenih vzrokov ni predložena oziroma
vreie carinski organ glede na okoliščine uvoza mnenja, da
'®qa
°S' k'a9a' ie navedena v fakturi, ne ustreza določbam
v
skila2al<ona
du s 16.ododogovorjeni
19. členomceni,
tega ugotovi
zakona. carinsko vrednost

pLNa zahtevo carinskega zavezanca izda carinski organ
lin® obvestilo o višini carinske vrednosti in o načinu njenega
stavljanja.
24. člen
(finančni stroški)
v&i za kredite in stroški za zagotovitev denarnih sredstev
b|ai ni (finančni stroški), ki se nanašajo na plačilo uvoženega
Se ne
Spor a Um
vštevajo v carinsko vrednost, če je finančni
1. £e *s
sestavljen pisno, pod naslednjima pogojema:
jo je , re° obresti ločene od dejansko plačane cene ali cene, ki
S. j. ba plačati za blago, kupljeno za uvoz v Slovenijo; ali
0
tepla*Cana
°bresti vsebovane v ceni, kupec pa lahko dokaže, da
d6la
cena ali cena, ki jo je treba plačati, približno enaka
0
a a
Ijeno
k
P'
^ ni ceni za istovrstno ali podobno blago, kupv
2
okvi u rner
'insinčnega
sporazuma, in da je obrestna mera
za
'ifin l.Kr
takšne transakcije v državi, v kateri je zagotovedit.
p0f
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26. člen
(carinska vrednost blaga, poslanega brezplačno)
(1) Carinska vrednost za blago, ki se uvaža brez plačila protivrednosti se ugotavlja na podlagi 17. do 19. člena tega
zakona.
(2) V primeru, da se blago, ki se uvaža poškoduje pred
sprostitvijo blaga v prost promet, se carinska vrednost blaga
določi tako, da se ustrezna dogovorjena cena zmanjša za
odstotek poškodbe. Odstotek poškodbe ugotovi carinski
organ s cenitvijo. V primeru pa, da je bila na podlagi dobropisa dogovorjene nova cena, ki ustreza pogojem iz 16. člena
tega zakona, ta cena predstavlja novo carinsko vrednost.
27. člen
(posebna pravila in natančnejši predpisi)
(1) Ne glede na določila tega poglavja, se lahko s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi določijo
posebna pravila za določanje carinske vrednosti blaga, ki je
bilo pred sprostitvijo v prost promet predmet drugih vrst
carinsko dovoljene rabe ali uporabe.
(2) Minister, pristojen za finance izda predpise o natančnejših
pogojih in načinu ugotavljanja carinske vrednosti.
III. DEL
RAVNANJE: BLAGOM, KI JE VNEŠENO
NA CARINSKO OBMOČJE PREDEN JE ZANJ V CARINSKEM
POSTOPKU DOVOLJENA RABA ALI UPORABA
1. poglavje
vnos blaga na carinsko območjo
28. člen
(carinski mejni prehodi)
(1) Carinsko blago je dovoljeno vnesti ali iznesti iz carinskega
območja le preko carinskih mejnih prehodov.
(2) Carinske mejne prehode in njihovo klasifikacijo določi na
predlog ministra, pristojnega za finance in ministra, pristojnega za notranje zadeve, Vlada.
(3) Promet blaga, ki je zavezano fitopatološki, veterinarski ali
drugi predpisani kontroli je dovoljen le preko tistih carinskih
mejnih prehodov, ki so v skladu s posebnimi predpisi določeni za promet takšnega blaga.
(4) Čas, v katerem se sme vnesti oziroma iznesti blago iz
carinskega območja oziroma smejo osebe s carinskim blagom prestopiti carinsko črto določi direktor Carinske uprave
Republike Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za
notranje zadeve in to javno objavi. Pri tem upošteva kategorizacijo carinskega mejnega prehoda, gostoto prometa preko
tega carinskega mejnega prehoda, kadrovske zmožnosti in
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uskladitev z delovnim časom mejnih služb sosednje države.
Pri določitvi delovnega časa na carinskih mejnih prehodih,
kjer so poleg carinske še druge inšpekcijske službe, se upoštevajo tudi delovni časi teh služb.
(5) Direktor Carinske uprave Republike Slovenije da soglasje
za gradnjo, rekonstrukcijo ipd. objektov na carinskih mejnih
prehodih v delu, ki je namenjen carinskim organom oz. carinski kontroli in nadzoru.
29. člen
(carinsko nadzorstvo)
(1) Blago, ki se uvaža je pod carinskim nadzorstvom od vnosa
na carinsko območje dokler ni blago sproščeno v prost promet oziroma dokler ni blago vnešeno v prosto cono, ponovno
izvoženo, prepuščeno carinskemu organu oziroma uničeno
pod carinskim nadzorom.
(2) Niso pod carinskim nadzorstvom:
1. domače in tuje ladje, ki plovejo pod vojaško pomorsko
zastavo,
2. ladje organov za notranje zadeve,
3. domača in tuja vojaška letala in helikopterji.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek so pod carinskim nadzorstvom blago, ki se naloži ali razloži iz ladij iz 1. in 2. točke
prejšnjega odstavka kot tudi promet med temi ladjami in
obalo ter blago, ki se naloži ali razloži iz vojaških letal in
helikopterjev iz 3. točke prejšnjega odstavka, kakor tudi pristajanje vojaških letal in helikopterjev na domačih letališčih.
Pod carinskim nadzorom je tudi blago, ki ga nosijo s seboj
osebe, ki se vkrcajo ali izkrcajo na ladje oziroma letala iz
prejšnjega odstavka.
(4) Blago, ki je namenjeno izvozu, začasnemu izvozu na
oplemenitenje, tranzitu, v smislu 121. člena tega zakona, ali
carinskemu skladiščenju zaradi naknadnega izvoza, je pod
carinskim nadzorom od trenutka sprejema carinske deklaracije do trenutka, ko zapusti carinsko območje, je uničeno ali
pa je deklaracija razveljavljena.
30. člen
(določitev carinske poti)
Vlada lahko določi primere in poti, po katerih mora carinsko
blago potovati od mejnega prehoda do carinskega organa in
obratno.
31. člen
(posebnosti carinskega nadzora glede na obliko transporta)
(1) Posebnosti carinskega nadzora glede na obliko transporta
(cestni, železniški, letalski, pomorski, poštni) določi minister,
pristojen za finance v soglasju z ministrom, pristojnim za
promet in zveze.
2. poglavje
predložitev blaga carinskemu organu
32. člen
(predložitev carinskega blaga)
(1) Oseba, ki je blago vnesla na carinsko območje mora to
blago kakor hitro je mogoče predložiti carinskemu organu
bodisi ga prepeljati na drugo mesto, ki ga je določil carinski
organ in o tem takoj obvestiti carinski organ.
(2) Za izvršitev obveznosti iz prejšnjega odstavka je odgovorna tudi oseba, na katero je prešla obveznost prevoza blaga
po vnosu na carinsko območje.
(3) Obveznost iz prvega odstavka se ne uporablja za blago, ki
ga potniki nosijo s seboj v potniškem prometu, maloobmejnem prometu, blago v poštnem prometu ali v prometu blaga
neznatne vrednosti, če sta carinska kontrola in nadzor zagotovljena na drug primeren način.
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(4) Če oseba iz prvega oziroma drugega odstavkanenerern
izvršiti svojih obveznosti zaradi višje sile ali drugih P a„
Ijivih okoliščin, mora takoj obvestili najbližji carinski org
o razlogih za neizpolnitev obveznosti, sporočiti, kje se DW
nahaja ter v kakšnem stanju je.
33. člen
(ravnanje s predloženim blagom)
(1) Prekladanje in raztovarjanje, kakor tudi premeščanje p'e
loženega blaga je možno le ob predhodnem soglasju car
skih organov.
(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka ni potrebno v Pril7iea 'j
nenadne nevarnosti. V tem primeru je treba carinske org
obvestiti o prekladanju, raztovarjanju ali premeščanju ka
hitro je mogoče.

(3) Zaradi pregleda blaga in prevoznega sredstva sme ca''^t j
organ kadarkoli zahtevati, da se blago razloži in/ali razpa*
3. poglavje
skupna prijava
34. člen
(vložitev skupne prijave)
roC'
(1) Če oseba, ki je vnesla blago na carinsko območje oz ^
oseba, na katero je prešla obveznost za prevoz ^ ^ii
vnosu na carinsko območje ob predložitvi blaga carlre d|0žil>
organu ne vloži tudi carinske deklaracije, mora P
skupno prijavo.
(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka predloži carlk'prei)'
organu skupno prijavo, jo mora predložiti istočasno,
loži blago.
(3) Carinski organ lahko dovoli, da oseba iz prvega °^
rtf
e
tega člena predloži skupno prijavo tudi naknadno, ve0
" želit
kasneje kot prvi delovni dan po dnevu, ko je bilo pr
blago.
(4) Za blago, ki ga potnik nosi s seboj in za poštne p; $
lahko carinski organi ne zahtevajo vložitev skupne inp^J
(
s tem ni ogroženo izvajanje carinskega nadzora zan
h,eVo*
iztekom roka iz prejšnjega odstavka potnik vloži
b|ag3
odobritev katere od carinsko dovoljenih rab ali uporaD
35. člen
(vsebina in oblika skupne prijave)
hfl6 ^
(1) Skupna prijava mora vsebovati vse podatke, P0,r® |<i i1
ugotovitev istovetnosti blaga. Podpisati jo mora oseD ■
izpolni.

(2) Skupna prijava se izpolni na obrazcu, ki 9a
lllllllOld,
minister, pi
pristojen
ioivvjci I ta
za finance.
Iinaiiuv. iw*
Kot prijava
ijutu ««
se
rflD'J 1 *
pogoji, ki jih določi minister, pristojen za finance, up° .atK« le
Od.
tudi komercialni in drugi dokumenti, ki vsebujejo P
potrebne za ugotovitev istovetnosti blaga.
(3) V skladu s pogoji iz drugega odstavka 46. ć'®" pfjp
zakona lahko carinski organ dovoli uporabo tehnični"
močkov za elektronsko izmenjavo podatkov.
36. člen
(potrditev skupne prijave)
(1) Carinski organ potrdi sprejeto skupno prijavo
s predpisom iz drugega odstavka prejšnjega člena.

S
v

sKia

zaf
(2) Carinski organ zadrži en izvod skupne PT^a^e<c k
naknadnega preverjanja, ali je bila za blago, na ko
skupna prijava nanaša vložena carinska dek\a'aa \0n
izvedbo določenega carinskega postopka v roku, ki 9
37. člen tega zakona.
P o,
n>
poročevalec

37. člen
(roki za vložitev zahteve za carinsko
dovoljeno rabo ali uporabo blaga)

42. člen
(uničenje predloženega carinskega blaga)

(1) Če je blago predloženo carinskemu organu skupaj
zaza,?noekpri
)avo' mora deklarant vložiti carinsko deklaracijo
car
neio
insko dovoljene rabe ali uporabe blaga najpoz-

(1) Če okoliščine posameznega primera tako zahtevajo, lahko
carinski organ predloženo carinsko blago uniči. Carinski
organ mora o uničenju blaga obvestiti imetnika blaga. Stroške uničenja nosi imetnik blaga.

(a) 30 dneh po sprejemu skupne prijave, če gre za blago
Pr
'Peljan.o v pomorskem prometu;
#>) 10
dneh po sprejemu skupne prijave, če gre za blago,
Pri
Peljano z drugimi transportnimi sredstvi.

(2) Če gre v primerih iz prejšnjega odstavka za blago, za
katerega so predpisana pravila ravnanja v zvezi z odstranjevanjem, odlaganjem ali uničevanjem, mora carinski organ ravnati na predpisan način.

fesebej
upravičenih primerih lahko carinski organ rok iz
n
iega odstavka podaljša, vendar najdalj še za 20 dni.
lav
as )e
2«6°®
"a hramba blaga

38. člen
(začasna hramba predloženega blaga)
l')Ci
ia
teUr
blago se lahko od vnosa na carinsko območje do
iitvj carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, po predlori
gomm9
stojnemu
carinskemu
organu
v skladu
z 32.
'egaPzakona,
začasno
hrani pod
carinskim
nadzorom.
s prei*asno hranjeno carinsko blago se lahko hrani v skladu
n m
°dohrodstavkom le v prostorih in pod pogoji, ki jih
ori ''
carinski organ.
bLC0arinski or9an lahko od osebe, ki začasno hrani carinsko
eva re
1,1
"^'ebiii
P dložitev
instrumenta
nastalega
carinskega
dolga. zavarovanja za plačilo
39. člen
(ravnanje z začasno hranjenim blagom)
!

>6dmp,' ko je carinsko blago začasno hranjeno, je lahko
le <is,ih
!" n8,D r men
operacij, ki zagotavljajo ohranitev blaga
a|f
'enemkarakteristike.
stanju, ne da bi se spreminjal njegov
i
i tehnične
40. člen
Ravnanje carinskih organov v primeru kršitev
rokov iz 37. člena tega zakona)
Metr, 'n®ki or9an sme sprejeti potrebne ukrepe v skladu
iariien a norn
' vključno z odvzemom in prodajo začasno
car
Viain 23
'nskega blaga, če imetnik blaga ne opravi
'"h v 37°?' začetek carinskega postopka v rokih, predvide• členu tega zakona.
(?) c •
insk
°1stavr i organ lahko v okviru ukrepov iz prejšnjega
16
prer
Pod 3Car
nesti carinsko blago v drug poseben prostor, ki
K^tavk 0lT1
'nsl<
se im nadzorom. Premestitev v skladu s tem
%a
opravi na strošek in odgovornost imetnika
*6,c
i
a
*ak0

or an v

9

n eno

'

skladu s prvim odstavkom tega člena
k'a9° proda, ravna v skladu z 58. členom

„S,
«®di"
'°'očbe
(Ui)0r a u
41. člen
ba določb tega dela zakona za tranzitno blago)
b|aq
} lamo' k'v skladu s tranzitnim carinskim postopkom prispe
i^diojg^hnj kraj in mora biti v skladu s tem postopkom
Pog|a a0 carinskemu organu, se uporabljajo določbe 3. in
' tega dela zakona.
r ie

° va/ec, št. 36

43. člen
(nezakonit vnos carinskega blaga)
Če carinski organ najde blago, ki je bilo vnešeno na carinsko
območje nezakonito ali je bilo odstranjeno izpod carinskega
nadzora, sprejme potrebne ukrepe, vključno s prodajo blaga,
da vzpostavi zakonito stanje.
IV. DEL
CARINSKO DOVOLJENA RABA ALI UPORABA BLAGA
1. poglavje
Splošno
44. člen
(načelo nediskriminatornosti)
(1) Carinski deklarant lahko, če so izpolnjeni predpisani
pogoji, zahteva odobritev katere koli predvidene vrste carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, ne glede na naravo,
količino, poreklo blaga, vrsto pošiljke ali njen namembni kraj.
(2) Izjemoma lahko Vlada za določene vrste blaga prepove ali
omeji katero od predvidenih vrst carinsko dovoljene rabe ali
uporabe blaga zaradi interesov javne morale, varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja,
varovanja nacionalnih vrednot umetniške, zgodovinske ali
arheološke vrednosti ali zaradi varovanja industrijske lastnine.
(3) Vlada lahko določi, da določene vrste blaga zaradi svojih
specifičnih lastnosti lahko v zvezi z odobritvijo carinsko dovoljene rabe oziroma uporabe blaga obravnavajo le posebej
določeni carinski organi.
2. poglavje carinski postopki
1. podpoglavje
Začetek carinskega postopka
45. člen
(obveznost vložitve carinske deklaracije, posledice)
(1)Za vse blago, za katerega se zahteva uvedba carinskega
postopka, mora carinski deklarant vložiti carinsko deklaracijo.
(2) Carinski postopek se začne na podlagi vložene carinske
deklaracije.
46. člen
(oblika carinske deklaracije)
(1) Carinski deklarant mora izpolniti carinsko deklaracijo
v pisni obliki na predpisanem obrazcu.
(2) Če tehnične možnosti to dopuščajo, se lahko namesto
pisne deklaracije uporabi tehnične pripomočke za elektronsko izmenjavo podatkov, pod pogojem, da uporabo takšnih
pripomočkov odobri Carinska uprava Republike Slovenije.
(3) Obliko in način izpolnjevanja carinske deklaracije določi
minister, pristojen za finance.
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47. člen
(carinski deklarant)

50. člen
(sprememba podatkov v carinski deklaraciji)

(1) Carinski deklarant je lahko katerakoli oseba s sedežem
oziroma stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki predloži ali lahko
predloži blago carinskim organom skupaj z vsemi drugimi
dokumenti, ki so potrebni za izvedbo določenega carinskega
postopka.

dovo'1
(1) Carinski organ lahko na podlagi zahteve deklaranta 11 ^
da deklarant spremeni posamezne podatke v deklaracij ,
je že sprejel, vendar se deklaracija tako ne sme razširilirv (
drugo blago, razen tistega, na katerega se je že P
nanašala.

(2) Če sprejem carinske deklaracije naloži določeni osebi
kakršnekoli dolžnosti, mora, ne glede na prejšnji odstavek,
biti carinski deklarant ta oseba ali oseba, ki izpolni deklaracijo
v imenu te osebe.

(2) Spreminjanje deklaracije ni več mogoče dovoliti po al
ko je carinski organ:
hiaaO
1. obvestil deklaranta o tem, da namerava pregledati om ^
2. ugotovil, da so podatki, ki jih deklarant želi sprei"
netočni ali
3. sprostil blago izpod carinskega nadzora.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko carinski
deklarant tudi podružnica tuje pravne osebe, ki je v skladu
z zakonom registrirana na carinskem območju.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko carinski
deklarant tranzitnega blaga ali blaga, ki se začasno uvaža tudi
oseba, ki nima sedeža ali stalnega prebivališča v Sloveniji, če
carinski organ šteje takšno deklaracijo za primerno. Carinski
deklarant blaga, ki se uvaža neobrtoma, je prav tako lahko
tudi oseba, ki nima sedeža ali stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če carinski organ šteje takšno deklaracijo za
primerno.
1. oddelek:
Pisna carinska deklaracija
A. običajen postopek
48. člen
(izpolnitev carinske deklaracije)
(1) Carinski deklarant izpolni carinsko deklaracijo v skladu
s predpisom iz tretjega odstavka 46. člena, tako da izpolnjena
deklaracija vsebuje vse tiste podatke, ki so potrebni glede na
izbran carinski postopek. Carinska deklaracija mora biti podpisana.
(2) Carinski deklarant v carinski deklaraciji navede, katera
vrsta carinskega postopka naj se izvede za blago, navedeno
v deklaraciji.
(3) Deklaraciji mora deklarant priložiti vse druge dokumente,
ki so potrebni za izvedbo zahtevanega carinskega postopka
oziroma dokazila o tem, da je bila izvršena predpisana veterinarska, fitopatološka ali druga predpisana kontrola.

49. člen
(sprejem carinske deklaracije)
(1) Carinski organ mora popolno deklaracijo skupaj s prilogami in dokazili iz tretjega odstavka prejšnjega člena sprejeti
takoj, pod pogojem, da je blago, na katero se deklaracija
nanaša, predloženo temu carinskemu organu.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko carinski
organ sprejme carinsko deklaracijo za izvoz blaga preden je
blago predloženo carinskemu organu, če so izpolnjeni pogoji,
ki jih določi Vlada.
(3) Če carinski organ ob sprejemu deklaracije ugotovi
pomanjkljivosti v deklaraciji, jo vrne skupaj s prilogami deklarantu in navede na njej, v čem je pomanjkljivost, z namenom,
da bi deklarant odpravil ugotovljene pomanjkljivosti.
(4) Če se deklarant ne strinja s popravki, ki jih zahteva carinski
organ, carinski organ izda sklep, s katerim zavrže carinsko
deklaracijo kot pomanjkljivo.
(5) Če ni drugače izrecno določeno, se za izvajanje izbranega
carinskega postopka upoštevajo predpisi, ki so veljali na dan
sprejema carinske deklaracije za ta postopek.
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51. člen
(umik carinske deklaracije)
sK|gC'
(1) Carinski organ lahko na podlagi izjave deklaranta*u j
z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek dovoli ^
sprejete deklaracije, če deklarant predloži zanesljiv jj
o tem, da je bilo blago deklarirano za določen carinski P
pek zaradi nenamerne napake ali da zaradi posebni" . ^
čin, izpeljava deklariranega carinskega postopka ne
več upravičena.

(2) Če je carinski organ že obvestil deklaranta o narne'feaMef
pregledu blaga, o umiku deklaracije odloči šele po P'
blaga.
(3) Umik deklaracije praviloma ni več mogoč po tem KO i«
blago prepuščeno v izbrani carinski postopek. Izjeme
minister, pristojen za finance.
52. člen
(preverjanje carinske deklaracije)
(1) Zaradi preverjanja točnosti in pravilnosti sprejete
cije lahko carinski organ:
1. pregleda dokumente, ki spremljajo deklaracijo.£
, ,^
organi lahko zahtevajo od deklaranta, da predloži s t
listine in dokumente, da bi se preverila točnost nave«
klaraciji;
2. pregleda blago, vzame vzorce za analizo ali podr°
pregled.
,.0o<,
(2) Rezultati preverjanja deklaracije so namenjeni za vva
določb o carinskem postopku, katerega je deklarant
z^
Če se preverjanje deklaracije ne izvede, se za u P°hraei>1
o carinskem postopku upoštevajo podatki, ki jih l
deklarant navedel v deklaraciji.
7
(3) Če se rezultati preverjanja deklaracije ne ujemajo
bami v deklaraciji ali navedbe v deklaraciji ne ustrezal
skemu stanju blaga, carinski organ o tem izda odlo<neli
(4) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka
njene izvršitve.
53. člen
(pregled blaga in drugi carinski ukrepi
za preverjanje deklaracije)
e i
(1) Pregled blaga in vse drugo ravnanje z blagom,, -ki s t
zaradi pregleda ali odvzemanja vzorcev, se opravi
vornost deklaranta. Stroške nosi deklarant.
bili!
(2) Deklarant ima pravico, da je prisoten pri preglej
jemanju vzorcev. Carinski organ sme zahtevati od
d® pl<
da je sam ali njegov zastopnik prisoten pri Pre9'®,r ^
oziroma jemanju vzorcev, če je njegova pomoč p°
bi se olajšal pregled blaga ali odvzemanje vzorcev.
i
-^1
poročevalk'
1

or an ni
9
dolžan deklarantu plačati nadomestila za
ga, če je količina oziroma vrednost tega blaga,
nnr malno' izvedbo
vzorec vkontrole.
okviru vzorčnih količin, ki omogočajo

Li rce

bla

n

2a

finan16

naćin ernan a

i

i vzorcev določi minister, pristojen

54. člen
(delni pregled blaga)
['i ^arinski organ lahko pregleda le del blaga, ki je zajet
ezno
za,
deklaracijo. Ugotovitve delnega pregleda veljajo
ace i
lotno pošiljko.
(2) Dekl rant ,ah <0
re "?
da
' zahteva nadaljnji pregled blaga, če meni,
„are re
zu.„
Prentf
i atblago.
' delnega pregleda blaga niso ustrezni glede na
ostalo
(0\ X
r
3zlič6 h6 ena sPreieta carinska deklaracija nanaša na več
tena ?, vrst blaga, se šteje, za izvajanje prvega odstavka
člena da je za vsako vrsto blaga vložena samostojna
de9k|Gracija.
' '
55 č,en
((i*Krepi za naknadno ugotavljanje
istovetnosti blaga)

Ifeski organ lahko sprejme potrebne ukrepe, ki bodo
nal<na n0
ugotavljanjein istovetnosti
blaga,
če je to
sPotreb*
p ? zaradi^ ugotavljanja
zagotavljanja
skladnosti
v

1. blago ne more biti prepuščeno deklarantu, ker:
- ni bilo mogoče začeti ali nadaljevati pregleda blaga v roku,
ki ga je določil carinski organ zaradi razlogov na strani deklaranta ali
- dokumenti, ki bi morali biti predloženi za odobritev izbranega carinskega postopka, niso bili predloženi ali
- plačilo ali zavarovanje, ki bi moralo biti predloženo za
zavarovanje obveznosti plačila carine, ni bilo izvršeno ali
predloženo v predpisanem roku ali
- za blago veljajo prepovedi ali omejitve, ki bi preprečevale
izvedbo zahtevanega postopka;
2. blago ni odstranjeno iz začasnega skladišča v roku desetih
dni po prepustitvi deklarantu.
58. člen
(prodaja ali brezplačen odstop odvzetega blaga)
(1 )Blago, ki je odvzeto po določbah tega zakona, se praviloma
da na prodaj. Prodaja se izvrši z javno licitacijo. Izjemoma
lahko Vlada odvzeto blago brezplačno odstopi državnim
organom in človekoljubnim organizacijam, če to blago potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti, če pa gre za predmete
zgodovinske, arheološke etnografske, kulturne, umetniške ali
znanstvene vrednosti pa pristojnemu organu za spomeniško
varstvo.
(2) Natančnejše predpise o pogojih in načinu prodaje in
o ravnanju z blagom iz prejšnjega odstavka ter o razdelitvi
s prodajo pridobljenih sredstev določi Vlada.

0o

deki0»raciji
'1, določe
nimi zablago
carinski
kakršnega je za
dolofleno
izbralpostopek,
carinski deklarant.

K)
sre&nske oznake, ki so pritrjene na blago ali transportna
dfUga sme odstraniti ali uničiti samo carinski organ ali
Seba 2 n e
"6Pred°
i 9°v'm dovoljenjem, razen če je zaradi
Un
Vldl ivih
ICen
'
okoliščin
ali višje sile njihova odstranitev ali
s
Portnn|e nuino potrebna, da bi se zavarovalo blago ali tran° sredstvo.
56. člen
(prepustitev blaga)
ianjea^n®^' organ prepusti blago takoj, ko je končano preverieta JJ°datkov
iz deklaracije oziroma, ko je deklaracija sprePogojje* Preverjanja navedenih podatkov, če so izpolnjeni
Ve
'iajo k akšne
'z')ran carinski postopek in če za zadevno blago ne
'*brar,„ 9a
omejitvepostopka.
ali prepovedi, ki preprečujejo izvedbo
carinskega
m
s Vs6 ula
e pre
go, ki je zajeto s posamezno carinsko deklaracijo,
Ujetih
deklarantu istočasno. Če pa je z eno deklaracijo
Pre<]|o»Ve' vrst blaga, se šteje, kot da je za vsako vrsto blaga
^ *ena samostojna deklaracija.
a e e za
°lg j| 9 radi
sprejema carinske deklaracije nastal carinski
PfVj
od<5ave,<
° ne more biti prepuščeno deklarantu, ne glede na
v
an m <^;
tega člena, dokler dolg ni poravnan ali zavaroKla
du s 152. členom tega zakona.
9 A mora v skladu s pogoji predpisanimi za dovolitev
<Ui ust'le9a carinskega postopka carinski zavezanec predlo?0|9a v?!2"0 zavarovanje za plačilo mogočega carinskega
kšno 9° rte more biti prepuščeno deklarantu, dokler
zavarovanje ni predloženo carinskemu organu.
S°*t
|g arant ne sme začeti uporabljati ali rabiti blaga prej
'• Pre.
blago v skladu s prvim odstavkom tega člena ni

(po s
57. člen
®bni ukrepi carinskih organov v zvezi z blagom)
d) Qa .
or an
0
VE*
9 lahkoblaga
sprejme
katere koli
potrebne
z odvzemom
in njegovo
prodajo,
če: ukrepe,
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B. poenostavljen postopek
59. člen
(poenostavitve glede carinskih deklaracij)
(1) Carinski organ lahko v primerih in na način, ki ga določi
Vlada, odobri eno od naslednjih poenostavitev:
1. opustitev navedbe določenih podatkov v deklaraciji, ki bi
morali biti navedeni v skladu z 48. členom tega zakona ali
opustitev predložitve določenih dokumentov, ki bi morali biti
v skladu z 48. členom predloženi skupaj z deklaracijo;
2. predložitev komercialnega ali drugega uradnega dokumenta, skupaj s prošnjo za izvedbo določenega carinskega
postopka namesto deklaracije iz 48. člena tega zakona;
3. deklariranje blaga na podlagi knjigovodskih vpisov blaga;
v tem primeru lahko carinski organ oprosti deklaranta obveznosti predložitve blaga v pregled;
4. ustno carinsko deklaracijo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, morajo predloženi dokumenti vsebovati vsaj podatke, potrebne za evidentiranje blaga
in ugotavljanje njegove istovetnosti. Če deklarant za blago
vodi predpisano knjigovodstvo, mora vsak tak vpis opremiti
z datumom vpisa.
(3) Razen v primerih, ki so posebej določeni v predpisu iz
prvega odstavka tega člena, mora deklarant kljub odobreni
poenostavitvi, predložiti carinskim organom dopolnilno carinsko deklaracijo. Način vložitve in obliko te deklaracije določi
predpis iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona.
(4) Dopolnilne carinske deklaracije in poenostavljene deklaracije iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena tvorijo enotne
nedeljive dokumente, ki učinkujejo od dneva sprejema
poenostavljenih deklaracij iz 1. in 2. točke prvega odstavka
tega člena.
(5) Knjigovodski vpis iz 3. točke prvega odstavka tega člena
ima enak učinek kot sprejem deklaracije iz 46. člena tega
zakona.
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2. oddelek
Druge deklaracije
60. člen
(uporaba zakona pri drugih oblikah deklaracij)
Če je carinska deklaracija narejena z uporabo tehničnih sredstev za prenos podatkov ali je bila dovoljena ustna deklaracija, se zanje primerno uporabljajo 46. ter 48. do 56. člena
tega zakona.
61. člen
(ravnanje drugih državnih organov v zvezi
s carinskim blagom)
(1) Državni organi (sodišča, inšpekcijski oj-gani, organi za
notranje zadeve itd.) so dolžni takoj prijaviti in predložiti
najbližjemu carinskemu organu vsako carinsko blago, ki se
znajde pri njih, če gre za blago, ki so ga ti organi začasno ali
dokončno odvzeli in je utemeljen sum, da gre za carinsko
blago.
(2) Dokončno ali začasno odvzeto carinsko blago se lahko
prepusti drugi osebi le, če so carinski organi dovolili eno od
predvidenih carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga oziroma
če je bil že nastali carinski dolg poravnan.
(3) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka se izterja od carinskega dolžnika oziroma poravna iz kupnine za prodano blago.
Carinski dolg, ki se poravna iz kupnine, se plača po poravnavi
stroškov, nastalih v zvezi z blagom iz prvega odstavka tega
člena (hramba, prodaja itd.).
3. oddelek
Naknadno preverjanje deklaracij
62. člen
(naknadno preverjanje deklaracij)
(1) Carinski organi lahko po svoji lastni iniciativi ali na zahtevo
deklaranta preverijo deklaracijo tudi po prepustitvi blaga, do
poteka rokov iz 9. člena tega zakona.
(2) Carinski organ lahko tudi po prepustitvi blaga deklarantu,
do poteka rokov iz 9. člena tega zakona, zaradi preverjanja
točnosti podatkov v deklaraciji, naknadno pregleda komercialne, tehnološke in druge dokumente in podatke, ki se nanašajo na uvozne ali izvozne postopke v zvezi s tem blagom ali
na kasnejše komercialne postopke v zvezi s tem blagom. Ti
postopki se lahko izvedejo v prostorih deklaranta ali druge
osebe, ki je neposredno ali posredno poslovno vključena
v omenjene operacije ali v prostorih katerekoli druge osebe,
ki poseduje omenjene podatke in dokumente v poslovne
namene. Carinski organ lahko prav tako pregleda blago, če je
to še vedno mogoče.
3. podpoglavje
Sprostitev blaga v prost promet
63. člen
(sprostitev v prost promet)
(1) S sprostitvijo blaga v prost promet pridobi carinsko blago
status domačega blaga.
(2) Za sprostitev blaga v prost promet mora deklarant izvesti
formalnosti glede uvoza blaga in carinski dolžnik plačati
uvozne dajatve in izpolniti druge ukrepe trgovinske politike.
(3) Blago sproščeno v prost promet izgubi status domačega
blaga, če je plačana carina, ki je predpisana za takšno blago,
povrnjena ali plačilo odpuščeno:
- v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz
v obliki povračila plačane carine ali
- v skladu z osmim odstavkom 158. člena tega zakona zaradi
poškodb na blagu oziroma ker blago ne ustreza določbam
pogodbe;
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- v drugih primerih, navedenih v 158. členu tega zakona, V
je povrnitev ali odpustitev carine pogojena z izvozom
ponovnim izvozom blaga oziroma odobritvijo kakšnega <i"
gega carinskega postopka.
64. člen
(nižja carinska stopnja)
da l£
(1) Ne glede na 151. člen tega zakona se, v primerlJ' -^
blago, ki se uvaža, zavezano plačilu carine, njena stopini
se zniža po dnevu sprejema deklaracije za sProst'leu|,0
v prost promet, vendar pred prepustitvijo blaga, lan*
zahtevo deklaranta uporabi nižja carinska stopnja.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja v primerih,
hitrejša prepustitev blaga ni bila mogoča zaradi razi s
nastalih na strani deklaranta.

65. člen
(skupna carinska stopnja)
(1) Če je pošiljka sestavljena iz blaga, ki se razvršča v
i
tarifne številke, izpolnjevanje deklaracije z razvrščan)
obračunavanjem carine po vsaki od teh tarifnih žtevn < Fj
povzročilo delo in stroške, ki bi bili v nesorazmerju z o' t(
napo carino, lahko carinski organ, na zahtevo deKi ^
sklene, da se carina obračuna za celotno pošiljko na P
razvrstitve v tarifno številko tistega blaga, katerega c
stopnja je najvišja.
biaS5
(2) Skupno carinsko stopnjo je mogoče uporabiti le za ^ katerega skupna vrednost ne presega vrednosti, ki)°
Vlada.
66. člen
(enotna carinska stopnja)
n
(1) Ne glede na prvi odstavek 11. člena tega zak°|S
^ni
naslednje blago uporabi enotna carinska stopnja v v
od carinske vrednosti blaga:
tj jpij
1.za blago, ki ga ena fizična oseba pošilja po P°s
fizični osebi ali
2. za blago, ki ga potnik prinese s seboj,
vendar le .pod pogojem, da takšno blago ni kom« J f
narave in pod pogojem da vrednost posamezne P°re !pjsa
blaga, ki ga potnik prinese s seboj ne presega P
vrednosti.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za blago, za ka ';a t
z zakonom o carinski tarifi predpisana carinska st°PJji
sto in za blago, ki je v skladu s tem zakonom oP'
plačila carine.
ie«"1:
(3) Ne glede na prvi odstavek lahko potnik ali r p r(
pošiljke zahteva, da se blago carini po stopnji, ki J®
sana v carinski tarifi.
(4) Šteje se, da blago ni komercialne narave:
1. če gre za pošiljko blaga fizične osebe drugi fizični
taka pošiljka:
- ni namenjena preprodaji ali opravljanju druge Pr
dejavnosti in
gfl/
- vsebuje le blago, izključno za osebno uporabo Pr® visV
ali njegovih družinskih članov, ki živijo s prejemnikom rc»
gospodinjstvu, ter po naravi in količini ne odraža k°
nega namena ter
- je poslana brezplačno;
i t0; ■
2. če gre za blago, ki ga potnik prinese s seboj in r
- ni namenjeno preprodaji ali opravljanju druge P
dejavnosti in
- je namenjeno izključno za osebno rabo potnika in ' jii,
družinskih članov, ki z njim živijo v istem gospodinji■
darila,če njegova narava in količina ne odraža komef
namena.
poročevalci

jI

P) Vlada določi vrednost blaga iz prvega odstavka tega člena
blaga, za katero se ne more uporabljati enotna
nska stopnja.

' vrste
car|

67. člen
(ohranitev carinskega nadzora)
tem""6 k''° določeno blago sproščeno v prost promet in pri
j vi2ar°Proščeno plačila carine ali je bila carinska stopnja
v ' >a zaradi namena, zaradi katerega se blago prepusti
rotn' promet, ostane takšno blago pod carinskim nadzo. , Carinski nadzor preneha, ko se izpolnijo pogoji oziroma
za
stoP 8 alrol<i
oprostitev plačila carine ali znižanje carinske
ko e tak no
*ar
$
'
® neblago
ali uničeno
ali ko se
acli
jj,|. uporabe,' ki se
skladaizvoženo
z namenom,
za katerega
je
n,?K odobrena carinska oprostitev ali olajšava, carina
nadno obračuna in plača.
bla9 iz re šn e a
Sln?k
° P ini tretjega
i 9 odstavka
primerno
uporabljajo
°cbe drugega
dostavkase70.
člena tega
zakona.

{j^Sdpoglavje
~-~^!T!§*'~pbstopki z ekonomskim učinkom
^■ouddelek
°* Pne določbe
68. člen
("'»te carinskih postopkov z ekonomskim učinkom)
finski postopki z ekonomskim učinkom so:
i ®r|snsk°
skladiščenje,
e
3' ™ '°P
k uvoza zaradi proizvodnje za izvoz,
elava
4
pod carinskim nadzorom,
Sni uvoz
5.2a^Cas
ni izvoz blaga,
blaga na oplemenitenje.
^6aater
' l<0" oc'ePostopkov z ekonomskim učinkom iz prejšPravi ods,avka
J mogoč z odločbo carinskega organa, ki se
iakona"13 '2C'a v sk'aciu z drugim odstavkom 6. člena tega
Post'ada0 v Predpisu iz 72. člena tega zakona določi, za katere
Odloff*
'z prvega odstavka tega člena ni mogoče izdati
c
oe v skladu s prejšnjim odstavkom.
69. člen
(splošni pogoji za odobritev carinskega
postopka z ekonomskim učinkom)
PrLi«Plošni Pogoji za odobritev posameznega postopka iz
1
so:
os«/,®93 člena
2a ros za
^treh
' izvajanje
odobritev
mora dati vsa
jamstva, ki so
na za P
i. oSeh
pravilno
odobrenega
postopka,
ki
5ane p
ezaprosi
v zv za odobritev izpolnjuje vse druge predpiPosir>
ezi s poslovanjem v okviru posameznega
l0 ,°9°i
Pka.
(?) pDn ..
ločeni '30Cl kater'm' se izda dovoljenje, morajo biti v njem
(3) £
2 iicja ^Pfavičenec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu
*atie d™
dovoljenjem,
carinski
organ dovoljenje
Ptožba
na izdanomu
odločbo
o odvzemu
dovoljenjaodvne
n
iene izvršitve.
70 ćlen
(obVft,
»znosti upravičenca in njihov prenos na drugo osebo)

kateri je dovoljenje izdano (v nadaljevanju: upraviorgan sproti obveščati o vseh dejstvih,
dovoljenja in so pomembni za vsebino
a veljavnost dovoljenja.

car
lastrt10ra
'nski
e
m
°*'rorn
'° P° 'zdaji

(2) Carinski organ lahko zahteva, da upravičenec predloži
ustrezni instrument zavarovanja za zavarovanje plačila carine,
če bi v zvezi z blagom lahko nastala obveznost plačila carine.
(3) Pravice in obveznosti upravičenca, je ob predpisanih
pogojih, mogoče prenesti na drugo osebo, ki izpolnjuje
pogoje, predpisane za to vrsto carinskega postopka.
71. člen
(konec postopka z ekonomskim učinkom)
(1) Carinski postopek z ekonomskim učinkom se konča, ko
carinski organ dovoli drugo obliko carinsko dovoljenje rabe
ali uporabe blaga, ki je bilo deklarirano za postopek z ekonomskim učinkom ali za nadomestno blago ali za blago,
proizvedeno v času trajanja postopka z ekonomskim
učinkom.
(2) Carinski postopek z ekonomskim učinkom se konča tudi
z odvzemom dovoljenja za izvajanje carinskega postopka
z ekonomskim učinkom ali s potekom roka za izvedbo
postopka, ki je bil določen z dovoljenjem.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka carinski organ določi rok,
v katerem mora carinski deklarant vložiti novo carinsko deklaracijo za blago, ki je predmet carinskega postopka z ekonomskim učinkom.
(4) Rok iz prejšnjega odstavka ne more biti daljši od 15 dni.
Izjemoma carinski organ lahko rok podaljša, vendar najdalj za
15 dni.
(5) Če carinski deklarant ne konča carinskega postopka
v skladu s predpisanimi pogoji ali ne vloži nove carinske
deklaracije v skladu s tretjim odstavkom tega člena v predpisanem roku, ali ne predloži dokazov o končanem odobrenem
carinskem postopku z ekonomskim učinkom v predpisanem
roku, carinski organ ukrepa v skladu s 57. členom tega zakona.
72. člen
(natančnejši predpisi)
Vlada določi natančnejše kriterije in način izvajanja carinskih
postopkov z ekonomskim učinkom.
2. oddelek
Carinsko skladiščenje
73. člen
(blago, ki se skladišči v carinskem skladišču)
V carinskem skladišču se lahko v skladu z določbami
postopka o carinskemu skladiščenju blaga, pod carinskim
nadzorom skladišči:
1. carinsko blago, ne da bi bilo pri tem zavezano plačilu carine
ali bilo predmet drugih ukrepov trgovinske politike;
2. domače blago, ki v skladu s posebnimi predpisi pridobi
s hrambo v carinskem skladišču status izvoženega blaga.
74. člen
(prostori)
(1) Carinsko skladišče je lahko kateri koli prostor, ki ga odobri
carinski organ in je pod njegovim nadzorom, v katerem se
lahko skladišči carinsko blago v skladu s predpisanimi pogoji.
(2) Carinski organ lahko v posebej upravičenih primerih
dovoli skladiščenje blaga v drugih prostorih, ki niso prvenstveno namenjeni carinskemu skladiščenju blaga, če so zagotovljeni potrebni pogoji za izvajanje carinskega nadzorstva.
(4) Če so za skladiščenje kakšnega blaga in ravnanje z njim
predpisani posebni pogoji, carinski organ dovoli, da se blago
skladišči v carinskem skladišču ali drugem prostoru le, če so
izpolnjeni ti pogoji.

Por
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(vrste carinskih skladišč)

75. člen

(1) Carinsko skladišče je lahko javno ali zasebno.
(2) Javno carinsko skladišče pomeni carinsko skladišče,
v katerem lahko v skladu s predpisanimi pogoji skladišči
blago katera koli domača ali tuja oseba.
(3) Zasebno carinsko skladišče je carinsko skladišče, namenjeno za skladiščenje carinskega blaga imetnika carinskega
skladišča.
76. člen
(definicije imetnika in depozitarja)
(1) Imetnik carinskega skladišča je oseba, ki ji carinski organ
v skladu s 77. členom tega zakona dovoli poslovanje s carinskim skladiščem.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko imetnik carinskega
skladišča tudi carinski organ.
(3) Depozitar je oseba, ki mora blago na podlagi deklaracije za
carinsko skladiščenje dati v hrambo v carinsko skladišče ali
oseba, na katero so bile prenešene pravice in obveznosti
v zvezi s skladiščenim blagom.
77. člen
(dovoljenje za upravljanje carinskega skladišča)
(1) Dovoljenje za upravljanje carinskega skladišča se, v primerih, ko carinskega skladišča ne upravljajo carinski organi
sami, izda na podlagi pisne prošnje, ki vsebuje vse podatke,
potrebne za pridobitev dovoljenja, predvsem pa podatke, ki
dokazujejo ekonomske učinke obstoja takšnega skladišča,
podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za izvajanje
carinskega nadzorstva ter podatke o vrstah blaga, ki bi ga
želel hraniti v carinskem skladišču.
(2) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena lahko pridobi le
oseba, katere sedež je na carinskem območju in izpolnjuje
druge predpisane splošne in posebne pogoje.
(3) Carinski organ izda dovoljenje za odprtje carinskega skladišča z odločbo. V odločbi mora biti navedeno za kakšno
vrsto carinskega skladišča se dovoljenje izdaja, pogoji, pod
katerimi imetnik lahko odpre carinsko skladišče, vrste blaga,
ki se v skladišču lahko hranijo in druge obveznosti imetnika
carinskega skladišča do carinskih organov.
(4) Oseba iz drugega odstavka tega člena mora zahtevku za
odobritev carinskega skladišča priložiti dokazila, iz katerih je
razvidno, da izpolnjuje pogoje, predpisane s posebnimi predpisi v zvezi s hrambo določenih vrst blaga, opravljanjem
posameznih dejavnosti ali v zvezi z ravnanjem z blagom, ki se
carinsko skladišči v takšnem skladišču.
78. člen
(obveznosti imetnika carinskega skladišča)
(1) Imetnik carinskega skladišča mora:
1. zagotoviti, da blago, ki je shranjeno v carinskem skladišču,
ostane pod carinskim nadzorom;
2. zagotoviti, da se izpolnijo obveznosti, ki izhajajo iz hrambe
blaga v postopku carinskega skladiščenja in
3. izpolnjevati in stalno preverjati izpolnjevanje pogojev, navedenih v dovoljenju za odprtje carinskega skladišča.
(2) Carinski organ lahko zahteva, da imetnik carinskega skladišča predloži ustrezen instrument zavarovanja za zavarovanje obveznosti iz prvega odstavka tega člena.
79. člen
(obveznosti depozitarja)
(1) Ne glede na prvi odstavek 78. člena je lahko v dovoljenju za
javno carinsko skladišče navedeno, da je samo depozitar
26

odgovoren za obveznosti iz 1. in 2. točke prvega odsta#
tega člena.
(2) Depozitar je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti^^
izhajajo iz zahtevanega postopka carinskega skladišč
blaga.
80. člen
(izjemna dovoljenja za poslovanje carinskih skladis i
(1) Carinski organ lahko izjemoma dovoli:
1. hrambo drugega domačega blaga, kot je tisto
v 2. točki 73. člena tega zakona, v prostorih carinskega
dišča,
2. predelavo carinskega blaga v prostorih carinskega ^
dišča v skladu s postopkom uvoza zaradi proizvodni
izvoz, če so izpolnjeni pogoji za takšen postopek m
carinsko skladišče v skladu s posebnimi predpisi ure\e
opravljanje takšne predelave;
^
3. predelavo carinskega blaga v prostorih carinskega
dišča v skladu s postopkom predelave pod carinskim ^
rom, če so izpolnjeni pogoji za takšen postopek in ■
carinsko skladišče v skladu s posebnimi predpisi ureje
opravljanje takšne predelave.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka lahko carinski1
izda le, če ni ogrožen carinski nadzor nad poslovanje' '
skega skladišča.
(3) Blago iz prvega odstavka tega člena ni predmet postc
carinskega skladiščenja.
(4) Carinski organ lahko zahteva, da se o blagu iz P1^
odstavka vodi posebna evidenca, kot je to določeno s P
som iz 81. člena tega zakona.
81. člen
(vodenje evidenc)
(1) Imetnik carinskega skladišča mora voditi 0' j()
o blagu, ki se nahaja v carinskem skladišču v obli*
način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.
6
• P'
„roišni
(2) Carinski organ lahko v skladu s predpisom iz
'^r®
odstavka oprosti imetnika carinskega skladišča vod0v j„
dene, če je za izpolnjevanje obveznosti, navedenih '„id
točki prvega odstavka 78. člena tega zakona odgodo 0t
ljučno depozitar in če je bilo blago carinsko skladisc
^
podlagi pisne deklaracije ali dokumenta iz 2. t°čke g|<),
odstavka 59. člena tega zakona (poenostavljen postoP
82. člen
(roki)
idi*
(1) Praviloma se blago lahko hrani v carinskem skia«
najdalj eno leto.
(2) V upravičenih primerih lahko carinski organ rok zasl<
čenje blaga podaljša.
t
(3) Če carinski deklarant po preteku roka carinskega ®5|
čenja blaga, ne vloži zahteve za podaljšanje carinske« ^
diščenja oziroma ne vloži carinske deklaracije za drus s
ski postopek, carinski organ postopa z blagom v skia
členom tega zakona.
83. člen
(ravnanje z blagom v carinskem skladišču)
r/
(1) Carinsko blago je v carinskem skladišču lahko P ^
običajnih postopkov in ravnanja, ki se opravljajo z na^ ^
da se blago ohrani, pripravi za trg oziroma prodaj o a'
kvaliteta blaga.
zj
(2) Carinski organ mora vnaprej odobriti postopek ^
ravnanje z blagom v skladu s prejšnjim odstavkomorgan mora v dovoljenju določiti pogoje, pod kate
omenjeni postopki lahko opravljajo.
poročevalec>

(3) Vlada s predpisom iz 72. člena tega zakona določi listo
ovoljenih postopkov in ravnanj ter primere, v katerih so
pos
topki iz prvega odstavka tega člena prepovedani.

(4) Za hrambo blaga v prosti carinski prodajalni se uporabljajo
določbe o postopku carinskega skladiščenja blaga.
(5) Vlada določi natančnejše kriterije za odprtje, način zapiranja in poslovanja prostih carinskih prodajaln.

84. člen
(premeščanje blaga iz carinskega skladišča)
jj)la če okoliščine posameznega primera tako zahtevajo, se
~ 9o, ki je carinsko skladiščeno, lahko začasno odstrani iz
finskega
skladišča. Takšno odstranitev mora vnaprej dovo1,1
carinski organ in določiti pogoje takšnega ravnanja.
jjj) V času, ko blago ni v carinskem skladišču, je lahko pred™e' postopkov in ravnanj iz prejšnjega člena, če je to naveeno v
dovoljenju iz prejšnjega odstavka.

88. člen
(specializirana skladišča)
(1) Tuje ladje, tuje jahte in čolni, namenjeni za šport ali
razvedrilo, ki so v domačih pristaniščih ali marinah, tuja
plovila na popravilu v domačih ladjedelnicah ali marinah, tuja
letala na domačih letališčih, domače ladje in letala v prometu
na tujih relacijah se smejo tisti čas, ko se mudijo v Sloveniji,
pod carinskim nadzorstvom v specializiranih carinskih skladiščih oskrbovati z živili in drugimi potrebnimi proizvodi.

[?) Carinski organ lahko dovoli premestitev blaga iz enega
finskega skladišča v drugo.

(2) Za blago iz prvega odstavka tega člena se ne plačuje
carina, pod pogojem da se porabijo v skladu z namenom in
pogoji, pod katerimi so bili prodani.

85. člen
(carinska vrednost skladiščenega blaga)

(3) Z namenom oskrbovanja prevoznih sredstev iz prvega
odstavka tega člena sme carinski organ osebi s sedežem
v Sloveniji dovoliti odprtje specializiranega skladišča pod
pogoji in na način, kot je določen za postopek carinskega
skladiščenja blaga.

2e !e v 2vezi z blagom v carinskem skladišču nastal carinski
n car ns
Plač a 'ni
cen' ka vrednost tega blaga temelji na dejansko
i oziroma ceni, ki jo je treba plačati in ta vključuje
stro, ,
Se ti f skladiščenja in ohranjanja blaga med skladiščenjem,
j6m otroški ne vštevajo v carinsko vrednost blaga pod pogorom',a so Pokazani ločeno od dejansko plačane cene ozicene, ki jo je treba plačati za to blago.
/pv i
in r ® ie bilo skladiščeno blago predmet običajnih postopkov
dekla3
"'iz 83' ćlena te9a zakona, se, na zahtevo carinskega
151 /,anta' Pri določanju višine carinskega dolga, ne glede na
"ost i i? l®9a 2akona' upošteva narava blaga, carinska vrednih '"količiHa blaga, kot da le-to ne bi bilo predmet navedeooičajnih postopkov in ravnanj.
86. člen
(stroški skladiščenja)
ifican'n ski.kladišćenia v carinskem skladišči' katerega imetnik
ki u Q! ® organ, se obračunavajo v skladu s tarifo stroškov,
oloči minister, pristojen za finance.
87. člen
(proste carinske prodajalne)
Prl(jlr??®0edov
carinske prodajalne so prodajalne, katerih imetniki
kj ojr'i
, oljenje carinskega organa, in ki lahko potnikom,
aa
b|an„ ' i° iz carinskega območja in prihajajo nanj, prodajajo
a° brez plačila carine.
i*da^°V°''0en'e iz prejšnjega odstavka lahko carinski organ
1. s** pod naslednjimi pogoji:
iain6
zahtevka in bodoči imetnik proste carinske proda2, - I® oseba s sedežem v Sloveniji;
"Sču
prosta carinska prodajalna se nahaja na leta?a f«' °dprtem
za mednarodni promet, v pristanišču, odprtem
pr6h^narodni promet ali na mednarodnem cestnem mejnem
na ,0,<ac
°lem
'i'' ki zagotavlja ustrezen carinski nadzor in
3
a dost
a
bori°x°^
°P
nepooblaščenim
osebam;predloži zadovoii.°ci
imetnik
carinske prodajalne
ljiv, 0 326 23 t0proste
da
A.jlrT11,^—<-u i\_»,- ua bodo
uuuu lahko
lai mu spoštovani■■ pogoji,
K'-'iJ
^aterf
pod
lahko poslujejo proste carinske prodajalne.
<3> lrr>etin,ik proste carinske prodajalne mofa:
liff, a^a,i uvozne dajatve za blago, ki ga proda nepooblaščeno dSe'3arn ali za blago, za katerega se ne da ugotoviti, da je
Wansk0
prodano v skladu s predpisi, ki veljajo za proa
2.Vorty9
v prostih carinskih prodajalnah;
1
i?Po| ,evar
' Predpisane evidence o blagu, ki ga ima v prodajalni in
riju 2g
>ie vseh ostalih pogojev, ki so določeni v dovoljeOdprtje proste carinske prodajalne.
"Sevalec, št. 36

3. oddelek:
uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz
89. člon
(pojem carinskega postopka uvoza zaradi izvoza)
V skladu s postopkom uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz (v
nadaljevanju uvoz zaradi izvoza) se lahko na carinskem
območju uporabi naslednje blago za eno ali več proizvodnih
operacij:
1. blago, sproščeno v prost promet, pri čemer se zanj lahko
zahteva povračilo plačanih ali odpustitev plačila uvoznih dajatev, če se blago izvozi iz carinskega območja v obliki pridobljenih proizvodov (sistem povračila carine - dravvback sistem);
2. carinsko blago, ki je v lasti domače osebe, namenjeno pa je
za ponoven izvoz v obliki pridobljenih proizvodov, ne da bi
bilo to blago zavezano plačilu carine in ne da bi se zanj
izvajali ukrepi trgovinske politike (sistem odloga plačila carine);
3. začasno uvoženo blago, ki' ostane v lasti tuje osebe, pri
čemer začasno uvoženo blago ni zavezano plačilu carine in ni
predmet drugih ukrepov trgovinsko politike, če so pridobljeni
proizvodi ali začasno uvoženo blago ponovno izvoženi v določenem roku (začasen uvoz blaga na oplemenitenje).
90. čien
(sistem odloga plačila carine in sistem povračila carine)
(1) Sistem odloga plačila carine v skladu z 2. točko prejšnjega
člena bo carinski organ odobril, če bo upravičenec izkazal
namen, da večino pridobljenega blaga po opravljenih proizvodnih operacijah tudi dejansko izvozi in bodo izpolnjeni vsi
ostali predpisani pogoji za postopek uvoza zaradi izvoza.
V tem primeru carinski organ odobri odlog plačila carine za
vse blago, ki je namenjeno proizvodnji za izvoz.
(2) Sistem povračila carine v skladu s 1. točko prejšnjega
člena bo carinski organ odobril, če so izpolnjeni pogoji iz 99.
člena tega zakona in upravičenec izkaže, da obstoji možnost,
da bo večina pridobljenih proizvodov tudi izvožena.
(3) Če obstojijo pogoji za uporabo prvega ali drugega
odstavka tega člena, lahko upravičenec sam izbere bodisi
sistem odloga plačila carine bodisi sistem povračila carine.
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(4) Sistema odloga plačila carine ni mogoče odobriti za blago,
ki je predmet posebnih ukrepov kmetijske politike.
(5) Vlada določi še natačnejše kriterije za uporabo sistema
odloga plačila carine in sistema povračila carine.
91. člen
(uporaba enakovrednega blaga)
(1) Vlada v predpisu iz 72. člena tega zakona določi primere in
kriterije, pod katerimi se lahko:
1. pridobljeni proizvodi proizvedejo iz enakovrednega blaga;
2. pridobljeni proizvodi iz enakovrednega blaga izvozijo iz
Slovenije pred uvozom blaga.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se uvozno blago šteje kot
enakovredno, enakovredno blago pa kot uvozno.
(3) Enakovredno blago, katerega uporaba se dovoli v skladu
s prvim odstavkom tega člena, mora biti enake kvalitete, imeti
enake lastnosti in biti razvrščeno v isto postavko carinske
tarifne številke kot uvoženo blago. Če tako določa predpis iz
72. člena tega zakona, pa lahko Carinska uprava Republike
Slovenije dovoli, da se uporabi enakovredno blago, ki je
obdelano bolj, kot uvozno blago.
(4) Če se uporabi 2. točka prvega odstavka tega člena in je
pridobljeni proizvod, če ne bi bil izvožen oziroma ponovno
izvožen v okviru postopka uvoza zaradi izvoza, zavezan plačilu izvozne dajatve, mora upravičenec priskrbeti ustrezno
zavarovanje za plačilo izvoznih dajatev za primer, da uvoz
blaga ne bi bil izvršen v predpisanem roku.
92. člen
(dovoljenje za uvoz zaradi Izvoza)
(1) Dovoljenje za uvoz zaradi izvoza iz 1. do 3. točke 89. člena
tega zakona izda carinski organ na podlagi zahtevka osebe, ki
izvaja proizvodne operacije ali osebe, ki organizira njihovo
izvajanje.
(2) Dovoljenje se lahko izda le pod naslednjimi pogoji:
1. če je prosilec iz prejšnjega odstavka oseba s sedežem
v Sloveniji;
2. če se uvoženo blago, razen v primerih iz alinee d, 16. točke
3. člena tega zakona, lahko prepozna v pridobljenem proizvodu oziroma, v primeru iz 91. člena tega zakona, če je
mogoče preverjati izpolnjevanje pogojev za uporabo enakovrednega blaga;
3. če odobritev postopka uvoza zaradi izvoza lahko vpliva na
izboljšanje pogojev izvoza ali ponovnega izvoza pridobljenih
proizvodov in če niso prizadeti osnovni interesi domačih
proizvajalcev (gospodarski pogoji), kakor jih določa predpis
iz 72. člena tega zakona.
93. člen
(rok)
(1) Carinski organ v dovoljenju prejšnjega člena določi rok,
v katerem mora upravičenec pridobljene proizvode izvoziti ali
ponovno izvoziti ali zanje zahtevati odobritev drugega carinskega postopka. Rok mora upoštevati čas, potreben za
izvedbo proizvodnih operacij in prodajo blaga, vendar ne sme
biti daljši od dvanajst mesecev.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem, ko jq
odobren postopek uvoza zaradi izvoza. Rok se lahko izjemoma podaljša na podlagi upravičene pravočasne pisne
prošnje upravičenca.
. (3) Kadar je izdano dovoljenje za uporabo enakovrednega
blaga in so pridobljeni proizvodi izvoženi pred uvozom blaga,
carinski organ določi tudi rok v katerem mora biti tuje blago
prijavljeno za postopek uvoza zaradi izvoza. Ta rok teče od
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dneva sprejema izvozne deklaracije, ki se nanaša na P'* .
Ijene proizvode, proizvedene iz ustreznega enakovredneg
blaga.
(4) Vlada lahko za posamezne proizvodne operacije ali dole
čene vrste uvoženega blaga določi posebne roke.
94. člen
(evidence normativov porabe blaga)
(1) Upravičenec mora voditi evidence, iz katerih so raZV^!.j
normativi porabe uvoženega oziroma začasno uvoženeg
blaga.
(2) Normativi iz prejšnjega odstavka so podlaga za obraiU"
plačila oziroma povračila carine.
(3) Upravičenec mora na podlagi zahteve carinskega
predložiti le-temu podatke o normativih porabe
oziroma začasno uvoženega blaga.
(4) Carinski organ lahko naknadno, v skladu z 62. členom
zakona preveri točnost podatkov iz prejšnjega odstavkau r
(5) Carinska uprava Republike Slovenije lahko dovoli 0!56
P fgp
čencu, ki izkaže upravičen ekonomski interes, P ^
(poenostavljen) način dokazovanja normativov porabe uv p
nega ali začasno uvoženega blaga, drugače, kot je to
čeno na podlagi prvega odstavka tega člena.

95. člen
(sprostitev blaga v prost promet)
„vo- l
Uvoženo blago v nespremenjenem stanju ali začasno « \ |
ženo blago v nespremenjenem stanju in pridobljeni Prol^a(ju
se lahko sprostijo v prost promet na domačem trgu v sK . ,
z določbami tega zakona, ki veljajo za sprostitev blaga v PJ 1
promet. Primere, ko sprostitev blaga v prost promet, #
osnovnih interesov domačih proizvajalcev tovrstnega r"
ni mogoča, določi Vlada.
96. člen
(začasen izvoz blaga zaradi oplemenitenja)
0

(1) Posamezni ali vsi pridobljeni proizvodi ali uvoženo, lblag ,
oziroma na oplemenitenje začasno uvoženo blago v neS
jte-1
menjeni obliki, je lahko začasno izvoženo zaradi op^e - I
nja zunaj carinskega območja, če to dovoli carinski o
v skladu s postopkom, ki je predviden za začasni izvoz "
na oplemenitenje.

(2) Če nastane obveznost plačila carine za ponovno uvO'
proizvode, se obračuna:
^o
1. carina za pridobljene proizvode ali nespremenjeno uv0
blago;
^
2. carina za proizvode, ponovno uvožene po predelavi
carinskega območja v skladu z določbami, ki se nanašal
postopek začasnega izvoza na oplemenitenje, pod ena ^
pogoji kot bi bili upoštevani, če bi bili proizvodi izvoz®"
^
tem postopku in bili sproščeni v prost promet pred izv° >l
zadevnega blaga.
97. člen
(način določitve carinskega dolga)
(1) Če nastane carinski dolg, se višina tega dolga
podlagi podatkov, ki so veljali za carinsko blago v 1
sprejema deklaracije za postopek uvoza zaradi izvoza
blago.
«

(3

(2) Če bi bilo blago iz prejšnjega odstavka v času sPrejj^
deklaracije za postopek uvoza zaradi izvoza lahko Pr®1 %!'
preferencialnega carinskega tretmaja v okviru carinski" ^
in plafonov, se tak preferencialni tretman zanj upošteva' ■ j S
bi se takšen tretman lahko upošteval za enakovrstno D c5t
v času sprejetja carinske deklaracije za sprostitev v P
promet.
poročevalec,

ivo
da je bil ob uvozu blaga zaradi proizvodnje za
en sistem
^braču n u car
odloga plačila carine, carinski organ pri
tuna , ri
ine zaradi sprostitve blaga v prost promet obradi kompenzacijske obresti.

predelavo, ki spremeni njegovo naravo ali obliko, ne da bi bilo
uvoženo blago zavezano plačilu carine ali predmet drugih
ukrepov trgovinske politike in dovoljuje, da proizvode, ki so
rezultat takšne predelave, sprosti v prost promet pri tem pa so
ti proizvodi zavezani plačilu carine, po stopnji, ki je predpisana zanje (v nadaljevanju: predelani proizvodi).

.
98. člen
Zavarovanje eventualnega carinskega dolga)
1)Če
«nje finski organ dovoli začasen uvoz blaga na oplemeni'P'avitp"-ec02 blaga P° sistemu odloga plačila carine, mora
*Stre °"
preden mu je blago prepuščeno predložiti
0
zavarovanje v skladu s 152. členom tega zakona.
I In:
v skladu s prejšnjim odstavkom
s rtreba Prec 0 zavarovanja
° oščen " ^iti v Pr'merih, ko bi bilo blago, če bi bilo
V prost prorne, lahko
"Primah ko e z
oproščeno plačila carine ali
iraviin0 ' aian' e drugimi ukrepi zagotovljeno jamstvo za
"szne k '^
' odobrenega carinskega postopka. Posazakon 6tne Pr'mere določi Vlada v predpisu iz 72. člena
(Podmk
"■člen
°t>nejSi pogoji in način
povračila plačane carine)
Vičenec lahk
C
° zahteva povračilo plačane carine ali
lrenu,kc arinskega dolga za vse blago, razen za tisto, ki je bilo
s re
P'oct ~ P jema carinske deklaracije za sprostitev blaga
rome,:
>edm
'lahko 6' ^van,itativne omejitve uvoza ali

Na ca °kviru carinskih kontingentov predmet preferencija,a r. Inskega obravnavanja ali avtonomnega ukrepa znicarinskih dajatev.
•)Na r ns,<i
S bit' ' 02na deklaraciji
za sprostitev blaga v prost promet
' Nrie 0J-lron
čen°, če bo upravičenec zahteval povračilo
W
carinskega
rj{j| Car )a odpust
.
„ dolga
.v skladu s sistemom
o>ir- "ne in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za povrata odpust.
."Jpori
°'°'b o orfls'stema povračila carine izključuje uporabo
''ilvodoov
bi enakovrednega blaga in izvozu pridobljenih
Pred uvozom blaga (91. člen tega zakona).
)*at
S jtg,en 'zvoz blaga v smislu 96. člena tega zakona se ne
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101. člen
(dovoljenje)
(1) Dovoljenje za opravljanje predelave pod carinskim nadzorom izda Carinska uprava Republike Slovenije.
(2) Dovoljenje se lahko izda na zahtevo osebe, ki izvaja postopek predelave ali osebe, ki tak postopek organizira.
(3) Dovoljenje se lahko izda le:
1. osebam, ki imajo sedež v Sloveniji,
2. če se uvoženi proizvodi lahko identificirajo v predelanih
proizvodih,
3. če novo predelanega blaga ni mogoče ekonomsko upravičeno vrniti v stanje pred predelavo ter tako ponovno pridobiti
sestave ali stanja blaga, v kakršnem se je uvozilo;
4. če se zaradi postopka predelave pod carinskim nadzorom
ne bodo zlorabljali predpisi o poreklu blaga in količinskih
omejitvah uvoza, ki bi se nanašale na uvoženo blago;
5. če uporaba tega postopka pomaga ustvarjati oziroma ohranjati proizvodnjo v državi in ne ogroža bistvenih interesov
domačih proizvajalcev podobnega blaga v Sloveniji (gospodarski pogoji), kot jih določa predpis iz 72. člena tega zakona.

102. člen
(uporaba drugih določb tega zakona)
Za postopek predelave pod carinskim nadzorom se primerno
uporabljajo določbe o postopku uvoza zaradi izvoza, ki se
nanašajo na roke in normative (93. in 94. člen tega zakona).

103. člen
(določitev carinskega dolga)
Če nastane carinski dolg glede nespremenjenega uvoženega
blaga ali polproizvodov glede odobrenega postopka predelave pod carinskim nadzorom, se višina carinskega dolga
določi na podlagi elementov, ki veljajo za uvoženo blago
v času sprejema deklaracije za začetek postopka predelave
pod carinskim nadzorom.
104. člen
(uporaba preferencialnih carinskih stopenj)
(1) Če za uvoz določenega blaga veljajo preferencialne carinske stopnje v času, ko je odobren postopek predelave pod
carinskim nadzorom in se preferencialne stopnje lahko uporabijo tudi za proizvode, enake predelanim proizvodom, ki se
sprostijo v prost promet, se carina za predelane proizvode
določi z upoštevanjem teh preferencialnih carinskih stopenj.
(2) Če se preferencialne carinske stopnje iz prejšnjega
odstavka glede uvoženega blaga uporabljajo le v okviru carinskih količinskih omejitev, se preferencialne carinske stopnje
glede predelanih proizvodov uporabijo le, če se takšne stopnje lahko uporabijo za uvozno blago v času sprejema deklaracije za sprostitev blaga v prost promet. V tem primeru se
količina uvoženega blaga, dejansko uporabljenega v predelavi predelanega proizvoda, sproščenega izpod carinskega
nadzora, upošteva v okviru sprejete carinske količinske omejitve v času sprejema deklaracije za sprostitev blaga v prost
promet, ne obremenjuje pa carinske količinske omejitve za
proizvode, ki so enaki predelanim proizvodom.
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5. oddelek
začasni uvoz
105. člen
(pojem)
Upravičenec lahko v postopku začasnega uvoza uporablja
uvoženo blago na carinskem območju s popolno ali delno
oprostitvijo plačila carine in ne da bi bilo predmet ukrepov
trgovinske politike, če je to blago namenjeno ponovnemu
izvozu, ne da bi bilo blago kakor koli spremenjeno, razen
normalnih sprememb, ki nastanejo zaradi uporabe oziroma
rabe tega blaga.
106. člen
(dovoljenje)
(1) Začasen uvoz blaga se lahko dovoli na zahtevo osebe, ki
uporablja blago ali organizira njegovo uporabo.
(2) Carinski organ lahko zavrne sprejem carinske deklaracije
za začasen uvoz blaga, če bi bilo ob izvozu začasno uvoženega blaga nemogoče ugotoviti istovetnost uvoženega blaga,
razen če je glede na okoliščine posameznega primera
mogoče ugotoviti, da opustitev ugotavljanja istovetnosti ne
omogoča zlorabe tega carinskega postopka.
107. člen
(rok)
(1) Carinski organ določi rok, v katerem mora biti uvoženo
blago ponovno izvoženo ali zanj določen kakšen drug carinski postopek.
(2) Pri določitvi roka mora carinski organ upoštevati namene,
zaradi katerih je bilo blago začasno uvoženo, vendar pa rok
začasnega uvoza ne more biti daljši od 12 mesecev.
(3) Carinski organ lahko, kadar tako zahtevajo upravičene
okoliščine, podaljša roke, določene v skladu s prvim in drugim odstavkom, da bi se izvršil namen začasnega uvoza.
108. člen
(popolna ali delna oprostitev plačila carine)
(1) Upravičenec lahko zahteva popolno oprostitev plačila
carine pri začasnem uvozu blaga, če:
1. gre za primere, ko bi bilo blago, če bi bilo sproščeno v prost
promet oproščeno plačila carine v skladu s tem zakonom;
2. gre za blago, ki se začasno uvaža zaradi preizkušanja,
prikazovanja ali opravljanja poskusov, če ga je tuji lastnik dal
brezplačno in za določen čas;
3. gre za blago, ki se začasno uvaža zaradi razstavljanja na
mednarodnih sejmih, razstavah in drugih prireditvah - za
blago, ki je predmet razstavljanja in za predmete, ki se uporabljajo za urejanje sejemskih oziroma razstavitvenih prostorov;

a
8. gre za jahte, jadrnice in druga plovila s pripnamen
dajoč
plavajočimi privezi in priborom za sidrenje, če so
'gia
za šport in razvedrilo, pod pogojem, da jih začasno rauv»
podjetje ali podjetnik posameznik, ki je registriran za °PloV *^
nje dejavnosti posojanja tujih jaht, jadrnic in drugih P !jf|0.
podlagi pogodbe, sklenjenih s tujimi športnimi klubi in n|i
vimi zvezami, da bi jih oddajali tujim turistom - članom
klubov in njihovih zvez za uporabo v Sloveniji;

9. za predmete za gospodinjstvo, ki jih začasno u«#
domače in tuje fizične osebe, ki prihajajo na začasno biva
v Slovenijo;
10. opremo, ki jo začasno uvažajo stalni dopisniki oZ'rCJj.
dopisništva tujih sredstev javnega obveščanja, ki so refl1
rani na carinskem območju.
(2) Delna oprostitev plačila carine se lahko odobri pr' za
nem uvozu blaga, ki ostane v lasti tuje osebe in ni nave°
v prejšnjem odstavku.
(3) Vlada določi natančnejše pogoje in način v skladu sjj
rim lahko upravičenec uveljavlja popolno ali delno op''05
plačila carine v skladu s tem členom.
(4) Vlada lahko, v primerih, ko je to potrebno zaradi oltirani'
nja proizvodnje v državi in varovanja bistvenih in'er5
domačih proizvajalcev podobnega blaga (gc |e
pogoji), kakor je to določeno s predpisom iz 72. č „
zakona, določi listo blaga, za katerega pri začasnem uV°jnt
mogoče zahtevati popolno ali delno oprostitev plačila c
109. člen
(obračun delne oprostitve plačila carine)

(1) Višina carine, ki se plača pri začasnem uvozu blagaz
oprostitvijo plačila carine se določi v vrednosti 3% °d |6.|t
dajatev, ki bi jih bilo treba plačati za to blago, če bi '"Lj/
sproščeno v prost promet na dan, ko je bil zanj 0c ^
začasni uvoz. Omenjena višina se plača za vsak mese
meseca, v katerem teče rok začasnega uvoza.
. »avK"1'
(2) Višina carine, ki se plača v skladu s prejšnjim 1oos' ^
ne sme preseči zneska dajatev, ki bi jih bilo treba P ^ Ij)
bilo blago sproščeno v prost promet na dan, ko je D
odobren začasni uvoz. Obresti se ne upoštevajo.
f)(0
(3) Ugodnosti v zvezi s plačilom carine, ki so priznane0
čencu, se pri prenosu pravic in obveznosti na drug
[!>(
to
ugotavljajo samostojno.
k
ate
en
(4) Če je prenos iz prejšnjega odstavka narejen z d .' °i5i
stitvijo plačila carine pri obeh upravičencih v okvir"
Si
meseca, je imetnik prvotnega dovoljenja zavezan za F lik«
''{g
carine za ta celotni mesec.

4. gre za živali, instrumente, rekvizite in druge predmete, ki so
namenjeni za kulturnoumetniške, športne in druge prireditve
oziroma snemanje filmov;

(5) Upravičenec mora za začasen uvoz blaga, za
- 1•</ S
odobrena popolna oprostitev plačila carine, predloi"
^%
skim organom ustrezen instrument zavarovanja za
>.
s
carine v skladu s 152. členom tega zakona.
i
(6) Pogoje, pod katerimi ni treba predložiti instrumen1 jžf) °dj
rovanja po prejšnjem odstavku, določi Vlada v predp '
člena tega zakona.
So

5. gre za embalažo, tovorni in zaščitni pribor ipd., ki so
namenjeni za dostavo ali odpravo blaga, če so tuja last;

110. člen
(obračun carinskega dolga)

6. gre za opremo, ki je namenjena za potrebe vladnih in
nevladnih mednarodnih ter meddržavnih organizacij ali mednarodnih oziroma meddržavnih komisij, ki imajo sedež na
carinskem območju oziroma njihovih predstavništev, ki imajo
sedež na carinskem območju;
7. gre za opremo, ki je namenjena za odvrnitev neposredne
nevarnosti epidemij, elementarnih ali drugih naravnih nesreč
oziroma za odpravo njihovih neposrednih posledic;
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(1) Če nastane carinski dolg v zvezi z uvoženim blag01
^' yf
določi na podlagi podatkov, ki so veljali za to blagr 0 efiti,
sprejema deklaracije za začasni uvoz blaga. V P
prvega odstavka 108. člena tega zakona, se višina
j>
dolga določi na podlagi podatkov, ki so velja''
nastanka carinskega dolga.
n«
(2) Če nastane carinski dolg zaradi drugih razlog^'
0 p!
zaradi postopka začasnega uvoza z delno oprostitvi'
poročevalec

te

°arine. |e višina
carin u- a
carinskega dolga enaka razliki med višino
odsta ka
l
dolga, obračunanim na podlagi prejšnjega
?{to' c^ in dolgom, ki je plačljiv na podlagi prvega odstavka
■ lena tega zakona.
^delek
ni izvoz na oplemenitenje
111. člen
(pojem)
s,0
ljuje p
Pek začasnega izvoza blaga na oplemenitenje dovo
skeqa [fvieencu. da domače blago začasno izvozi iz car
'ezultat
i3, 0,3 t)' bi'° °P|emer,iteno in da proizvode, ki SO
sprost| ,e9a oplemenitenja, vrne na carinsko območje in
carine V prost Promet s popolno ali delno oprostitvijo plačila

(?) za ra, asno
bitne i, 2ne daizvoženo
domače blago se obračunajo moretiice in dru
iatve ter uporabljajo ukrepi trgovinske polizati**ca ge formalnosti, ki se uporabljajo za blago, ki
carinsko območje.
(3) V sl|.h
°Pleme en setem zakonom se lahko blago začasno izvozi na
denih "'f i zaradi opravljanja proizvodnih operacij, naveaiineah (a) do (c) 16. točke 3. člena tega zakona.
112. člen
(omejitve)
0pek
°qo°^'za
začasnega
izvoza
blaga na oplemenitenje ni
naslednje
domače
blago:
0,
ma*|?9
katerega izvoz povzroči povračilo ali odpustitev
l b'a carine;
bf6? 9°' ki je bilo, pred izvozom, sproščeno v prost promet
iztek?Po carine zaradi narave končne uporabe blaga - do
carint 9°jev, ki so določeni za uporabo te oprostitve plačila
3 K 90
fnest®. katerega izvoz povzroči pridobitev izvoznega nadonost 3 a" 9'0de katerega se pridobi drugo finančno ugod-

proizvodi ponovno uvoženi na carinsko območje. Tako določen rok se lahko podaljša na podlagi pravočasno vložene
zahteve upravičenca, če za to obstojijo upravičeni razlogi.
(2) Za spremljanje in kontrolo normativov porabe začasno
izvoženega blaga se primerno uporablja 94. člen tega zakona.
115. člen
(pogoji za odobritev popolne ali delne
oprostitve plačila carine)
(1) Popolno ali delno oprostitev plačila carine lahko carinski
organ odobri le za pridobljene proizvode, ki se deklarirajo za
sprostitev v prost promet v imenu ali za račun upravičenca ali
druge osebe s sedežem v Sloveniji, če je le-ta pridobila
soglasje upravičenca in izpolnjuje pogoje iz dovoljenja. Delne
ali popolne oprostitve ni mogoče odobriti, če kateri od pogojev ali obveznosti, ki so povezane z izvedbo postopka začasnega izvoza blaga na oplemenitenje niso izpolnjene, razen če
se ugotovi, da pomanjkljivosti nimajo pomembnega učinka na
pravilnost izvajanja omenjenega postopka.
(2) Delna ali popolna oprostitev plačila carine, ki jo je treba
obračunati v skladu s prvim odstavkom 111. člena tega
zakona, se opravi tako, da se od zneska carine, obračunane
za pridobljene proizvode, ki se dajo v prost promet, odšteje
vrednost carine, ki bi se morala obračunati na isti dan za
začasno izvoženo blago, če bi bilo to blago uvoženo na
carinsko območje iz države, kjer je bilo blago predmet proizvodne operacije ali zadnje proizvodne operacije.

rr,

IJ) V|art ,
Prin,. r® lahko na zahtevo upravičenca v posebej upravičenih
'lana na iz 2 točke prejšnjega odstavka odobri začasni izvoz
oplemenitenje.
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(3) Vrednost, ki se odšteje v skladu s prejšnjim odstavkom se
določi na podlagi količine in narave blaga na dan sprejema
deklaracije za postopek začasnega izvoza blaga na oplemenitenje in na podlagi drugih podatkov na dan sprejetja deklaracije za sprostitev pridobljenih proizvodov v prost promet.
(4) Vrednost začasno izvoženega blaga, ki se upošteva pri
določanju carinske vrednosti pridobljenega blaga, je vrednost, ugotovljena v skladu s 6. točko 20. člena tega zakona ali,
če se vrednost ne more ugotoviti na ta način, razlika med
carinsko vrednostjo pridobljenih proizvodov in proizvodnih
stroškov.
(5) Če je predmet proizvodne operacije popravilo začasno
izvoženega blaga, je lahko to blago sproščeno v prost promet
s popolno oprostitvijo plačila carine, če se pristojnemu carinskemu organu dokaže, da je bilo popravilo brezplačno zaradi
obveznosti iz garancije. Ta ugodnost se ne more uporabiti, če
je bilo blago v okvari že ob prvi sprostitvi v prost promet.
(6) V primeru, da je bilo popravilo začasno izvoženega blaga
opravljeno proti plačilu, je lahko to blago predmet delne
oprostitve plačila carine. Le-ta se ugotovi tako, da se ugotovi
višina carine za pridobljene proizvode na dan sprejema deklaracije za sprostitev blaga v prost promet in z upoštevanjem
stroškov popravila kot carinske vrednosti, če ti stroški predstavljajo edino nadomestilo za popravilo in nanj ne vplivajo
kakršnekoli povezave med upravičencem in osebo, ki popravilo opravi.
116. člen
(uporaba preferencialnih carinskih stopenj)
(1) Če bi začasno izvoženo blago pri sprostitvi v prost promet
lahko bilo oproščeno plačila carine zaradi namena uporabe
tega blaga, se to upošteva pri izračunu višine carinskega
dolga, če so bile izvršene proizvodne operacije med začasnim
izvozom v skladu z namenom uporabe tega blaga.
(2) Če se za pridobljene proizvode lahko upošteva preferencialna carinska stopnja v skladu z zakonom, ki ureja carinsko
tarifo in bi se preferencialna carinska stopnja lahko uporabila
tudi za blago, ki se razvršča v isto carinsko tarifno številko kot
začasno izvoženo blago, se za izračun višine carinskega
dolga v skladu z drugim odstavkom 116. člena tega zakona,

upošteva carinska stopnja, ki bi se uporabila, če bi začasno
izvoženo blago izpolnjevalo pogoje za preferencialno carinsko stopnjo.
117. člen
(sistem zamenjave)
(1) Sistem zamenjave omogoča, ob upoštevanju določb 111.
do 116. člena tega zakona, da uvožen proizvod (v nadaljevanju: nadomestni proizvod) nadomesti pridobljeni proizvod.
(2) Carinski organ lahko dovoli uporabo sistema zamenjave,
če gre za popravilo domačega blaga. Carinski organ lahko
dovoli uporabo sistema zamenjave le, če je mogoče kontrolirati izpolnjevanje pogojev iz šestega in sedmega odstavka
tega člena tudi naknadno.
(3) Pogoji, predpisani za pridobljene proizvode veljajo tudi za
nadomestne proizvode.
(4) Carinski organ lahko, pod pogoji, ki jih določi Vlada,
dovoli, da se nadomestni proizvodi uvozijo pred začasnim
izvozom blaga (predhodni uvoz).
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka mora upravičenec predložiti ustrezen instrument zavarovanja za plačilo uvoznih
dajatev, če izvoz ne bo izvršen v določenem roku, ta rok pa ne
sme biti daljši od dveh mesecev, računano od dneva sprejema
deklaracije za sprostitev nadomestnega proizvoda v prost
promet. Le izjemoma se sme na podlagi prošnje upravičenca
in zaradi upravičenih okoliščin ta rok podaljšati.
(6) Nadomestni proizvodi morajo imeti enako carinsko tarifno
številko, biti enake trgovske kvalitete in tehničnih karakteristik kot začasno izvoženo blago, ki bo predmet popravila.
(7) Če se je začasno izvoženo blago pred začasnim izvozom
uporabljalo, tudi nadomestni proizvod ne sme biti nov, ampak
mora biti rabljen, razen če je bil nadomestni proizvod dobavljen brezplačno zaradi garancije ali proizvodne napake.
118. člen
(carinski dolg pri predhodnem uvozu
nadomestnih proizvodov)
Pri predhodnem uvozu nadomestnih proizvodov v skladu
s četrtim odstavkom prejšnjega člena, če se carina plača
v skladu s 115. členom tega zakona, se vrednost, ki jo je treba
odšteti določi na podlagi podatkov, ki veljajo za začasen izvoz
blaga na dan sprejema carinske deklaracije za začasen izvoz
blaga na oplemenitenje.
119. člen
(uporaba drugih določb tega zakona)
Za izvajanje postopka začasnega izvoza blaga na oplemenitenje po sistemu zamenjave, se ne upoštevajo določbe drugega
odstavka in 2. točke tretjega odstavka 113. člena tega zakona.
5. podpoglavje
Carinski postoi
postopek pri izvozu blaga
120. člen
(pojem)
(1) Izvozni carinski postopek pomeni izpolnitev formalnosti,
vključno z ukrepi trgovinske politike in plačilom izvoznih
dajatev, ki so predvidene, da domače blago lahko zapusti
carinsko območje.
(2) Izvozni carinski postopek se izpelje za vse blago, ki se
izvaža, razen tranzitnega blaga in blaga, ki se izvaža v skladu
s postopkom začasnega izvoza zaradi predelave.
(3) Izvoz blaga se lahko dovoli pod pogojem, da blago, za
katero je vložena izvozna carinska deklaracija, zapusti carinsko območje v enakem stanju, kot je bilo v času sprejema
izvozne carinske deklaracije.
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(4) Blago deklarirano za izvoz je pod carinskim nadzorom
sprejema izvozne carinske deklaracije do zapustitve carinskega območja.
(5) Carinska deklaracija za izvoz blaga se praviloma vloži p"
carinskem organu, ki je pristojen za carinski nadzor v krap
kjer ima izvoznik sedež oziroma stalno prebivališče ozirom
v kraju, kjer je blago pakirano ali naloženo za izvoz.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Vl^a
v opravičenih primerih določi izjeme.
6. podpoglavje
I ranzitni carinski postopek
A. tranzitni postopek
121. člen
(pojem)
(1) V okviru tranzitnega carinskega postopka se carin
blago pod carinskim nadzorom prenese:
(a) preko carinskega območja ali
(b) od enega do drugega kraja na carinskem območju, 0 ,
ne da bi bilo to blago zavezano plačilu carine in bilo pr®
drugih ukrepov trgovinske politike.
0,
(2) Tranzitni carinski postopek se lahko dovoli za blaS
katerega uvoz ni prepovedan.
122. člen
(začetek in konec tranzitnega postopka)
žitni
Tranzitni postopek se začne s prepustitvijo blaga v tr.a0?0KUpostopek in se konča, ko je blago skupaj z ustreznimi
menti predloženo namembnemu carinskemu organu.
123. člen
(ukrepi carinskega nadzorstva)

Mjl
(1) Carinski organ sme v zvezi z blagom, ki je v tranzit |(i
carinsko območje, odrediti ukrepe carinskega nadzors'
se mu zdijo potrebni za ugotavljanje istovetnosti b'39
izvajanje tranzitnega postopka v skladu s predpisi.
(2) Carinski organ, ki sprejme carinsko deklaracijo zayan^
postopek, lahko kot poseben ukrep carinskega nadz ^
določi tudi posebno pot, po kateri mora blago potovati. •«<
rant pa mora zagotoviti, da bo blago prepeljano P
posebni poti.
124. člen
(zavarovanje carinskega dolga)
(1)Deklarant mora pri vstopnem carinskem organu Prir•edl"
^
instrument zavarovanja za plačilo carine za prime '
nastal carinski dolg.
(2) Pogoje, ob katerih ni treba predložiti instrumentov *
vanja v skladu s prejšnjim odstavkom, določi Vlada.
125. člen
(obveznosti carinskega zavezanca)
re
(1) Carinski zavezanec mora predložiti blago v nesp
ff%/.
nem stanju namembnemu carinskemu organu v PreC*Pl1
roku in spoštovati ukrepe, ki jih je sprejel carinski orgaj '.^)'
se ugotovila in zagotovila istovetnost blaga in izp°
obveznosti v tranzitnem postopku.
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(2) Za izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka je 0 bn< 1%
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126. člen
(pojem in uporaba drugih določb tega zakona)
i!LD?mdela
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ohm~»
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v drug
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or an
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^Poglavje
9e vrste carinsko dovoljene rabe oziroma uporabe blaga

127. člen
(pojem)
Pr
°staJ (
0gr 6 °annska

cona je del carinskega območja, ki je posebej
j.šteje;
. ' n od preostalega carinskega območja in v katerem se
ede
Politik' ^'car
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Pod
insko
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0
pr0r^ 9°jem, da to
blago
za sprostitev
v prost
ali
p0()aoT®.
ni porabljeno ali uporabljeno drugače, kot pod
l' m na način, kot ga določajo carinski predpisi;

J',!®' da je domače blago, ki je zaradi nameravanega izvoza
v
ne$pen vv Prosto carinsko cono, izvoženo že v trenutku, ko je
° prosto carinsko cono.
,

128. člen
°9iasje Vlade za ustanovitev proste carinske cone)

car nsl<0
Pravnfk'°seb
'
cono lahko ustanovi ena ali več domačih
Sogu- ° ade(vinnadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ki pridobi
sija v J?.
dovoljenje za začetek dela, ki ga izda komi-

skladu s 129. členom tega zakona.
(2) V|ari .
p
so ,as e iz
°dlao=' Pjsne
'Zda zahteve
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na
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dokazuu

*ini ,rVičenos» ustanovitve proste carinske cone in mnenja
v rokSu S« pristojnih za finance in ekonomske odnose s tujino
dni od prejema popolnega zahtevka.
H' viad8
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129. člen
(dovoljenje za začetek dela)
'') Ustanov te lahko
°dobrj
' ''
začne z delom v prosti carinski coni oz.
c
0nji . uP°rabnikom, da začnejo z delom v prosti carinski
inV'ada 'zda s°9'asie 23 ustanovitev proste carinske
S Pr
edpisj° kom's'ia 'zda dovoljenje za začetek dela v skladu
(2) Kq
i6n ea'!!'8''0 'z prejšnjega odstavka imenuje minister, pristoUki gospodarske odnose s tujino. Sestavljajo jo predstavpr st n
' oj ega za gospodarske odnose s tujino,
r5
r
t?.
b 'vo ?'
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like s. °' lja in urejanje prostora, Carinske uprave Repu°venije ter predstavniki lokalnih oblasti.

(3) Komisija iz prvega odstavka tega člena preveri, ali so
izpolnjeni organizacijski, prostorski, energetski, okoljevarstveni in tehnični pogoji za delo proste carinske cone in
pogoji za delo carinske službe v prosti carinski coni.
(4) Komisija iz prvega odstavka tega člena izda dovoljenje za
začetek dela v prosti carinski coni v roku 15 dni po ugotovitvi,
da so izpolnjeni pogoji za začetek dela.
(5) Ustanovitelj je prisoten pri preverjanju izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka.
(6) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se lahko odvzame, če ustanovitelj ali uporabniki cone ne upoštevajo pogojev za poslovanje, ki so določeni z dovoljenjem ali če prenehajo obstajati razlogi in pogoji, na podlagi katerih je bilo
dovoljenje izdano.
130. člen
(ločitev proste carinske cone od
preostalega carinskega območja)
(1) Prosta carinska cona mora biti ograjena in označena.
(2) Prosta carinska cona oz. njen del morata biti opremljena
tako, da je promet blaga iz cone ali v njo mogoč samo skozi
določene izhode oz. vhode. Ograja in vhodi ter izhodi morajo
biti primerno urejeni, zavarovani in osvetljeni.
(3) Ustanovitelj mora na območju proste carinske cone zagotoviti prostore, potrebne za delo carinskih organov.
(4) Gradnjo kakršnega koli objekta v prosti carinski coni mora
z vidika izvajanja carinskega nadzora predhodno dovoliti
carinski organ.
131. člen
(uporabniki proste carinske cone)
(1) Uporabniki proste carinske cone so lahko ustanovitelj,
druge domače in tuje pravne osebe ter podjetniki (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
(2) Uporabniki morajo za dejavnosti, ki jih opravljajo v prosti
carinski coni, voditi knjigovodstvo ločeno.
(3) Uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost v prosti carinski coni na podlagi pogodbe, ki jo sklene z ustanoviteljem
proste carinske cone.
132. člen
(vnos blaga v prosto carinsko cono)
(1) Uporabnik lahko prosto vnaša v prosto carinsko cono
blago iz 127. člena tega zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ zahteva, da se blago, ki predstavlja nevarnost za drugo blago ali
blago, ki zaradi svoje narave zahteva posebno ravnanje in
posebne prostore za hranjenje, vnesejo le v prosto carinsko
cono, ki lahko zagotovi varno ravnanje z blagom oziroma
posebne prostore, ki so potrebni za hranjenje tega blaga.
(3) Blago vnešeno v prosto carinsko cono v skladu s tem
členom, lahko ostane v prosti carinski coni brez časovnih
omejitev, razen za kmetijske proizvode, ki jih določi Vlada
zaradi izvajanja kmetijske politike ter so vnešeni v cono
v skladu s točko b. 127. člena tega zakona.
133. člen
(predložitev carinskega blaga)
(1) Razen, če je to potrebno v skladu z drugim odstavkom 135.
člena tega zakona, blaga, ki se vnaša v prosto carinsko cono
ni potrebno predložiti carinskim organom niti zanj vložiti
carinske deklaracije.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti blago predloženo
carinskim organom ter izpeljani s tem zakonom predpisani
carinski postopki, če:
(a) se z vnosom blaga v prosto carinsko cono zaključi kateri
drug carinski postopek za to blago, razen če je z določbami za
ta postopek določeno, da blaga ni treba predložiti carinskim
3
organom;
. > ■ . -■ ■) - • i » i»(I
(b) z vnosom blaga y prosto, carfrisko cono blago izpolni
pogoje za povračilo pžiroma odpustplačila uvoznih dajatev;
(c) gre za blago iz b. točke 127. člena tega zakona.
(3) Carinski organ lahko zahteva, da uporabnik blago, ki je
v skladu s posebnimi predpisi zavezano plačilu izvoznih dajatev ali če za izvoz tega blaga veljajo drugi ukrepi trgovinske
politike, prijavi carinskemu organu.
134. člen
(izvajanje carinske kontrole)
(1)Dostopi, vstopi in izstopi iz proste carinske cone so pod
carinsko kontrolo.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom so osebe in transportna
sredstva, ki vstopajo ali odhajajo iz proste carinske kontrole
lahko podvržene carinskemu pregledu.
(3) Carinski organi lahko v primeru utemeljenega suma, da
posameznik ne spoštuje oziroma da ne bo spoštoval zahtev
carinskih organov glede carinskega nadzora v prosti carinski
coni, tej osebi prepove dostop do proste carinske cone.
(4) Ustanovitelj ali uporabnik mora carinskemu ali drugemu
pristojnemu organu omogočiti carinski ali drug nadzor.
135. člen
(preverjanje blaga)
(1) Carinski organ lahko preverja blago, ki se vnaša, iznaša ali
zadržuje v prosti carinski coni.
(2) Z namenom, da se omogoči preverjanje v skladu s prvim
odstavkom tega člena morajo uporabniki proste carinske
cone predložiti oziroma zagotoviti carinskim organom kopijo
transportnega dokumenta, ki spremlja blago pri vsakem
vnosu oziroma iznosu iz proste carinske cone.
(3) Če se carinski organ odloči za preverjanje v skladu s prvim
odstavkom tega člena, so uporabniki dolžni omogočiti carinskim organom dostop do blaga in dokumentacije o blagu, ki
je predmet preverjanja.
136. člen
(evidence)
(1) Uporabnik mora zaradi carinskega nadzora voditi evidence:
- o blagu, ki se vnaša v prosto carinsko cono,
- o blagu, ki se iz proste carinske cone iznaša,
- o blagu, ki se v prosti carinski coni porabi in
- o spremembah na blagu v coni.
(2) Uporabnik vodi evidence o blagu kronološko na podlagi
podatkov iz dokumentov, ki spremljajo blago pri izvozu in
uvozu ter na podlagi normativov pri proizvodnji blaga.
(3) Minister, pristojen za finance predpiše način vodenja evidence iz prvega odstavka tega člena in ukrepe carinskega
nadzora v prosti carinski coni.
137. člen
(dejavnosti v prosti carinski coni)
(1) V prosti carinski coni sme uporabnik v skladu s tem
zakonom opravljati proizvodne in storitvene dejavnosti, tudi,
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če se opravljajo na obrtni način, ki jih opredeli ustanovil®1!
v ustanovitvenem aktu oz. pogodbi.
(2) Bančne in druge finančne posle, posle premoženjskega^
osebnega zavarovanja ter pozavarovanja sme uporabni*1
v prosti carinski coni opravljati le v zvezi z opravljanje"
dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) V prosti carinski coni sme uporabnik opravljati Pr0/"?||
blaga na debelo. Promet blaga na drobno sme uporabn
v prosti carinski coni opravljati le za druge uporabnike, z
njihovo uporabo v prosti carinski coni.
(4) Dejavnost iz prvega do tretjega odstavka tega člena "e
sme ogrožati zdravega življenjskega in delovnega okolja.
(5) Carinski organ sme, če je to potrebno zaradi ustrezne!!®
izvajanja carinskega nadzora, omejiti ali začasno prepove1o
opravljanje katere od dejavnosti iz prvega do tretjeg
odstavka tega člena.
(6) Carinski organ lahko osebam, ki ne predložijo zadostni
jamstev za izvajanje dejavnosti v prosti carinski coni v skla5
s tem zakonom, prepove opravljati dejavnost v prosti carin
coni.
138. člen
«
(izjemna dovoljenja za skladiščenje v prosti carinski con)
(1) Domače blago, ki ni namenjeno izvozu ali predelavi
v p^
sti carinski coni, sme uporabnik le izjemoma, ob s°9'„ski
pristojnega carinskega organa, skladiščiti v prosti carin
coni, ločeno od drugega blaga.
(2) Carinski organ ne dovoli skladiščenja blaga iz preji--. s«j
odstavka, če bi to otežilo kontrolo poslovanja v prosti carin
coni.
(3) Domače blago, ki ga uporabnik skladišči na obrn°Qni
proste carinske cone, mora evidentirati v skladu s predpis
iz tretjega odstavka 136. člena tega zakona.
139. člen
(Iznos blaga Iz proste carinske cone)
(1) Blago, ki se iznaša iz proste carinske cone, je lahko, te'
s posebnimi predpisi drugače določeno:
»;a;
- ponovno izvoženo oziroma izvoženo s carinskega obm°
- vnešeno na preostalo carinsko območje.
(2) Če je blago vnešeno na preostalo carinsko območje,/^
deklarant postopati v skladu z določbami III. dela tega za*0
razen če gre za domače blago iz 138. člena tega zakona(3) Pri izvozu oziroma ponovnem izvozu blaga iz proste caj^
ske cone se carinski organ z ustreznimi ukrepi prepriča,z a .
izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji za izvoz ° "
ponovni izvoz blaga iz proste carinske cone.
140. člen
(carinska vrednost in obračun carinskega dolga)
(1) Če v zvezi z blagom, ki je bilo iz proste carinske c 5
vnešeno na preostalo carinsko območje, nastane card|agi
dolg, in se carinska vrednost za to blago določi na aP° ,jza
dejansko plačane cene oziroma cene, ki jo je treba P'. tira'
to blago, cena pa vključuje tudi stroške skladiščenja in "■ 5i
njanja blaga medtem, ko je bilo blago v prosti carinski con^j
ti stroški ne vštevajo v carinsko vrednost blaga, če so iz'8
ločeno od dejansko plačane cene oziroma cene, ki jo j '
plačati.

(2) Če je bilo blago iz prejšnjega odstavka v prosti car'°eg>
coni predmet običajnih postopkov in ravnanj iz P^rr ipr,
odstavka 83. člena tega zakona, se za določitev višine c j,
skega dolga upoštevajo narava blaga, njegova carinska
poročevalec,
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(3) Carinski dolžnik za carinski dolg iz prvega odstavka tega
člena je deklarant; v primeru indirektnega zastopanja je carinski dolžnik tudi oseba, v imenu katere je deklarant vložil
carinsko deklaracijo.
(4) Če je bila carinska deklaracija za carinski postopek iz
prvega odstavka tega člena vložena na podlagi informacije,
zaradi katere zakonsko določene uvozne dajatve niso bile
obračunane in plačane, se oseba, ki je priskrbela to informacijo oziroma oseba, ki je vedela oziroma bi morala vedeti, da
je ta informacija lažna, prav tako šteje za carinskega dolžnika.
144. člen
(carinski dolg pri nezakonitem vnosu blaga)
(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane tudi:
(a) z nezakonitim vnosom blaga, ki je zavezano plačilu carine
na carinsko območje;
(b) z nezakonitim vnosom blaga, zavezanega plačilu carine iz
proste carinske cone na preostalo carinsko območje.
(2) Za potrebe tega člena nezakonit vnos pomeni vsak vnos
blaga v nasprotju z določbami 28., 32. in drugo alineo prvega
odstavka 139. člena tega zakona.
(3) Carinski dolg iz prvega odstavka tega člena nastane v trenutku nezakonitega vnosa blaga.
(4) Carinski dolžniki za plačilo carinskega dolga iz prvega
odstavka tega člena so:
- oseba, ki je nezakonito vnesla blago na carinsko območje
oziroma na preostalo carinsko območje
- osebe, ki so sodelovale pri nezakonitem vnosu blaga in so
se zavedale oziroma bi se morale zavedati, da je tak vnos
blaga nezakonit in
- osebe, ki so pridobile oziroma hranile takšno blago in so se
v času pridobitve oziroma hrambe blaga zavedale oziroma bi
se morale zavedati, da je bilo blago vnešeno na carinsko
območje oziroma preostalo carinsko območje nezakonito.
145. člen
(carinski dolg pri odstranitvi blaga
izpod carinskega nadzora)
(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane tudi z odstranitvijo
blaga, ki je zavezano plačilu carine, izpod carinskega nadzora.
(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka nastane v trenutku
odstranitve blaga izpod carinskega nadzora.
(3) Carinski dolžniki za carinski dolg iz prvega odstavka tega
člena so:
- oseba, ki je odstranila blago izpod carinskega nadzora,
- osebe, ki so sodelovale pri odstranitvi blaga in so se
zavedale oziroma bi se morale zavedati, da je s tem dejanjem
blago odstranjeno izpod carinskega nadzora;
- osebe, ki so pridobile ali hranile takšno blago in so se
v času pridobitve oziroma hranjenja blaga zavedale oziroma
bi se morale zavedati, da je bilo to blago odstranjeno izpod
carinskega nadzorstva in
- če je glede na okoliščine primera to primerno, oseba, ki je
bila zavezana izpolniti dolžnosti, ki izhajajo iz začasne
hrambe blaga oziroma carinskega postopka, ki je bil dovoljen
za to blago.
146. člen
(carinski dolg zaradi neizpolnjevanja dolžnosti)
(1)Carinski dolg pri uvozu blaga nastane, v primerih, ki niso
navedeni v 145. členu tega zakona, tudi z:
(a) neizpolnitvijo ene od dolžnosti, ki v zvezi z blagom, ki je
zavezano plačilu carine, izhajajo iz njihove začasne hrambe
ali carinskega postopka, ki je bil dovoljen za to blago;
(b) neizpolnitve enega od pogojev za prepustitev blaga v določen carinski postopek ali za odobritev carinske oprostitve ali
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olajšave zaradi namena končne uporabe tega blaga, če ni
ugotovljeno, da te napake niso imele pomembnega vpliva na
pravilno izvajanje začasne hrambe ali carinskega postopka.
Mi i■ v5:
(2) V primerih iz prejšnjega, odstavka carinski dolg nastane
v trenutku, ko bi morala biti izpolnjena obveznost, zaradi
neizpolnitve, katere nastane carinski dolg ali v trenutku, ko je
za blago, sproščeno v določen carinski postopek ugotovljeno,
da ni izpolnjen predpisan pogoj za sprostitev v ta postopek ali
za odobritev carinske;oprostitve ali olajšave zaradi namena
njegove končne uporabe.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena je carinski dolžnik
oseba, ki bi glede na okoliščine posameznega primera morala
izpolniti predpisane obveznosti, ki izhajajo iz začasne hrambe
carinskega blaga, zavezanega plačilu carine ali iz carinskega
postopka, ki je bil odobren za to blago oziroma oseba, ki bi
morala izpolniti pogoje za sprostitev blaga v določen carinski
postopek.
147. člen
(carinski dolg zaradi nepravilne rabe ali uporabe blaga
v prosti carinski coni)
(1) Carinski dolg pri uvozu nastane z uporabo ali rabo blaga,
zavezanega plačilu carine v prosti carinski coni v nasprotju
s predpisanimi pogoji. Blago, ki izgine in njegovega izginotja
ni mogoče zadovoljivo pojasniti carinskim organom, se šteje,
kot da je bilo porabljeno oziroma uporabljeno v prosti carinski coni v nasprotju s predpisanimi pogoji.
(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka nastane v trenutku, ko
je blago porabljeno oziroma prvič rabljeno v nasprotju s predpisanimi pogoji.
(3)V primeru iz prvega odstavka tega člena je carinski dolžnik:
- oseba, ki je porabila ali rabila blago in
- osebe, ki so sodelovale pri porabi oziroma uporabi blaga,
če so se zavedale ali bi se morale zavedati, da je blago
rabljeno ali uporabljeno v nasprotju s predpisanimi pogoji.
(4) V primeru, da je carinski dolg nastal v zvezi z blagom, ki je
izginilo in ni mogoče ugotoviti carinskega dolžnika v skladu
s prejšnjim odstavkom, je carinski dolžnik oseba, ki je znana
carinskim organom kot zadnji imetnik blaga.
148. člen
(kdaj carinski dolg ne nastane)
(1) Ne glede na 144. člen in točko (a) prvega odstavka 146.
člena tega zakona se šteje, da carinski dolg za določeno
blago ni nastal, če oseba dokaže, da obveznosti, ki izvirajo iz:
(a) določb 28. in 32. člena ter drugo alineo prvega odstavka
139. člena tega zakona,
(b) začasne hrambe tega blaga ali
(c) uporabe carinskega postopka, ki je bil uveden za to blago
niso bile izpolnjene zaradi popolnega uničenja ali nepovratne
izgube tega blaga; le-to pa je bilo posledica narave blaga,
nepredvidljivih okoliščin, višje sile ali posledica dovoljenja
carinskih organov.
(2) Za potrebe prejšnjega odstavka se šteje, da je blago
nepovratno izgubljeno tudi, če je neuporabno za katero koli
osebo.
(3) Šteje se, da carinski dolg pri uvozu ni nastal tudi v zvezi
z blagom, sproščenim v prost promet s carinsko oprostitvijo
zaradi namena končne uporabe tega blaga, če je bilo to blago
z dovoljenjem carinskih organov izvoženo ali ponovno izvoženo.
(4) Če se v skladu s prvim odstavkom tega člena šteje, da
carinski dolg ni nastal v zvezi z blagom, ki je bilo sproščeno
v prost promet s carinsko oprostitvijo zaradi namena končne
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uporabe blaga, se ostanki oziroma odpadki, ki preostanejo P1
uničenju blaga, štejejo za carinsko blago.
(5) Če je v skladu s 145. in 146. členom tega zakona cari^j,
dolg nastal v zvezi z blagom, ki je bilo sproščeno v1 p ^
promet z znižano carinsko stopnjo zaradi namena <o
uporabe tega blaga, se vrednost carine, ki je bila placa ^
sprostitvi blaga, odšteje od vrednosti carinskega doig.
določba se primerno uporablja tudi v primeru, če ca
dolg nastane v zvezi z ostanki ali odpadki, ki pri
uničenju takšnega blaga.
149. člen
(obveznost plačila izvoznih dajatev)
skl
(1) Obveznost plačila izvoznih dajatev se določa v 5
s predpisom, ki ureja plačevanje izvoznih dajatev.
(2) Če predpis iz prejšnjega odstavka nima določb o na
obveznosti plačila izvoznih dajatev in načina plačila te
tev, obveznost plačila izvoznih dajatev nastane, ko je
carinska deklaracija za:
(a) izvoz blaga,
3
(b) carinsko skladiščenje izvozno ocarinjenega blag
'
t>0
(c) izvoz domačega blaga, ki je z namenom, da ."5
gei'
0rU
vnešeno v prosto carinsko cono v skladu s točko (c)
odstavka 133. člena,
(d) začasen izvoz blaga na predelavo.
(3) Obveznost plačila izvoznih dajatev nastane tudi:
v
(a) z iznosom blaga, ki je zavezano plačilu izvoznih oai s
carinskega območja, ne da bi bila zanj vložena c
deklaracija,
, $
(b)z neizpolnitvijo pogojev, ki bi morali biti izpolnien.
^
,er
blago lahko bilo iznešeno iz carinskega območja (eV
tem v celoti ali delno oproščeno plačila izvoznih da)a
(4) Dolžnik za plačilo izvoznih dajatev iz drugega
točke (b) tretjega odstavka tega člena je carinski deu ^ flf
v primeru, da je deklarant vložil deklaracijo v imen1 ^
osebe, je dolžnik za plačilo izvoznih dajatev tud
v imenu katere je bila deklaracija vložena.
(5) Dolžnik za plačilo izvoznih dajatev iz točke (a)
odstavka tega člena je oseba, ki je iznesla blago in ose
sodelovala pri takšnem iznosu, pri tem pa se je zaveda
se morala zavedati, da carinska deklaracija ni bila
čeprav bi morala biti.

Jel,i

150. člen
(solidarna odgovornost več dolžnikov)
Če je več oseb odgovorno za plačilo carinskega
plačilo odgovorne solidarno.
151. člen
(pravila, ki se upoštevajo pri določitvi carinskega doW
(1) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se viši^
skega dolga določi na temelju pravil, ki so v veljak
nastanka carinskega dolga.
(2) Če ni mogoče natančno določiti, kdaj je nastal c ^
dolg, carinski organ pri določitvi višine carinskega ^
upošteva predpise, ki so veljali na dan ugotovitve n
carinskega dolga.
152. člen
(zavarovanje plačila carinskega dolga)

c$ fi' I1)
3
(1) Carinski organ lahko zahteva zavarovanje plači'
^
skega dolga v vseh primerih, ko to predvideva ,ajn5^
Carinski organ lahko zahteva zavarovanje plačila cars .
dolga tudi v drugih primerih, če menijo, da je carin
poročevalec,9

a
tudi t!'Polnil
" ,avhko
nastal in niroku.
gotovo, da bo dolžnik obveznost
predpisanem

Jftožitev ustreznega zavarovanja se lahko zahteva v tre%ia
h S0 'zP°lnieni pogoji za zavarovanje plačila carinc
annsk r anPredP'sani s tem zakonom ali v trenutku, ko
tena - ar? 9 ugotovi, da izpolnitev že nastalega ali mogo'nskega dolga ni gotova.
(3) č 6 c a ns
van,e n j ^ ki organ v skladu s tem zakonom zahteva zavarodolinik 'a carinskega dolga, mora le-to preskrbeti carinski
Do,.,, a °ziroma oseba, ki bi lahko v zvezi z določenim blagom
carinski dolžnik.
US* Podpiše postopek zavarovanja in vrste instrumen'avarovanja plačila carine.
153. člen
(obračun in plačilo carinskega dolga)
hiion'."? carinskega dolga obračuna carinski organ, kakor
Podobi za to potrebne podatke.
n se vr
iuna^r^V
oči dolžniku. Dolžnik mora poravnati obraarin
leiejo £ ski dolg v roku 30 dni od prejema obračuna, sicer
zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.
!?lP|ači car
"uq J°
'nskega dolga se opravi v domači valuti z upoe|
javnih plačilnih sredstev.

Herih k'6d.ee na
drugi odstavek tega člena lahko Vlada, v pridov0|,e °l v skladu s predpisom iz 59. člena tega zakona
01
ri od poenostavljenih postopkov, določi daljši
V I * Za Dla^l« car ns <e a
j '''deset !f
' ' 9 dolga. Ta rok ne sme biti daljši od
154. člen
(naknaden obračun carinskega dolga)
I') Če carinski organ izve oziroma ugotovi, da:
(a) je 2
nezakonitega ravnanja s carinskim blagom nastal
(b)O' dsta
°lg ca
ali
fe) je 0^ ' rinski dolg ni bil obračunan ali
do
znesek
'očen SačUnan
carinskega dolga nižji, kot je to
tem
*ahte
zakonom,
izda po uradni dolžnosti ali na
V0H
as
a>
"0rtanit=> obve
najpozneje v roku deset dni po ugotovitvi
" avna
znosti odločbo, s katero naložijo dolžniku, da
nastalo obveznost.
(J) 2a ■
PO,nitev
So!f
obveznosti iz prejšnjega odstavka se prin
rabl a
a t8n°
'
'°
tretjega odstavka 153.
9a zakona. določbe
Pritožbadrugega
ne zadržiin izvršitve.
i3)ćejeh,
-°v iz rost
P™^3 odstavka še carinsko blago, se lahko
0<ls sd
tavk
P
promet šele, ko je obveznost iz prvega
^lena poravnana oziroma zanjo predložen
lns,r
^kona
ument zavarovanja v skladu s 152. členom tega
^
Jf

Na^
V6ga "aden obračun carinskega dolga v skiadu s točko (a)
stavka tega člena se lahko opravi v petih letih po
carinskega
dolga. Naknaden obračun carinskega
u s
le m«
točkama (b) in (c) prvega odstavka tega člena
°goč v enem letu po nastanku carinskega dolga.
) V|
"9knartiena določi višino obveznosti, za katero se ne opravi
obračun.
155. člen
(prisilna izterjava)
pre

dni °'žnik ne plača obračunanega carinskega dolga
""Sdu zanenr|
roku, predpisi.
carinski organ izterja ta dolg prisilno
veljavnimi
°6evaiec, št. 36

(2)lzvršilni naslov pri izvršbi oziroma prisilni izterjavi je:
(a) izvršljiva odločba carinarnice:
(b) carinska deklaracija, po kateri je bilo blago ocarinjeno, če
deklarant ni v predpisanem roku vložil pritožbe:
(c) obračun carinskih in drugih davščin v potniškem prometu,
na katerem je klavzula o izvršljivosti. ! < < I '
•I • :i I i en.li i: : > • •
(3) Od izteka roka za plačilo dalje
tečejo 'zarnudne obresti
v skladu z veljavnimi predpisf:'' ( 1
; ; 5 j i j: ■
• • »:
i r.« i 3251.} f r
.
(4) Vlada določi znesek carine ter obresti, za katere se ne
opravi prisilna izterjava.
■ l"r! 21C ; i i r ( .i tj j"
156. člen" '
(ugasnitev obveznosti plačila carinskega dolga)
Obveznost plačila carinskega dolga ugasne:
1. s plačilom carinskega dolga,
2. z odpustitvijo plačila carinskega dolga,
3. z razveljavitvijo carinske deklaracije, na osnovi katere je
nastal carinski dolg, v skladu z 51. členom tega zakona,
4. če je blago pred prepustitvijo deklarantu, odvzeto ali zaplenjeno, uničeno na zahtevo carinskih organov, uničeno ali
prepuščeno carinskim organom v skladu s 141. členom tega
zakona ali uničeno oziroma nepovratno izgubljeno zaradi
narave blaga, nepredvidljivih okoliščin ali višje sile:
5. če je bilo blago, v zvezi s katerim je carinski dolg nastal,
odvzeto zaradi nezakonitega vnosa na carinsko območje;
6. z zastaranjem pravice do izterjave carinskega dolga.
157. člen
(zastaran|e pravice do izterjave carinskega dolga)
(1) Pravica do izterjave carinskega dolga zastara v petih letih
od dneva, ko je carinski dolg nastal.
(2) Zastaralni rok iz prejšnjega odstavka pretrga vsako uradno
dejanje pristojnega organa za izterjavo carinskega dolga.
(3) Pravica do izterjave je v vsakem primeru zastarana, ko
preteče deset let od dneva, ko je nastal carinski dolg.
2. poglavje
oprostitev plačila carine in povračilo preveč plačane carine
158. člen
(povračilo ali odpustitev carinskega dolga)
(1) Povračilo ali odpustitev carinskega dolga je lahko popolno
ali delno.
(2) Plačana carina se povrne v tisti višini, za katero carinski
organ ugotovi, da znesek plačane carine ni bil dolgovan
v skladu z zakonom oziroma, da je bil znesek naknadno
obračunan v nasprotju s 154. členom tega zakona. Obresti za
plačano carino se plačajo le, če je do zahtevka za povračilo
plačane carine prišlo zaradi napake carinskega organa.
(3) Plačilo carine se odpusti v tisti višini, za katero carinski
organ ugotovi, da -carinski dolg ni bil dolgovan v skladu
z zakonom oziroma, da je bil znesek plačan na podlagi
naknadnega obračuna v nasprotju s 154. členom tega zakona.
(4) Povračila oziroma odpustitev plačila carine nrvdovoljeno
zahtevati, če je do napake pri obračunu prišlo zaradi namernega goljufivega dejanja dolžnika.
(5) Dolg se odpusti oziroma plačana carina vrne ria prošnjo
upravičenca pristojnemu carinskemu organu v roku enega
leta od pošiljatve obračuna carinskemu zavezancu. Rok se
lahko podaljša, če upravičenec priskrbi dokaz, ki mu je preprečeval vložitev prošnje v okviru omenjenega roka in je
rezultat nepredvidljivih okoliščin ali višje sile. Carinski organ
mora o vloženem zahtevku odločiti v 30 dneh od vložitve
popolnega zahtevka.
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(6) Če carinski organi v roku enega leta sami odkrijejo napako
v obračunu carine, opravijo povračilo oziroma odpustijo dolg
po uradni dolžnosti.
(7) Plačana carini Se vrne ^udi, če je bila deklaracija, na
podlagi katere je bil carinskS t}6lg'plačan, umaknjena. Povračilo mora zahtevati upravičenec ^ prošnjo, ki jo vloži v rokih
predvidenih za razve'lj'avitev'deklaracije.
(8) Plačana carina se lahko povrne ali dolg odpusti v tisti
višini, ki je bila plačana pziroma obračunana tudi če blago,
sproščeno v določen caririškipo^topek, uvoznik zavrne, ker je
bilo v času sprejema'deklaracije blago poškodovano ali ni
ustrezalo določbam pogodbe, na podlagi katere je bilo blago
uvoženo. Kot poškodovano se šteje tudi blago, ki je bilo
poškodovano pred prepustitvijo blaga deklarantu. Povračilo
plačane carine oziroma odpustitev dolga v primeru, opisanem
v tem odstavku, se lahko dovoli le, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
1. blago se ni uporabljalo oziroma rabilo, razen kolikor je bilo
potrebno, da bi se ugotovila njihova poškodovanost oziroma
neskladnost s pogodbenimi določbami;
2. blago se izvozi iz carinskega območja.
Na prošnjo zadevne osebe lahko carinski organ dovoli tudi,
da se blago uniči ali vnese, zaradi naknadnega izvoza, v prosto carinsko cono ali carinsko skladišče. V tem primeru se
blago v postopku za odobritev carinsko dovoljene rabe ali
uporabe blaga, šteje za carinsko blago.
(9) Povračilo ali odpustitev dolga v skladu s prejšnjim odstavkom se ne more odobriti za blago, ki je bilo pred uvozom
predmet začasnega uvoza zaradi preizkušanja, razen če se
ugotovi, da poškodb ali neskladnosti s pogodbenimi določbami v normalnih pogojih ni bilo mogoče ugotoviti v času
trajanja preizkušanja.
(10) Zahtevek za odpustitev plačila carine ali povračilo plačane carine v skladu z osmim odstavkom tega člena se lahko
vloži v enem letu od dneva, ko je bil obračun poslan dolžniku.
(11) Če je bila odpustitev plačila carine ali povračilo odobrena
pomotoma, se lahko obveznost plačila carine ponovno vzpostavi pod predpisanimi pogoji.
(12) Vlada določi vrednosti plačane carine, za katere se ne
izvede postopek za povrnitev plačane carine.
159. člen
(oprostitve plačila carine)
(1) Plačila carine so oproščeni:
1 šefi tujih držav in odposlanci šefov tujih držav v posebni
misiji ter člani njihovega spremstva - za predmete, namenjen
za njihove službene potrebe in osebno rabo;
2. mednarodne in meddržavne organizacije s sedežem v Sloveniji oziroma predstavništvom v Sloveniji oziroma v času
opravljanja svoje dejavnosti v Sloveniji - za predmete, namenjene za njihove službene potrebe;
3. diplomatska in konzularna predstavništva tujih držav v Sloveniji - za predmete, namenjene za njihove službene potrebe;
4. šefi tuj*h diplomatskih predstavništev v Sloveniji in njihovi
ožji družinski člani - za predmete, namenjene za njihovo
osebno rabo.
(2) Predmetov, ki so oproščeni plačila carine v skladu s prvim
odstavkom, ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu,
preden niso prijavljeni carinskemu organu in preden ni opravljen carinski postopek.
(3) Predmetov, ki so oproščeni plačila carine v skladu z 2. in 3.
točko prvega odstavka, tri leta od dneva uvoza ni dovoljeno
odtujiti ali dati v uporabo drugemu, razen če je plačana
carina.
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160. člen
(oprostitev plačila carine)
(1) V mejah vzajemnosti so plačila carine oproščeni:
.
1. diplomatsko osebje tujih diplomatskih predstavništev v s
veniji z njihovimi ožjimi družinskimi člani - za predmet
namenjene za njihovo osebno rabo;
2. konzularno osebje tujih konzularnih predstavništev v SW*f
niji z njihovimi ožjimi družinskimi člani - za predmete, n
njene za njihovo osebno rabo;
3. osebje tujih diplomatskih in konzularnih predstav..- .
v Sloveniji - za gospodinjske predmete, ki jih uvozijo v
mesecih do prihoda v službo v Slovenijo.
(2) Ugodnosti iz prejšnjega odstavka ne morejo uP°.raJi[!
državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki imajo o°
ljenje za stalno bivanje v Sloveniji.
(3) Predmetov, ki so oproščeni plačila carine v skladu s el
odstavkom, ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo dru9 j\,
preden niso prijavljeni carinskemu organu in preden ni oP'
Ijen carinski postopek.
(4) Predmetov, ki so oproščeni plačila carine v skladu z 2 in 3:
točko prvega odstavka tega člena, tri leta od dneva uvoz'el
dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu, razen '
plačana carina.
161. člen
(oprostitev plačila carine)
Plačila carine so oproščeni:
el
1. domači in tuji potniki, ki prihajajo iz tujine - za Preedm
° jeml
namenjene za njihove osebne potrebe med potovan!_,
(osebna prtljaga), ne glede na to, ali jih nosijo s seboj
so jih dali na prevoz prevozniku;
te"
2. domači potniki - za predmete osebne prtljage in ,
za predmete, ki jih prinašajo iz tujine, če ti predmeti
namenjeni za nadaljnjo prodajo.
euj«
Za domače potnike se ne štejejo posadka in vozno °
prevoznih sredstev;
ko"
3. državljani Republike Slovenije, ki so bili na kakršne^j
delu v tujini in tuji državljani, ki dobijo dovoljenje *a _(0zi
bivanje ali pribežališče v Republiki Sloveniji - za predrti
svoje gospodinjstvo, če jih pripeljejo iz tujine oziroma jj
iz tujine v enem letu od dneva vrnitve z dela v tujin',
izpolnjeni še naslednji pogoji:
ri|,r
- predmete, ki jih pripeljejo, razen v upravičenih prim«' ^
uporabljali oziroma so bili v njihovi lasti najmanj šest m
pred preselitvijo;
- v tujini so bili zdržema najmanj 12 mesecev;
^
4. državljani Republike Slovenije, ki so na kakršnem
/
v tujini - za predmete, ki jih prinesejo s seboj in n.isd°>
njeni nadaljnji prodaji; enkrat letno (darila družini ip ''
{(t
5. državljani Republike Slovenije in tuji državljani ~ z~1, P'
mete, ki jih priložnostno prejmejo iz tujine v pošiljka' ^
6. državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki * i;
živijo v Sloveniji - za predmete, ki jih podedujejo v M
7. državljani Republike Slovenije in tuji državljani - a
vila za osebno uporabo, ki jih prinesejo s seboj ali pre'
tujine v pošiljkah;

8. invalidi - za specifično opremo in tehnične pripom°^f
jih neposredno uporabljajo za življenje in delo, ter za ^ f
mestne dele za uporabo te opreme in pripomočkom
prinesejo ali dobijo iz tujine za osebno rabo;
Ki i'
9. znanstveniki, književniki, umetniki - za lastna de|8,
prinašajo iz tujine;
10. vozniki motornih vozil in motornih koles - za ri<
mazivo v rezervoarjih, ki so tovarniško vdelani v m"«"
vozila in motorna kolesa;
9
poročevalec,it>

Re ub, e
obmn!*
P 'k Slovenije, ki živijo v obmejnem
Za ras nske n
"asv ••H ~poses,vih
"' v
' živinorejske predmete, pridobljene
*a na 'f
obmejnem območju sosednje države ter
n dru e r izv
ti imaio
' ' poses,vih
9 P zaradi
o ode,
pridobljene
od ali
živine,
ki jo
vanja na teh
poljskih
del, paše
prezimon Re
ioia^Va»''?ini
i publike Slovenije - študenti in dijaki, ki se
- Za , ' t.er ,u'' dijaki in študenti, ki se šolajo v Sloveniji
U ne
Sseh„
Pripomočke, ki jih za lastne potrebe prinesejo
'
°J iz tujine;
! 13
,portn0bi«niki od|ikovanj ipd. - za medalje, spomenice,
v tuji"? in druge trofeje oziroma predmete, ki jih dobijo
' nsni na tekmovanjih, razstavah in prireditvah mednarodna pomena;

orgall'90'- se uvaža preko dobrodelnih ali človekoljubnih
i Jrtvo c''' namenjeno pa je za brezplačno razdelitev med
naravnih in
drugih
in vojn
ali ostane žrtvam;
last teh
; °rgan
^ "izacij, dano pa
je na nesreč
razpolago
prej omenjenim
Ski&iali za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spominPo
grebni art:|^r°b°v 3'' PokoPaliSČ vojnih žrtev; krste, žare in
162. člen
(oprostitve plačila carine)
a a ca

'"

rine so oproščeni:

d

s p ». združenja in druge organizacije, ki se ne ukvarjajo
Plajnn no dejavnostjo in ki dobijo blago iz tujine brezbr
«eva?0posredno za opravljanje svoje kulturne, verske, izožportnf ' okoljevarstvene, znanstvene, informacijske,
• zdravstvene in socialne dejavnosti;
"Vaiaio0de'ne 'n ^'ovekoljubne organizacije - za blago, ki ga
'lovei!0|jlzbtu.|!ne in 'e "amenjeno za izpolnjevanje njihovih
3
or
9anizacije in druge reševalne službe - za speciiijii rau. valno in zaščitno opremo, ki se ne izdeluje v Slovepa se
rp>„
®zervni delizazaneposredno
to opremo; opravljanje njihove dejavnosti
4
^iiinir-8a'' 'n umetniške galerije ter Narodna univerzitetna
"jim ( ~ za zbirke in umetniške predmete, ki so namenjeni
^ e arhivi - za reproducirano arhivsko gradivo;
"osti''l"1®' k' i° imetnik uporablja za opravljanje svoje dejavPogoji le ,0 preseli v Slovenijo, če so izpolnjeni naslednji
Clgmora biti lastnik opreme 12 mesecev pred preselis,u la
*' istemu namenu kot v tujini; njena narava
^Prostit ' "s,te
rezata
dejavnosti konkretnega imetnika,
,0
jjkvaria
^ke velja tudi za živo živino, če se imetnik
r
S met s
P Osti»
'i ko dejavnostjo
kot edino dejavnostjo.
se ne
"e v*DotVavi
'*•,ene,0<e^ke
more uveljaviti, če se s preselitvijo
nove
"btiofih
'
dejavnosti ampak se na carinskem
?ra9anjioac °Prema absorbira v že ustanovljenem podjetju,
n p 'ii ipd. Prav tako oprostitve ni mogoče uveljaviti za
sk S
o krrn0, sredstva, zaloge, namenjene za porabo ali žival-

V jj" 9°rivo ali zaloge surovin, proizvodov ali polproizvo5ad0, OC|
° živino, katere imetniki so trgovci in drugo blago, ki
5.
vlada.
Q
di in
Pre^|i s' ka II. kategorije, ki so se usposobili za poklic - za
i?H„i'
tero opravljajo svojo dejavnost, če se ta oprema
®luje v Sloveniji;

9. invalidske organizacije - za specifično opremo, priprave in
instrumente (tehnične pripomočke) ter za nadomestne dele in
potrošni material za to opremo, priprave in instrumente;
10. invalidska podjetja in zavodi za usposabljanje ter zaposlovanje invalidov - za opremo in tehnične pripomočke, ki jih
uporabljajo pri svoji dejavnosti usposabljanja in zaposlovanja
invalidov ter pripadajoče rezervne dele, če se ta oprema in
tehnični pripomočki ne izdelujejo v Sloveniji.
S f "W 3 w oVrt-l U 1 I I I. . 1 : ,f
163. člen
(oprostitve plačila carine)
Plačila carine so oproščeni:
1.vzorci blaga neznatne vrednosti;
2.tiskovine, kot so katalogi, ceniki, navodila za uporabo in
brošure in reklamni material;
3.proizvodi, namenjeni uporabi na sejmu, razstavi ali podobnem dogodku;
4. proizvodi, uvoženi zaradi preizkušanja, preiskovanja, analiziranja ali testiranja, ki se v celoti porabijo pri preizkušanju,
raziskovanju, analiziranju ali testiranju ali pri tem v celoti
uničijo, tako da nimajo več uporabne vrednosti;
5. turistična informativna dokumentacija, če je namenjena za
brezplačno razdelitev in katere glavni namen je predstaviti
tujo turistično ponudbo; tuji hotelski listi in letopisi, ki jih
izdajajo uradne tuje turistične agencije, če so namenjeni za
brezplačno razdelitev; reklamni turistični material, namenjen
pooblaščenim zastopnikom ali korespondentom uradnih
nacionalnih turističnih agencij, ki ni namenjen za nadaljnjo
razdelitev;
6. blagovne znamke, patenti, modeli in njihovi spremljajoči
dokumenti, kot tudi vloge za priznanje patenta ali inovacije, ki
se pošiljajo organizacijam za zavarovanje avtorske in industrijske lastnine;
7. voda in krma za živali med transportom; materiali potrebni
za zavarovanje blaga med transportom.
164. člen
(oprostitve plačila carine)
Plačila carine so oproščeni:
1. dokumenti, ki se brezplačno pošiljajo državnim organom,
2. brezplačne publikacije tujih državnih organov in uradnih
mednarodnih organov in organizacij, ki jih pošiljajo slovenskim državnim organom,
3. obrazci, ki jih državni organi potrebujejo za izvajanje svojih
javnih pooblastil,
4. predmeti, ki služijo kot dokazi v sodnih postopkih ali
drugim državnim organom Republike Slovenije;
5. primerki podpisov in tiskane okrožnice, ki se pošiljajo kot
del običajne izmenjave informacij med javnimi službami ali
bančnimi ustanovami;
6. uradne tiskovine, ki jih prejema Banka Slovenije;

riarr|

er)?ma' Pripadajoči rezervni in nadomestni deli, ki je
«9jav '6na ter
neposredni učni, znanstveni, kulturni in liturgični
znanstveni instrumenti in oprema, ki se ne
Pt
V
Wm°
®'°veniji
in jihliturgične
določi Vlada
ter, pod enakimi
Material za izdelavo
opreme;
'ar
% J"ace
vtski proizvodi za zdravstveno oziroma veterinar"lanifg st<Jrat,°, ki se uporabljajo pri mednarodnih športnih
acijah, organiziranih na carinskem območju;

7. dokumenti, arhivi, obrazci in drugi dokumenti, ki se bodo
uporabljali za mednarodna srečanja, konference ali kongrese,
poročila takšnih zasedanj;
8. načrti, tehnične slike, modeli, opisi in drugi podobni dokumenti, ki se uvažajo z namenom, da bi zadovoljili pogoje za
sodelovanje na mednarodnem natečaju, ki se organizira na
carinskem območju;
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9. tiskani obrazci, ki se v skladu z mednarodnimi konvencijami uporabljajo kot uradni dokumenti v mednarodnem prometu vozil ali blaga;
i•
I.
5 >1.3-J/i ■ > • .
10. fotografije, diapozitivi,; ki se pošiljajo tiskovnim agencijam
ali časopisnim
>ti:;
1 hišam.
^ i M i Si l £t i H!.". ) > i i
165. čilen
(podrobnejši predpisi)
' i ; •- : • i I; J» » -w ; i ; .• < ,
Vlada določi natančnejše kriterije in način uveljavljanja oprostitev plačila carine v skladu s 159. do 164. členom tega
zakona. Vlada določi tudi vrednost, količine in vrste predmetov, ki so lahko oproščeni plačila carine v skladu s tem
zakonom.
166. člen
(prepoved razpolaganja)
(1) Blaga, ki je bilo oproščeno plačila carine na podlagi 3. do
9. in 11. do 14. točke 161. člena ter 162. do 164. člena tega
zakona v roku treh let od dneva uvoza, ni dovoljeno odtujiti,
dati v uporabo drugemu ali kako drugače uporabiti za druge
namene, ne pa za tiste, zaradi katerih je bilo oproščeno
plačila carine, preden niso plačane uvozne dajatve. Teh predmetov prav tako ni mogoče zastaviti, posoditi ali drugače
izročiti kot zavarovanje za druge obveznosti.
(2) V primeru, da carinski organi na zahtevo upravičenca pred
potekom roka iz prejšnjega odstavka dovolijo drugačno uporabo, se višina carinskega dolga izračuna na podlagi podatkov, ki so veljali v času sprejema carinske deklaracije, na
podlagi katere je bilo blago oproščeno plačila carine.
3. poglavje
Ponoven uvoz blaga
167. člen
(pojem, roki, pogoji)
(1) Domače blago, ki je bilo izvoženo iz Slovenije in se
v nespremenjeni obliki v roku dveh let po izvozu ponovno
uvozi na carinsko območje ter je sproščeno v prost promet, je
na zahtevo deklaranta oproščeno plačila carine.
(2) Če je bilo zadevno blago pred izvozom uvoženo na carinsko območje in sproščeno v prost promet, pri čemer pa je bila
uveljavljena popolna ali delna carinska oprostitev zaradi
namena končne uporabe tega blaga, se ugodnost iz prejšnjega odstavka lahko uveljavi le, če je blago ponovno uvoženo zaradi istega namena, zaradi katerega je bilo ob prvem
uvozu popolno ali delno oproščeno plačila carine.
(3) Če ob ponovnem uvozu blaga v skladu s prejšnjim odstavkom nastane carinski dolg, se od obračunane višine carinskega dolga odšteje carina, ki je bila plačana za to blago ob
prvi sprostitvi v prost promet.
(4) Oprostitve plačila carine v skladu s prvim odstavkom tega
člena ni mogoče odobriti za blago, ki je bilo izvoženo v okviru
postopka začasnega izvoza blaga na predelavo, razen če
blago ostane v državi, v katero je bilo izvoženo. Prav tako ni
mogoče odobriti oprostitve plačila carine za blago, ki je
predmet posebnih ukrepov trgovinske ali kmetijske politike.
(5) Vlada določi natančnejše kriterije za oprostitev plačila
carine v skladu s tem členom.
VI. DEL
KAZENSKE DOLOČBE
168. člen
(carinski prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba in posameznik, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti:
40

1. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti blago
carinskega območja mimo carinskih mejnih prehodov <
v času, ko carinski mejni prehod ni odprt (prvi tretji in cei
odstavek 28. člena),
. ,2
2. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti <carinski mejni prehod skrito blago (29. in 32. člen),
3. ravna v nasprotju s prvim, drugim ali četrtim odstavkom J
člena,
,
4. ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 33. cie
5. ne predloži skupne prijave v skladu s 34. členom,
j
6. začasno hrani blago v nasprotju z zakonom (prvi in o<»
odstavek 38. člena)
7. uporablja začasno hranjeno blago v nasprotju z zalakonoi" i!
(39. člen),
,jn0i
8. v uvozni carinski deklaraciji nepravilno navede kolici '
vrsto, kakovost, vrednost ali poreklo blaga ali ne nave«"
vsega blaga, če bi to povzročilo plačilo uvoznih
v manjšem znesku (48. člen)
*a
9. carinskim organom v zvezi z izvedbo carinskih Pos,0Jlw>.
predloži dokumente, v katerih je navedena drugačna K®
vost, vrsta, količina, vrednost ali poreklo blaga ali v kater|n
napačno navedeni drugi podatki, če bi to povzročilo iz%
plačilu uvoznih dajatev ali plačilo le-teh v manjšem znesK
člen, 48. člen, 108. člen, 158. do 164. člen)
1
10. carinskim organom v zvezi z izvoznim carinskim Ppostop;
--^ ^
kom predloži dokumente, v katerih je navedena druga ,
kakovost, vrsta, količina, vrednost ali poreklo blaga •te btf
povzročilo, da se pri izvozu blaga izogne pravilnemu
vanju navedenih podatkov v carinski deklaraciji (8. č'en'
člen in 120. člen)
11. ravna v nasprotju s petim odstavkom 56. člena,
,ajj
12. v nasprotju z drugim odstavkom 63. člena ravna, kot
bilo blago sproščeno v prost promet, čeprav niso bile
dene formalnosti za sprostitev blaga v prost promet in
bile plačane uvozne dajatve ter izpolnjeni drugi ukrepi
vinske politike,
|je13. ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z izdanim ao,tretji
njem za carinski postopek z ekonomskim učinkom l
odstavek 69. člen),
z„o14. ne izpolnjuje oziroma ne zagotovi izpolnjevanje ob've j
sti v skladu z zakonom in dovoljenjem za odprtje carins
skladišča (prvi odstavek 78. člena),
.
15. ne izpolnjuje obveznosti depozitarja blaga v carm5
skladišču (79. člen),
.|gp8
16. v carinskem skladišču opravlja dejavnosti iz 80. Cj
v nasprotju ali brez dovoljenja carinskih organov (80. z0
Cj ^
17. ne vodi proste carinske prodajalne v skladu z i
k
dovoljenjem (87. člen),
r0tjU
18. kot imetnik specializiranega skladišča posluje v nasp
ali brez dovoljenja carinskega organa (88. člen),
.jj{i(i
19. rabi blago, ki ga kupi v specializiranih skla® ^ ^
v nasprotju z namenom in pogoji, pod katerimi jif J
blago prodano (drugi odstavek 88. člena)
,jrggi
20. ne pelje blaga po poti, ki jo določi carinski organ l
odstavek 123. člena),
21. ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkomnaclz
125.c ^
22. ne omogoči carinskemu ali drugemu organu 4 c
%nJ)
poslovanjem proste carinske cone (četrti odstavek 13 ' 0\]t
23. opravlja dejavnost v prosti carinski coni v nasP
s prvim od tretjim odstavkom 137. člena,
24. kljub prepovedi carinskega organa opravlja
k
dejavnosti v prosti carinski coni (peti in šesti odstaven
člena)
25. hrani domače blago v prosti carinski coni brez s09
carinskega organa (prvi in drugi odstavek 138. člena)
26. v nasprotju z drugim odstavkom 139. člena prenese
iz proste carinske cone na preostalo carinsko obmocj®0 ^
27. z neresničnim prikazovanjem
Drikazovaniem deistev
dejstev izposluje
izDosluie <ali P .,,#
iL^uoiuvau
ior\vi 11 puoiupr\u
^ »•
izposlovati v boni
carinskem
postopku upiuouicv
oprostitev plačila u v0*'
dajatev ali plačilo manjšega zneska uvoznih dajat
kakšno drugo olajšavo (8. člen, 48. člen, 69. člen, 70. c'® jfl ij,
člen, 99. člen, 108. člen, 115. člen, 116. člen ter 158. °°
člen, 167. člen)
kr5«*

(2) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se za 0
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori o '
iz prvega odstavka tega člena.
poročevalec,
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169. člen
(carinski prekrški)
fcarn° kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
oorafi■ Pravna oseba oziroma posameznik, ki v zvezi
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dokumentov ali ne da pojasnil, ki so potrebni
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0< ev
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u vVli
dence
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Sskladu
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81. členom,
členom,
de j ' du z 81.
'i2a ? ra oziroma ponovno ne izvozi v okviru postopka
ua,| di izvoza pridobljenih proizvodov v določenem
(lena2anie zahteva drug carinski postopek (prvi odstavek

'eJ|wV°zi blaga v skladu z dovoljenjem za uporabo enako|tna) biaga v predpisanem roku (tretji odstavek 93.
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Z zak
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'"■za L
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uvoženega blaga v skladu z nameplačil ar ne
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'Jpo'^i5i '
skladu z zakonom (105. in 108. člen)
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Sjje tfrino kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek
\na ' odgovorna oseba pravne osebe, če stori dejanje
°dstavka tega člena.
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170. člen
(carinski prekrški za fizične osebe)

"^rSelnarn° kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
'žična oseba, ki:
"o,"•oe
'Bvalec, št. 36

1. ne predloži dokumentov ali ne da pojasnil, ki so potrebni
carinskim organom oziroma ne zagotovi druge potrebne
pomoči za izvedbo carinskih postopkov (8. člen)
2. carinskim organom v zvezi z izvedbo carinskih postopkov
predloži listine, v katerih je navedena drugačna kakovost,
vrsta, količina, vrednost ali poreklo blaga ali v kateri so
napačno navedeni drugi podatki, da bi se delno ali v celoti
izognil plačilu uvoznih dajatev (8. člen, 48. člen, 108. člen,
158. do 164. člen)
3. vnese ali iznese ali poskusi vnesti ali iznesti blago iz
carinskega območja mimo carinskih mejnih prehodov ali
v času, ko carinski mejni prehod ni odprt (prvi tretji in četrti
odstavek 28. člena)
4. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti čez
carinski mejni prehod skrito blago (29. in 32. člen),
5. ne predloži blaga carinskemu organu v skladu z 32. členom,
6. ne predloži skupne prijave oziroma zahteve za odobritev
carinsko dovoljene rabe ali uporabe v skladu s 34. členom,
7. ne vloži carinske deklaracije za začetek carinsko dovoljene
rabe ali uporabe blaga v predpisanih rokih (37. člen)
8. ovira preverjanje točnosti in pravilnosti sprejete deklaracije
(52. do 54. člen)
9. odstrani carinske oznake ali jih ustrezno ne zavaruje pred
poškodbo oziroma uničenjem (drugi odstavek 55. člena)
10. v nasprotju z drugim odstavkom 63. člena ravna, kot da je
bilo blago sproščeno v prost promet, čeprav niso bile izvedene formalnosti za sprostitev blaga v prost promet in niso
bile plačane uvozne dajatve,
11. rabi blago, ki ga kupi v specializiranih skladiščih
v nasprotju z namenom in pogoji, pod katerimi jim je bilo
blago prodano (drugi odstavek 88. člena)
12. ne uporablja začasno uvoženega blaga v skladu z namenom, za katerega je bila odobrena popolna ali delna oprostitev plačila carine v skladu z zakonom (105. in 108. člen),
13. ne odpelje blaga, katerega uvoz je prepovedan iz carinskega območja v roku, ki ga določi carinski organ (prvi
odstavek 142. člena),
14. v nasprotju s 166. členom odtuji blago, da v uporabo
drugemu ali kako drugače uporabi blago, razen za namene,
za katere je bilo blago oproščeno plačila carine oziroma
blago, ki je bilo oproščeno plačila carine zastavi, posodi ali
kako drugače izroči za zavarovanje obveznosti, preden je
plačan carinski dolg
15. z neresničnim prikazovanjem dejstev izposluje ali poskusi
izposlovati v carinskem postopku oprostitev plačila uvoznih
dajatev ali plačilo manjšega zneska uvoznih dajatev ali
kakšno drugo olajšavo (69. člen, 70. člen, 108. člen, 158. do
164. člen ter 167. člen)
171. člen
(odgovornost nedobrovernih posestnikov oziroma
imetnikov predmetov prekrškov)
(1) Podjetje in posameznik, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kupi, proda, razpeča, prejme v darilo, prikrije, prejme
v hrambo ali zaradi prevoza, hrani, uporabi ali prejme v posest
na kakršni koli podlagi, blago, za katero ve ali pa bi po
okoliščinah primera morala vedeti, da je bil z njim storjen
prekršek iz 168. do 170. člena tega zakona, če je storilec storil
katero izmed dejanj iz 168. do 170. člena tega zakona, se
kaznuje z enako kaznijo, kot je predpisana za storilca prekrška.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje
iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi fizična oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.
172. člen
(izterjava denarne kazni takoj na kraju prekrška)
(1) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev carinski delavec takoj na
kraju samem kaznuje pravno osebo ali posameznika, ki
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v zvezi z opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz 168., 169. ali
171. člena tega zakona, če carinska vrednost blaga, ki je
predmet prekrška ne presega 50.000 tolarjev.
.
(2) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev carinski delavec takoj na
kraju prekrška kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe,
ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev carinski delavec takoj na
kraju prekrška kaznuje fizično osebo, ki stori dejanje iz 170.
ali 171. člena tega zakona, če carinska vrednost blaga, ki je
predmet prekrška ne presega 50.000 tolarjev.
173. člen
(obvezen odvzem predmetov prekrškov)
(1) Blago, ki je predmet prekrškov iz 1. do 5. točke, 8. in 9.
točke ter 23. in 26. točke 168. člena tega zakona, 24. točke
169. člena tega zakona ter 2. , 3. in 4. točke 170. člena tega
zakona ter 171. člena tega zakona, se vzame.
(2) Blago iz prejšnjega odstavka se odvzame tudi, če je po
storitvi prekrška predelano, obdelano ali dodelano, pa
dodana vrednost ne presega 30% carinske vrednosti blaga, ki
je predmet prekrška.
(2) Če se blago ne najde, se od storilca prekrška izterja
njegova vrednost, ki pomeni po določbah tega zakona carinsko vrednost in opravi postopek za izterjavo uvoznih dajatev.
(3) Šteje se, da blago ni najdeno, če ga iz kakršnega koli
vzroka ni mogoče vzeti imetniku. Šteje se, da blago ni najdeno tudi, če je blago, ki je predmet prekrška po storitvi
prekrška predelano, dodelano ali obdelano tako, da dodana
vrednost presega 30% carinske vrednosti blaga, ki je predmet
prekrška.
(4) Če je storilcev več, odgovarjajo za vrednost blaga solidarno.
(5) Blago, ki je predmet carinskega prekrška, za katerega je
predpisan varnostni ukrep odvzema blaga, se, do konca
postopka zaradi prekrška, lahko postavi pod carinsko nadzorstvo.
174. člen
(odvzem prevoznih ali prenosnih sredstev)
(1) Prevozna oziroma prenosna sredstva, ki so bila uporabljena za prevoz oziroma prenos blaga čez carinsko črto oziroma na carinskem območju, ki je predmet prekrškov iz 1. do
3., 5. in 26. točke 168. člena tega zakona, 3. do 7. točke 170.
člena tega zakona oziroma, če so bila skrita ali tajna mesta
prevoznih ali prenosnih sredstev izkoriščena za skrivanje
blaga, ki je predmet prekrškov iz 1. do 3., 5. in 26. točke 168.
člena tega zakona, 3. do 7. točke 170. člena tega zakona, se
vzamejo, če vrednost blaga, ki je predmet prekrška, presega
tretjino vrednosti prevoznega oziroma prenosnega sredstva
in je tisti, ki je blago prevzel za prevoz, ali voznik vedel ali bi
moral vedeti, da gre za tako blago.
w
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se prevozno oziroma
prenosno sredstvo vzame tudi, kadar vrednost blaga, ki je
predmet prekrška, ne presega tretjine vrednosti prevoznega
oziroma prenosnega sredstva, če je bilo prevozno oziroma
prenosno sredstvo izkoriščeno za prevoz mamil, orožja, streliva ali razstreliva ali če je bil v prevoznem oziroma prenosnem sredstvu po tovarniški izdelavi vdelan poseben prostor
za skrivanje blaga.
175. člen
(odvzem blaga in prevoznih oziroma prenosnih sredstev,
ki niso last storilca prekrška)
(1) Blago, ki je predmet prekrškov, navedenih v prvem
odstavku 173. člena tega zakona se vzame tudi, če ni last
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storilca prekrška, če je lastnik blaga vedel ali bi 9letl® kf.
okoliščine primera lahko vedel, da je blago predmet p<
škov, navedenih v prvem odstavku 173. člena tega zakon
(2) Prevozno ali prenosno sredstvo, navedeno v 174 čle™
tega zakona se, če so izpolnjeni pogoji iz 174. člena Z
zakona, vzame tudi, če ni last storilca prekrška, če je "I K
lastnik vedel ali bi glede na okoliščine primera lahko vede>,
je prevozno ali prenosno sredstvo uporabljeno ca
za P'
oziroma prenos čez carinsko črto oziroma na £' 1
območju blaga, ki je predmet prekrškov iz 1. do 3., 5.
točke 168. člena tega zakona, 3. do 7. točke 170. člena
zakona.
(3) S prvim in drugim odstavkom tega člena niso p'aa'
pravice drugih, da zahtevajo od storilca odškodnino.
176. člen
(zaseg stvari)
oZ
(1) Carinski delavci zasežejo predmete prekrškov
^t
prevozna in prenosna sredstva iz 173. do 175. ćlen,ij0
zakona, če uradno zvedo za prekršek ali storilca zalo'i
kraju samem.
. -ade«'
(2) Pooblaščene uradne osebe organov za notranje'„j
zasežejo predmete prekrškov oziroma prevozna in Pre
sredstva iz 173. do 175. člena tega zakona, če uradno ^
za prekršek ali storilca zalotijo na kraju samem - na
meji ali v notranjosti carinskega območja.

(3) Carinski delavci in pooblaščene uradne osebe 0n'9a^>
notranje zadeve lahko zasežejo tudi predmete, ki 'S°g0tjil'
deni v prvem oziroma drugem odstavku tega člena, fi® :
uporabljeni ali namenjeni za storitev prekrška oziro
nastali s prekrškom, določenim s tem zakonom.
177. člen
(zastaranje)
e

(1) Postopek zaradi carinskega prekrška se ne m°'
e
začeti, če je preteklo več kot dve leti od dneva, ko \
prekršek storjen.
(2) Zastaranje pretrga vsako dejanje, ki ga stori pristoji'
za pregon storilca prekrška. Z vsakim pretrganje^
zastaralni rok znova teči, vendar pa se postopek zarao
ška v nobenem primeru ne more več začeti ali nadali
preteku štirih let od dneva, ko je bil prekršek storjenVII. DEL
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
178. člen
„M
(veljavnost potrdil in sklepov o carinskih oprost"
H
(1) Potrdila in sklepi, ki so jih pristojni organi izd3'^
z oprostitvijo plačila carine v skladu s carinskim 7#"
(Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82,' ,
85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) pred uveljavi^ „
zakona, pravice do carinske oprostitev pa niso bil® ^
bile v celoti izkoriščene do uveljavitve tega zakona.al5 ^
izkoristijo tudi po njegovi uveljavitvi, vendar " °
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Če je carinski zavezanec že izkoristil pravico do 0
plačila carine, ni pa še potekel rok prepovedi razP .,jg.?
določen s carinskim zakonom (Uradni list SFRJ, št- .-1«9'
79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89.
21/90), se carinsko nadzorstvo nad blagom izvaja s®
do poteka tega roka.
(3) Carinsko nadzorstvo se izvaja v skladu s prejšnji^
kom do preteka rokov, ki so določeni s tretjim odstav
poročevalec

rij

tr

etjim odstavkom 26. člena, dvanajstim odstavkom 27.
odstavkom 30b.
10/76,
36/79,
52/
gjj' 82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89,
70/89
in 21/
ilun' dru
9'm odstavkom 29. člena in tretjim
arinske a
ii?
9 zakona (Uradni list SFRJ, št.
2/

ulae e
Sikn'Car
P carinskega nadzorstva v skladu s tem členom
%m
'nsl<i organ uporabi ukrepe, določene s tem zako-

179. člen
(nadaljevanje dela carinskih skladišč)
[liCarinska razkladališča, skladišča, magacini, konsignacij(UraH list a- ustanovljena v skladu s carinskim zakonom
85 ■2,7 SFRJ, Št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/
carini?6'sk28/88• 40/89, 70/89 in 21/90), poslujejo naprej kot
iaknnn°Ti za'adišča,
českladišča.
izpolnjujejo pogoje, predpisane s tem
carinska
Sj^l|u9i prostori, kjer se je v skladu s carinskim zakonom
carinsko blago, poslujejo naprej kot carinska skla'e izpolnjujejo pogoje, predpisane s tem zakonom.
0) v
kom c?i .^es,'h mesecev po uveljavitvi tega zakona imetniCafin?J. 'šč iz prvega in drugega odstavka tega člena izda
l'ajen V orr m
9an dovoljenja za poslovanje carinskih skladišč
s tem P ' ei"ih, ko carinska skladišča vodijo sami) v skladu
zakonom.
(4) v rnL lz re šn
tudi nni
P i jega odstavka morajo carinski organi izdati
i;p0|°. očbe o zaprtju objektov iz prvega odstavka, ki ne
e
*skon
' '° P°9°jev za carinsko skladišče, predpisanih s tem
""Oni,

180. člen
(poslovanje prostih in carinskih con)
Pri°?te in carinske cone, ustanovljene na podlagi zakona
1 in
>stih
i deta""
carinskih conah (Ur. I. SFRJ, št. 3/90) nadaljujejo
01
kot proste carinske cone po tem zakonu.
6

Iji ®[> m letu od uveljavitve tega zakona morajo ustanovite12
njep 0sti
Prejšnjega odstavka uskladiti organizacijo in delovati i„^ h carinskih con z določbami tega zakona in dokazila
Predložiti Carinski upravi Republike Slovenije.
!?>ci ne
dijo .nki v enem letu od uveljavitve tega zakona ne usklal6h 9a i2acij0 jn delovanje z določbami tega zakona, pref
tepUh|Dl| Pos'ovati kot proste carinske cone. Carinska uprava
ke Slovenije izda o tem ugotovitveno odločbo.

182. člen
(dokončanje upravnih postopkov)
Upravni postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega
zakona, se dokončajo po predpisih* ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona.
t i i • .: c > H ■
' > > . >l / t <■ B£SV1 ] i f |"l :>■>
183. člen
■ i > n:..
(obračun carinskega dolga pri začasnem uvozu)
>!•>'.. tli) I >(!') '
Če je blago, ki je bilo začasno uvoženo, v skladu s predpisi, ki
so veljali do uveljavitve tega zakona, zavezano plačilu carine
v skladu s 314. členom carinskega zakona (Uradni list SFRJ,
št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88,
40/89, 70/89 in 21/90), se carinski dolg obračuna in plača
v skladu s predpisi, ki so veljali v času sprejema carinske
deklaracije za začasen uvoz blaga.
184. člen
(končanje postopkov zaradi prekrškov
in gospodarskih prestopkov)
(1) Vsi postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega
zakona, nevarnost inkriminiranih dejanj pa se z novim zakonom ne spreminja, se dokončajo po predpisih, ki so veljali
pred uveljavitvijo tega zakona.
(2) Vsi postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega
zakona, nevarnost inkriminiranih dejanj pa se z novim zakonom zvišuje, se dokončajo po predpisih, ki so veljali pred
uveljavitvijo tega zakona.
(3) Vsi postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega
zakona, nevarnost inkriminiranih dejanj pa se z novim zakonom zmanjšuje, se dokončajo po tem zakonu.
(4) Vsi postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega
zakona, inkriminirana dejanja pa so z novim zakonom dekriminirana, se ustavijo.
185. člen
(rok za pripravo podzakonskih aktov)
Podzakonske akte za izvajanje carinskega zakona pristojni
organi izdajo (objavijo) najkasneje do 1. julija 1995.
186. člen
(rok za izdajo novih carinskih dokumentov)
Novi carinski dokumenti se bodo začeli uporabljati najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

181. člen
(proste carinske prodajalne)
"veij S ede na 87. člen tega zakona lahko v roku dveh let od
H
"Ve tega zakona proste carinske prodajalne poslujejo
5v n c
0jerr) ®stnih mejnih prehodih za meddržavni promet. Pri
Proste P°.s'°vanju morajo upoštevati predpise, ki veljajo za
renske prodajalne v pristaniščih, na letališčih, odpr^ho^dnarodni promet in na mednarodnih cestnih mejnih
(!)
p
s r ste
kih
° carinske prodajalne, ki ne izpolnjujejo več lokacijn p
iega 9°jev po tem zakonu in ne gre za prodajalne iz prejš9a a s,avka, prenehajo s poslovanjem z dnem uveljavitve
*o na
|3) Ce
^friarl^^dajalne poslujejo še naprej po roku iz prvega ozi0
893 odstavk
aC|
Plai?
tega člena,
prodaja blaga, ki je oprošla carinskih adajatev,
ni dovoljena.
^tevalec, št. 36

187. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati 5., 7.,
12., 13. do 15., šesti in sedmi odstavek 16. člena ter drugi
odstavek 17., 26. in 27. člen zakona o zunanjetrgovinskem
poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93 in 7/94) ter podzakonski akti, izdani na njihovi podlagi.
(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati:
1. zakon o prostih in o carinskih conah (Uradni list SFRJ, št. 3/
90),
2. zakon o plačevanju posebne davščine za izravnavo davčne
obremenitve uvoženega blaga (Uradni list SFRJ, št. 63/80)
3. zakon o posebni taksi na uvoženo blago (Uradni list SFRJ,
št. 31/70) in podzakonski akti, izdani na njihovi podlagi
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carinski zakon (Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79,12$
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) in Po0Z
konski akti, izdani na njegovi podlagi.

188. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
(3) Z dnem, ko začne veljati ta zakon preneha veljati 50. člen
zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) v delu, ki se
nanaša na plačilo carine.
189. člen
(prenehanje veljavnosti carinskega zakona)
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati

190. člen
(začetek veljavnosti)
Carinski zakon začne veljati 1. julija 1995.

OBRAZLOŽITEV
1. uvod
V prvi obravnavi predloga carinskega zakona je Državni zbor
podprl besedilo predloga, istočasno pa zahteval od predlagatelja, da preuči pripombe posameznih delovnih teles Državnega zbora, Državnega sveta ter Gospodarske zbornice Slovenije kakor tudi pripombe Sekretariata Državnega zbora za
zakonodajo in pravne zadeve ter jih primerno upošteva. Poleg
tega je Državni zbor sprejel še nekatera druga konkretna
stališča v zvezi s predlogom zakona, ki so vgrajena v besedilo
predloga zakona za drugo obravnavo.
Predlagatelj je večino pripomb delovnih teles, Gospodarske
zbornice ter Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
upošteval ter dopolnil predlagano besedilo predloga zakona.
Nekatere pripombe so takšne narave, da besedila zakona ni
bilo potrebno spreminjati, ker že dosedanje besedilo upošteva predložene predloge. Stališča predlagatelja v zvezi
s temi pripombami so natančneje pojasnjena v nadaljevanju
obrazložitve predloga zakona za drugo obravnavo.
2. pripombe in predlogi, ki jih je predlagatelj upošteval
Pri pripravi predloga za drugo obravnavo je predlagatelj preučil možnost preimenovanja Republiške carinske uprave
v Državno carinsko upravo in pri tem ugotovil, da je predlog
zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev Republiško carinsko upravo preimenoval v Carinsko upravo Republike Slovenije, zato tudi v predlog carinskega zakona vnašamo takšno poimenovanje.
Predlagatelj je s preoblikovanjem posameznih členov jasneje
opredelil pravne podlage za praktično izvajanje poenostavitev
v carinskem postopku (npr. dopolnitev 7. člena, spremembe
59. člena, nova dikcija 94. člena itd.). Naloga zakona je, da
predvidi pravne poti za uveljavljanje teh poenostavitev, dejansko izvajanje teh možnosti pa je odvisno predvsem od vestnosti poslovanja carinskih zavezancev v odnosu do carinskih
organov in jamstev, ki jih zavezanci ponudijo za korektno
izvajanje dogovorjenih postopkov. Po mnenju predlagatelja
podrobnejše opredeljevanje poenostavitev v zakonskem tekstu ne bi bilo umestno, ker bi onemogočalo hitro prilagajanje
carinskih organov novim potrebam in tehničnim možnostim.
Bistvene poenostavitve in s tem tudi pocenitve pa bo mogoče
izpeljati s spremenjeno tehniko vlaganja deklaracij (elektronska izmenjava podatkov ipd.), kar pa bo mogoče uresničiti le
s primerno tehnično opremljenostjo carinske službe in drugih
udeležencev v carinskih postopkih.
Besedilo predloga zakona smo ponovno redakcijsko popravili
in poenotili posamezne pojme (npr. nazive posameznih
postopkov z ekonomskim učinkom smo dodatno prilagodili
njihovi dejanski vsebini). V skladu s pripombami Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve je bil črtan 10. člen zakona,
njegova vsebina pa prenešena v 6. oziroma 8. člen novega
predloga zakona.
Poglavje o carinski vrednosti blaga je bilo ob upoštevanju
pripomb Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve redakcijsko popravljeno, prav tako poglavje o vnosu blaga na
carinsko območje in o začasni hrambi blaga, preden je zanj
določena carinsko dovoljena raba ali uporaba.
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Prav tako je bila upoštevana pripomba Sekretariata
*
členu (sedaj 58. člen). Za brezplačno dodelitev odvz
blaga upravnim organom in človekoljubnim organizacij*
določeno, da se lahko blago odstopi le, če ga te organb e
oziroma upravni organi potrebujejo za opraWyanys .
dejavnosti. Podrobnejša določitev kriterijev bi bila
več omejujoča, saj gre v večini primerov za blago S "
potrošnje oziroma za blago, ki ga ni mogoče specificira , j
natančno kot v primeru blaga zgodovinske, srheolosHer
vrednosti. Poleg tega novo besedilo člena predvideva1
nost, da Vlada določi natančnejše predpise o ravnanju
žetim blagom ter o načinu prodaje oziroma odstopa om
V razpravi je bila večkrat izražena bojazen, da Predl°9fgtoji
skega zakona ne pozna več konsignacijskih skladišč, 0& ^
bila predlagana dopolnitev zakonskega teksta (73člen). Predlog zakona za razliko od doslej veljavnega^|fl
ne loči več različnih vrst skladišč glede na vrsto *""
dejavnosti, ki se v carinskem skladišču lahko oC
°P ^
- pozna le enoten pojem carinskega skladišča in [ ' ^
skladišč glede na to, čigavo blago se lahko v takšne^l
dišču hrani. Podrobnejše določbe o ravnanju in dejavn
„
ki jih je mogoče opravljati v carinskem skladišču Pa
določene s podzakonskim aktom. To pomeni, da carl
ni fo, ^
ovire, da carinski organ z odločbo dovoli odprtje
! (j0
skladišča, ki bo poslovalo kot konsignacijsko skia
seveda, če so izpolnjeni predpisani pogoji.
Jfiji
V delu zakona, ki govori o postopku uvoza zaradi Pr0'?*rnici
za izvoz je bila upoštevana pripomba Gospodarske ZDO
da se določi enoletni rok za izvoz pridobljenega blag
člen). Z novo dikcijo predloga 94. člena zakona je
selno upoštevana pripomba Gospodarske zbornice
z vodenjem evidenc o porabi uvoženega blaga, ki so P°
za obračun carine.
V delu o začasnem uvozu blaga je predlagatelj u?--. ^
pripombo Gospodarske zbornice k 109. členu (se nn0^
člen) in v prvem odstavku določil primere, v katerih je f
zahtevati oprostitev plačila carine pri začasnem uvozu o
To bi bilo mogoče v vseh primerih, ko je bi bilo blago, ^
bilo sproščeno v prost promet prav tako oproščeno
carine ter še drugi posamično navedeni primeri, za >.»<*•,
doslej ob začasnem uvozu ni bilo treba položiti va
plačilo carine in tudi ne plačati carine za začasen &
vrst blaga.
V podpoglavju o izvoznem carinskem postopku je Pre .
telj smiselno upošteval pripombe v zvezi s pristojnostf
narnic za izvozno carinjenje.

iin1
V podpoglavju o prostih carinskih conah so bile s-a
upoštevane pripombe, ki se nanašajo na pristojnosti ° '
organov za omejevanje gradnje, vstopa posameznim 05^ it
in opravljanja dejavnosti v prosti carinski coni (130-, c'
137. člen) - vse te omejitve so možne le v primeru,
zahtevajo interesi izvajanja carinskega nadzora v prosti^
ski coni. Ne glede na to, da so dejavnosti, ki se smejo
Ijati v posamezni prosti carinski coni določene v
soglasju in da so osnovni pogoji poslovanja prostih ca' ^
con navedeni v zakonu, je treba upoštevati možnost, ot' ^
carinski organi v posameznih primerih, ko bodo odkril'
*
ravnanja posameznih uporabnikov cone ali njenega uS
poročevalec,3it •

Drl*'nomora'' hitro reagirati. Omenjena določila torej nudijo
J
podlago za ukrepanje v takšnih primerih. Seveda pa
Uprav encem
- ki menijo,
da so
postopanjem
carinskih
0mganov '^
kršene njihove
pravice,
na svoljo
vse pravne
poti za
vorjanje odločitev carinskih organov.
2

možnostjo skupnega transporta carinskega in necablaga predlagatelj ugotavlja, da zakonski tekst ne
možnosti izvajanja takšnega zbirnega transporta,
le v r mer
itoa
P'
u, da so zagotovljeni vsi potrebni ukrepi za
carinskega nadzorstva nad carinskim blagom in
S f z ne
nam ° ' ' 'C ločitve carinskega in necarinskega blaga. Ni
6/a a^ Mogoče pristati na zbirni transport, če zaradi narave
'< neustreznega prevoznega sredstva lahko pride do
m
car
britJ3zt>irni
inskega in necarinskega blaga. Ali se lahko odocar
transport
je torej
odvisno od predvsem
narave
5, '^ega blaga
in narave
transportnega
sredstva, pa
tudi
^ga ravnanja udeležencev v tranzitnih carinskih poom

9a

" U oe/t/ zakona (Obračunavanje in zaračunavanje carine),
v
p0p P°9lavju, so bile posamezne določbe le redakcijsko
carica
' Dopolnjevanje določila o zavarovanju plačila
n/jg v skladu s pripombami Gospodarske zbornice Sloven/h .'P°trebno, saj zakon v 152. členu ne govori o posameztifl
Podzal
zavarovanja - to bo vsebina posebnega
Dr&rii
ga akta, pri pripravi katerega bo preučen tudi
°9 Gospodarske zbornice.
°rn?Van' sta bili pripombi Gospodarske zbornice, da naj bi
h, rt°, a Plačilo carinskega dolga 30 dni (153. člen) ter da naj
toaua3 Plačevala zamudne obresti v primeru povračila
plačanih carinskih dajatev (158. člen).
car?nlaviu ° oprostitvah plačila carine in povračilih plačane
*kih pa so bile smiselno upoštevane pripombe glede carinli(je °Prostitev za gasilske in invalidske organizacije ter inval0(. Primeru gasilskih organizacij je bila dodana nova 3.
0° 6'62. člena, ki omogoča brezcarinski uvoz specifične
opr™ ter rezervnih delov, pod pogojem, da se takšna
tosil i? 1v Sl°veniji rte izdeluje. Takšno samostojno urejanje
ViMjJ organizacij (pojem zajema tako Gasilsko zvezo SloKe,'® kot občinske gasilske zveze ter gasilska društva) in pa
oB
da se gasilske organizacije v skladu z zakonom
Sas//!,'m štejejo za humanitarne organizacije omogočata
carin / organizacijam ustrezen položaj glede uveljavljanja
"'Vihti oprostitev, zato njihovo posebno navajanje med
tako !' odroma človekoljubnimi organizacijami, ki so prav
catoj.^žna carinskih oprostitev, ni potrebno. V zvezi s pravi^9t Invalidskih
organizacij je bil črtan pogoj, da smejo
t>r}a* le blago, ki se v Sloveniji ne izdeluje. V zvezi s sklepom
5o y>ega zbora, ki zahteva, da se v zakon vključi določilo, da
°Dre'ne oproščeni tehnični pripomočki in specifična
in
^a invalide ter nadomestni deli za uporabo te opreme
mJ?močkov, pa predlagatelj ugotavlja, da je takšna oprotoikj zagotovljena v 8. točki 162. člena oziroma 9. in 10.
člena, zato ne predlaga novega zakonskega teksta.
\<li 3
bila upoštevana pripomba, da se črta pooblastilo
faosoHan določanje posebnih primerov carinskih oprostitev
(il0 ? ii 166. člen). Zaradi preglednosti zakona je bilo določilo i//''3'6 pr' vseh primerih oprostitev plačila carine pooblabigg '*dt,e da določi vrste predmetov, količine in vrednosti
6srj leni lahko oproščeno plačila carine, prenošeno v pose(novi 165. člen).

Sevalec, št. 36

V zvezi z vprašanjem Gospodarske zbornice, ali je lahko pri
oprostitvi plačila carine pri ponovnem uvozu blaga (167. člen)
v posel vključenih več oseb, predlagatelj ugotavlja, da ni ovir
za sodelovanje večih oseb, seveda, če je mogoče zagotoviti
ustrezna dokazila, da blago ni bilo predmet kakšnih obdelav
ali predelav, vendar predlagatelj ocenjuje, da sprememba
besedila člena ni potrebna.
V VI. delu predloga zakona so bile upoštevane pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve tako, da so bile
kazenske določbe usklajene z veljavno zakonodajo na
področju prekrškov, upoštevane pa so bile predvidene spremembe na področju gospodarskih prestopkov in kaznivih
dejanj. V skladu s tem predlog zakona ne pozna več gospodarskih prestopkov, ampak le prekrške, ki jih glede na nevarnost deli v dve skupini, prvo z minimalno zagroženo kaznijo
500.000 SIT in drugo z minimalno zagroženo kaznijo 200.000
SIT.
V prehodnih in končnih določbah je bila upoštevana pripomba, da se določi različno dolgo prehodno obdobje za
poslovanje prostih carinskih prodajaln na maloobmejnih in
meddržavnih mejnih prehodih ter za poslovanje drugih prodajaln, ki so ustanovljene na mestih, kjer take prodajalne
v skladu z novim zakonom ne bodo več mogoče. Prav tako je
bila upoštevana pripomba Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve v zvezi s 181. členom (novi 180. člen) - za
izdajo ustreznih podzakonskih aktov je določen isti rok kot za
uveljavitev samega zakona. Kot rok za uveljavitev zakona in
podzakonskih aktov je bil ob upoštevanju pripomb Gospodarske zbornice določen 1. julij 1995.
Pri pripravi predloga zakona za prvo obravnavo je Vlada
izhajala iz predpostavke, da bo zakonodajni postopek tekel
v začrtanih rokih. Že z zamikom prve obravnave predloga
zakona v Državnem zboru se je izkazalo, da bo zakon sprejet
prepozno, da bi lahko zagotovili ustrezno prehodno obdobje
za pripravo podzakonskih aktov in uvajanje udeležencev
carinskega postopka v nova pravila ravnanja. Če je predlagatelj želel slediti zahtevi gospodarstva, da mora biti prehodno
obdobje dolgo vsaj tri mesece od objave zakona v Uradnem
listu, je bilo nujno spremeniti datum uveljavitve carinskega
zakona. Običajno je, da se predpisi, ki tako korenito spreminjajo način poslovanja podjetij uveljavijo bodisi v začetku
poslovnega leta, bodisi ob polletju. Glede na to Vlada predlaga, da se carinski zakon uveljavi s 1. julijem 1995.
3. pripombe In predlogi, ki jih predlagatelj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo nI upošteval
V delu zakona, ki govori o postopku uvoza zaradi izvoza je
Gospodarska zbornica Slovenije predlagala, da se določi
natančen delež po tem postopku izvoženega blaga, da bi se
lahko upoštevale ugodnosti po sistemu odloga plačila carine
ali po sistemu povračila carine (prvi in drugi odstavek 90.
člena). Predlagatelj ocenjuje, da bi bila takšna določba pretoga. Smisel postopka uvoza zaradi izvoza namreč je, da se
vse uvoženo blago tudi izvozi oziroma porabi pri proizvodnji
blaga za izvoz in da se vse pridelane proizvode tudi dejansko
izvozi. Vendar pa je nemogoče zagotoviti 100% izvoz vseh
pridobljenih proizvodov oziroma bi bila takšna določba pretoga. Upoštevati je treba možnost eventualnega škarta, spremembe naročila tujega partnerja ipd. -tar adi tega je v členu
naveden tako splošen pogoj »da se večina pridobljenega
blaga izvozi«, za blago, ki ostane na carinskem območju pa je
določena obveznost plačila carine.
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Amandmaji Vlade Republike Slovenije

3. amandma k 162. členu

1. amandma k 162. členu

Za prvim odstavkom 162. člena se dodata nov drugi i
odstavek, ki se glasita:

Besedilo 1. točke 162. člena se spremeni, tako da se glasi:
>'q .(i: Id / isi.J -c. .
1. blago, ki ga tuji pošiljatelj pošlje brezplačno kot dotacijo ali
darilo subjektu s sedežem v Republiki Sloveniji in je to blago
namenjeno opravljanju nepridobitne dejavnosti;
:. f.F 1 I l>l J T ( ■!!• l i . t .
Obrazložitev: i •
Osnovni tekst predloga 1. točke 162. člena zakona je omogočal brezcarinski uvoz brezplačno poslanega blaga, ki je namenjeno le točno opredeljenim dejavnostim. Vlada ugotavlja, da
nameni, opredeljeni v osnovnem tekstu zakona, ne omogočajo reševanja vseh primerov daril, za katere bi bilo umestno
predvideti oprostitev plačila carine, zato predlaga, da se
sprejme popravljen tekst 1. točke 162. člena, ki bo omogočal
reševanje tudi primerov daril, ki jih ni mogoče uvrstiti v dejavnosti, kakor so navedene v osnovnem tekstu.

2. amandma k 162. členu
V 7. točki 162. člena se v drugi vrstici beseda »znanstveni«
nadomesti z besedama »znanstveno raziskovalni« ter za besedami »material za izdelavo liturgične opreme« doda besede
»ter material, namenjen znanstveni in raziskovalni dejavnosti
in programska oprema«.
Obrazložitev:
Prvi del amandmaja - nadomestitev izraza »znanstvena
dejavnost« z izrazom »znanstveno raziskovalna dejavnost«
pomeni pravno tehnično uskladitev terminologije z izrazoslovjem, ki ga uvaja matični zakon - zakon o raziskovalni
dejavnosti.
Drugi del amandmaja pa pomeni dodatno olajšavo za uvoz
materiala, ki se ne proizvaja v Sloveniji, namenjen pa je
raziskovalno znanstveni dejavnosti ter pod enakimi pogoji
tudi olajšave pri uvozu programske opreme - software-a, ki
se uporablja za znanstvene in raziskovalne namene. Ta olajšava tako predstavlja dodatno spodbudo za razvoj domače
raziskovalno znanstvene dejavnosti.

(2) Vlada lahko oprosti plačila carine opremo in drugo0 blaSj:
ki se ne proizvaja v Republiki Sloveniji in je uvožen
uresničevanja neodložljivih državnih potreb, ki jih .a.
Vlada z večletnimi oziroma letnimi programi v skladu
konom.
(3) Vlada določi podrobnejše kriterije za oprostitev P'ca3^
carine in način vlaganja zahtevkov za oprostitev plačila
v skladu s prejšnjim odstavkom.
Obrazložitev:
. ^
Sistem carinskih oprostitev, ki jih uvaja predlog carin
?:h j!
3
zakona z natančnim naštevanjem primerov, v k '®'«mogoče zahtevati carinsko oprostitev, prinaša sicer v sve
zahodni Evropi poznane in uveljavljene rešitve, vendar p
omogoča hitrega in sorazmerno enostavnega reagira"!
posamezne primere, ki se lahko pokažejo v praksi. Gre P
vsem za primere uvoza opreme in različnega drugega
v državnem interesu - npr. uvoz opreme in reprodukcij
,
materiala za izgradnjo avtocest v RS, uvoz opreme v °k'" jj
državo pomembnih naložb v podjetja, razvojne progrj^ ^
zmogljivosti, npr. pomembnejša tuja vlaganja ali do ,
naložbe, uvoz opreme za izgradnjo drugega infrastruktu
omrežja ipd.
Tem potrebam se je mogoče odzvati tako, da se s la K
zakonom da Vladi pooblastilo, na podlagi katerega JJ |'a{ili
določenimi kriteriji samostojno odloča o oprostitvah
V ^
carine. Ta sistem omogoča hitro reagiranje na P0®33
izkazane potrebe, pa tudi sprotno prilagajanje iz* ;^
spremembam v teh potrebah, zato Vlada s Pr? !^>)o
amandmajem predlaga, da Državni zbor pooblasti Via
odločanje o posameznih carinskih oprostitvah. Zaradi
P
čevanja preširoke in nesmotrne uporabe tega 'nS 09"0ji
v predlog zakonskega teksta vključeni naslednji P
oprostitev plačila carine:
1. oprostitev se lahko zahteva le za blago, ki se v Sloven'''
proizvaja;
Ki
2. oprostitev se lahko zahteva le za tiste državne P0" .^.'
izkazane v letnih oziroma večletnih vladnih programih'.^
3. programi, ki so podlaga za uveljavljanje pravice do ca
oprostitve, morajo temeljiti na zakonu.
PRIL'0&

Program tehnične in kadrovske usposobitve carinske službe in program prilagoditve organi*3icij*
'
novemu carinskemu zakonu
I. Uvod
V parlamentarni proceduri je predlog novega carinskega
zakona, ki bo predvidoma sprejet do konca leta 1994. Zato
smo v nadaljevanju pripravili program tehnične in kadrovske
usposobitve ter prilagoditve organizacije carinske službe
novemu zakonu.
II. Program tehnične usposobitve carinske službe
Po veljavni carinski zakonodaji je delo carinske službe že od
osamosvojitve naprej usmerjeno k posodabljanju carinskega
postopka. Vzporedno s posodabljanjem carinske službe se
v poenostavitev carinskega postopka vključuje tudi večina
uvoznih in izvoznih podjetij. Ta se odraža tudi v konkurenčni
sposobnosti podjetij, ki imajo dovoljenje Republiške carinske
uprave za delo po poenostavljenem carinskem postopku
(tedensko carinjenje, just in time, poenostavljen postopek
izvoznega carinjenja). Blago, ki ga omenjena podjetja uvažajo
in izvažajo v okviru navedenih soglasij, je samo občasno, na
zahtevo carinskega delavca pregledano v izpostavi blagov46

.di«!
nega carinjenja, v večini primerov pa gre direktno v P^eji
oziroma iz podjetja v izvoz. Tak način dela omogoča
j^
pretok blaga in zmanjšanje transportnih stroškov zars(0pKi
ših čakalnih dob prevoznih sredstev v carinskem P° '
o/
Večina blaga, ki se sedaj takoj ocarini, bodisi v Pr®v.5t»>"
sredstvih ali skladiščih, bo po novi zakonodaji po P° 0m'
Ijenem postopku šlo v prevoznih sredstvih direktno v Pza^
kjer bo v skladu z roki, določenimi v carinskem
izveden nadaljnji carinski postopek.
Carinski delavec v podjetju ne bo ugotavljal samo 'st0^V
blaga, ki ga bo kontroliral glede na prijavo uvoznika " mt
Poznati bo moral celotno dokumentacijo podjetja, P°
za učinkovito opravljanje carinske kontrole.
Predlog novega carinskega zakona predvideva uvedbo^
nega administrativnega dokumenta (v nadaljevanju c -Hf
vse vrste carinskih postopkov (redni uvoz, začasni uv° 1
izvoz, začasni izvoz, izvoz z oplemenitenja itd.)
poročevalec Št-

EAD bo potrebna prilagoditev računalniških aplikaCjj p
en
se lahko začnejo aktivnosti v zvezi s prilagajanjem
raju i
naln
ien^
iških aplikacij za novi dokument EAD, mora biti stor1 n
° naslednje:

plodna natančna definicija vsebine EAD za vse vrste
vseh
"Zao t°VV ,ev
'n definicija
Šifrantov v zvezi z EAD.
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carinarnice pa preko seminarjev, posvetov in konsultacij
v okviru manjših delovnih skupin po tematskih področjih,
v odvisnosti od organizacijske sheme delovanja carinarnice,
velikosti carinarnice oziroma izpostave in medsebojne oddaljenosti organizacijskih enot, števila zaposlenih itd.
Glede na široko mrežo carinske službe in število zaposlenih
v njej (preko 2000 delavcev), bi bila v bližnji prihodnosti
vsekakor utemeljena ustanovitev izobraževalne institucije,
bodisi v okviru obstoječih institucij, ki se že ukvarjajo
s tovrstno dejavnostjo (šola carinskega poslovanja v okviru
ZIR Radenci, katedre posameznih ekonomskih fakultet, posamezne delavske univerze ali kot skrajna varianta, v okviru
RCU formirati lastni carinski izobraževalni center). Ta izobraževalna institucija bi bila v začetku zadolžena za usposabljanje delavcev za delo pri prilagojevanju celotnega sistema
delovanja carinske službe v vključevanju v Evropsko unijo,
v bodoče pa za izobraževanje delavcev, ki se bodo na novo
zaposlili v carinski službi in permanentno izobraževanje že
zaposlenih.
Ta institucija bi lahko delno delovala tudi na tržnem principu,
z raznimi oblikami izobraževanja organizacij in institucij, ki
neposredno ali posredno sodelujejo v carinskem postopku
(špediterji, posredniki, posamezna uvozno izvozna podjetja. ..)
K taki težnji nas vodi dejstvo, da imajo tudi druge države,
katerih spisek prilagamo, svoje carinske šole z učnimi programi, usposobljenimi pedagogi, ustreznimi prostori itd. Tak
način dela v tujih carinskih administracijah kaže, kako veliko
pozornost namenjajo usposabljanju carinskih delavcev in
pomenu carinske službe. Če to stanje primerjamo z našo
državo, ki nima nobene specialne šole za usposabljanje carinskih delavcev, menimo, da je sedaj pravi trenutek, da se tudi
na tem področju približamo Evropi. Ne smemo in ne moremo
na tem mestu zanemariti dejstva, da je od strokovne usposobljenosti carinika odvisen dotok sredstev v proračun.
Ocenjujemo, da bodo letni stroški izobraževanja znašali
- za področje računalniške obdelave predvidoma
- za ostala t-področja
11.000.000 SIT.
i izobraževanja
itpa cca
Spisek držav, ki imajo carinske šole, je razviden iz priloge 1.
Z novostmi nove carinske zakonodaje bo potrebno seznaniti
tudi ostale udeležence v carinskem postopku. Izobraževanje
le-teh naj bi potekalo vzporedno z izobraževanjem carinskih
delavcev, po posebej prilagojenih izobraževalnih programih.
Zaradi velikega števila podjetij, ki se ukvarjajo s špeditersko
dejavnostjo, kar ima za posledico slabo kvaliteto dela, ki se
odraža v dodatni obremenitvi carinskih delavcev pri sprovajanju carinskega postopka, bi bilo nujno kot pri nas to področje
pravno regulirati. V razvitih evropskih državah morajo imeti
vsi, ki želijo opravljati špeditersko dejavnost, koncesijo
države. Predhodno pa morajo opraviti preizkus znanja ter
predložiti dokazila o finančni zmožnosti podjetja za opravljanje svoje dejavnosti.
To obveznost bi morali pravno regulirati še pred uveljavitvijo
novega carinskega zakona.
S tem ukrepom bi dosegli selekcijo, tako da bi špeditersko
dejavnost opravljali resnično najbolj usposobljeni kadri. To se
bo odražalo tudi v boljši kvaliteti dela, hitrejšem carinskem
postopku in zmanjšanju stroškov.
a) Dosedanje izobraževanje po programu PHARE
Že od oktobra 1993 v Sloveniji potekajo predavanja in konzultacije v skladu s programi PHARE za področje carine, ki ga
financira Evropska komisija. Vodijo jih eksperti carinskih
administracij držav Evropske unije. Teh seminarjev se poleg
carinikov udeležuje tudi večina vodstvenega kadra carinske
službe. Cilj tega programa je pomagati Sloveniji uvesti
moderno carinsko zakonodajo, ki je pogoj za vzpostavitev
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tržne ekonomije in usposobiti ljudi za izvajanje te zakonodaje.
Začetnim obiskom, namenjenih posnetju stanja v carini, so
sledili seminarji in predavanja z namenom predstavitve evropskih carinskih predpisov in postopkov, kot tudi organiziranosti evropskih carinskih služb. Zadnjo fazo pa predstavljajo
visokostrokovna srečanja, s ciljem pripraviti, spremeniti,
modernizirati ali uskladiti carinsko službo, carinske predpise
in izvedbene akte. Vsebina, naslovi in cilji tega izobraževanja,
izpeljanega do sedaj, so opisani v nadaljevanju.
- Organizacija carinske službe
Namen tega prvega seminarja je bil proučiti in oceniti sedanjo
organiziranost slovenske carine in pokazati na potrebne spremembe - pripraviti osnutke za osnovanje in organizacijo
carinske preiskovalne službe.
- carinski zakon
Dejavnost na tem področju je bila najintenzivnejša, saj smo
uspeli v dosedanjih štirih srečanjih z nemškim strokovnjakom
skupaj z Ministrstvom za finance pripraviti osnutek novega
carinskega zakona, ki bo kompatibilan z zakonodajo Evropske unije in EFTE.
Naslednji štirje tedenski delovni sestanki bodo namenjeni
pisanju izvedbenih aktov k novemu carinskemu zakonu.
- EAD - enotni administrativni dokument
Sedaj uporabljamo EAD le kot spremni oziroma tranzitni
dokument. Namen dosedanjih dveh seminarjev, kot tudi treh
predvidenih, je uporaba ECL kot izvoznega in uvoznega dokumenta.
- Poreklo blaga
Po začetnem ogledu stanja glede izvajanja pravil o poreklu
blaga, ki so določena v Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Slovenijo (UR. I. RS št. 47/93),
so bili do sedaj izvedeni trije seminarji, s ciljem pojasniti vsa
vprašanja porekla blaga, dvigniti nivo znanja in pripraviti
kompletna izvedbena pravila.
- Carinska vrednost
Po prvi oceni skladnosti določanja carinske vrednosti v Sloveniji s principi GATT-a oziroma priporočili CCC (Sveta za
carinsko sodelovanje) - Tehničnega komiteja za carinsko
vrednost, so nas tuji strokovnjaki v treh enotedenskih seminarjih seznanili z metodami ugotavljanja carinske vrednosti in
nam preko konkretnih primerov prikazali postopek določanja
carinske vrednosti.
- Harmoniziran sistem
Ta sistem razvrščanja blaga je v Sloveniji že dolgo v uporabi
in je zato glede na dobro znanje carinskih delavcev, po prvem
tritedenskem seminarju predvideno seznanjanje s kombinirano nomenklaturo, katere uveljavitev je v teku.
- šolanje carinskih delavcev in učiteljev
Izvedena sta bila dva seminarja na to temo, z namenom
prikazati uspešne metode šolanja s pravšnjim pedagoškopsihološkim pristopom.
- carinska preiskovalna služba /boj proti začetnim zlorabam
Začetnemu seminarju s predstavitvijo španske carinske preiskovalne službe, so sledili kar štirje enotedenski obiski tujih
carinskih preiskovalnih služb, s seznanjanjem organiziranosti, metod dela in postopkov pri odkrivanju nedovoljenega
uvoza blaga, predvsem mamil. Cilj tega sklopa je formirati
učinkovito carinsko preiskovalno službo v slovenski carini,
skladno z novim carinskim zakonom.
V nadaljevanju programa bodo še predavanja in konsultacije
na teme:
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carinski zakon s podzakonskimi predpisi,
vrednotenje — trening,
vrednotenje - pravila,
poreklo blaga,
EAD in postopki T 1 in T 2,
obiski pri tujih administracijah.

Časovni pregled aktivnosti slovenskega PHARE
za carino po posameznih vsebinskih področjih je raZ
priloge 2.
b) REGIONALNI PHARE program
ca
9. septembra 1993 sta se dva predstavnika slovenske
kar r
udeležila sestanka skupine 24. držav v Bruslju, P ®,us
za nas začetek vljučevanja v Regionalni Phare P^i
s ciljem - kako učinkovito pomagati, tehnično in " ,alj
državam centralne in vzhodne Evrope (CEEC). Nas
Regionalne koordinacije v Pragi, 11. novembra 19'93P '
Sloveniji zaupana sektorska koordinacija Regionalne«^,
grama na področju carin (Albanija, Bolgarija, Češka, c ^
Latvija, Litva, Madžarska, Poljska Romunija, SlovasKa^(1
nija). Cilji tega programa so: pomoč pri gospodars* ,
voju v državah srednje in vzhodne Evrope, p°en'
tranzitnega prometa znotraj regije in z EU, pomoč v p ,jr
evropskega integriranja, pomoč pri uvajanju inve L^i
z Evropske unije usklajene carinske zakonodaje,k0 Ljc
kovitost pri odkrivanju carinskih delitev in boljša °jjnar
med carinskimi službami. Vloga regionalnega koofo
j8
za carino predstavlja za slovensko carino veliko PrlZ
tudi velik izziv za v bodoče.

Izbrana sta tudi dva tuja eksperta, ki bosta ob
naše carinske službe vodila koordinacijo postopkov i ^
vanja carinskih administracij v 11 državah vzhodne
regionalnem programu s sedežem enote v Ljubljani'
IV. Kadrovska In prostorska problematika
Žal moramo v zvezi z uresničevanjem nalog, ki jih SA
carinska služba, izpostaviti probleme pri zaposlovanj
nega kadra. Posebej to velja za Republiško carinsko uk
Carinarnico Ljubljana.
iiii1
Republiška carinska uprava, ki naj bi bila center za °sjste
cijo in usposabljanje carinske službe v prilagajanj
^
delovanja službe po določilih predloga novega ca »it
zakona in vključevanju v Evropsko unijo, nikakor
dobiti kadrov, ki bi pokrivali vsa področja dela.
■ (ti^
Republiška carinska uprava se je po osamosvojitvi
re
organizirati popolnoma na novo, saj so bile P 1. Jjv'1
ključne službe na nivoju bivše SFRJ. Primanjkuje j .P j $
dipl. pravnikov in ekonomistov z daljšimi delovn"".^
njami v carinski službi, s poznavanjem carinski!1 j
drugih držav, poznavanjem delovanja mednarodni" u
in organizacij s področja carin ter dobrim znan)
,e2ikov
deA
To še posebej velja za področje mednarodnega so
ki ima zelo širok in pomemben deklokrog/multilate ^
teralni odnosi, spremljanje dela mednarodnih car'"*1 nj«|lJ
nizacij kot je Svet za carinsko sodelovanje, sprerr
narodnega sodelovanje na področju narkotikov,
delovanje v okviru OZN, področja IRU, TIR, udeleže ^
narodnih akcijah SAMČOMM, mednarodna tehn'^n vjj
PHARE na nacionalnem in regionalnem nivoju, ug
porekla na osnovi določil EU, sodelovanje v zvezires. j^V'
predpisov v državi in tujini ter izmenjava P |aVc/
postopkov). Sedaj dela na tem področju le 5 de'
sistemizaciji jih je predvidenih 14.
iA
Osnovni vzrok za tako stanje so nizke plače, n'
. ,#
stanovanj niti kreditov. Skratka, kadri, posebno n111v® j,
ustrezne motivacije za delo v carini, tako kot je to
in drugih evropskih državah.
Vrzeli v pomanjkanju kadrov smo do sedaj skuj^ljšo^
z začasnimi premestitvami strokovnih delavcev Z oa
jI
poročevalk

Skn
ja« asna
Prakso iz ostalih carinarnic v Sloveniji, vendar je to le
, obenem pa zelo draga rešitev.
Dro«° p°vezana z tehnično usposobljenostjo in kadri je tudi
je odors*a Problematika. Carinska služba ima kljub temu, da
Dn*i- osarr|osvojitve poteklo že tri leta, še vedno neurejene
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nico i
P ižko carinsko upravo in Carinarna ka li zaradi
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- Enako velja tudi za mejne
^•Zaključek
^rirfl046
" Prehod poslovanja na sistem poslovanja po novi
s kat zakonodaji, je potrebno v prvi vrsti rešiti probleme,
se carinska
Osno
služba sooča že daljše obdobje.
t6
ne re
hni^
P
dpostavke za izvedbo zastavljenega programa
s
6 n ka f
lednje '
d ovske usposobitve carinske službe, so na-

- Zagotovitev primernih prostorov za normalno delo Republiške carinske uprave, Carinarnice Ljubljana in mejnih prehodov.
- Zagotovitev dodatne računalniške opreme za prilagoditev
aplikacij EAD, primerljivosti podatkov, zajem EAD in nabavo
60 novih delovnih postaj za izpostave in finančnih sredstev
izvedbo teh nalog v višini 1.040.000 DEM.
- Vzpostavitev sistema izobraževanja, ki bo v prehodnem
obdobju in tudi kasneje zagotavljal strokovno in kvalitetno
delo carinske službe in zagotovitev potrebnih finančnih sredstev, ki znašajo letno predvidoma 15.381.000 SIT
- Do začetka uveljavitve nove carinske zakonodaje pravno
regulirati opravljanje špediterske dejavnosti, tako kot je to že
urejeno v večini evropskih držav.
- Izboljšati materialni položaj carinskih delavcev.
- Zagotoviti sprejem potrebnega števila novih delavcev.
- Omogočiti sprotno reševanje tudi ostalih problemov, ki se
bodo pojavili pri bodočem delu carinske službe.

£re9led carinarnic in carinskih izpostav v Republiki Sloveniji, ocena možnosti ustanovitve novih
.^■narnic ali carinskih izpostav, upoštevaje ekonomsko upravičenost
'•Uvod
jfl^®^08a vojitvijo Republike Slovenije dne 25. 06.1991 je bila,
o Sa ° 9' Ustavnega zakona za izvedbo ustavne listine
r>ov|i S,0'nosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ustavs'®na Republiška carinska uprava kot upravni organ
za
finance. Vse carinarnice, ki so vse do
z°sam SV M'nistrstva
adev° iz°j'tve, kot enote Zvezne carinske uprave, opravljale
so, j ®. svoje pristojnosti na ozemlju Republike Slovenije,
u
clnem
Prav
P°stale področne enote Republiške carinske
0r

9anl carinske službe

Upr 0r9an°v
carinske službe opravljajo Republiška carinska
Poj i® in carinarnice kot njene področne enote. Delovno
,e in
Ocar nski
organizacijo carinske službe določa Zakon
službi (Ur. I. RS št. 1/91, 58/93 in 65/93).
dafo'OVno Področje REPUBLIŠKE CARINSKE UPRAVE spacarinskega nadzora, carinjenja blaga in storitev,
ue
' ier!a 6 blaga, katerega uvoz oziroma izvoz sta posebej

- carinsko nadzorstvo nad blagom, potniki in prevoznimi
sredstvi,
- carinjenje uvoznega in izvoznega blaga,
- kontrola blaga, katerega uvoz oziroma izvoz je posebej
urejen,
- devizno - valutno kontrolo v mednarodnem potniškem in
obmejnem prometu s tujino,
- na mejnih prehodih, ki jih določi Vlada, opravlja zadeve
s področja kontrole prehajanja čez državno mejo, naloge
v zvezi z ugotavljanjem mejnih incidentov in drugih kršitev
nedotakljivosti državne meje na mejnem prehodu ter skrbi za
izvajanje preppisov s področja tujcev in mednarodnih sporazumov, ki urejajo prehajanje čez državno mejo;
- preprečevanje in odkrivanje carinskih prekrškov, kaznivih
dejanj in gospodarskih prestopkov v carinskem postopku,
- vodenje upravnega postopka in postopka v zvezi s carinskimi prekrški na I. stopnji,
- opravlja še druge zadeve, ki spadajo po zakonu in drugih
predpisih v njeno delovno področje.
Za neposredno opravljanje carinjenja blaga, izvajanja ukrepov carinskega nadzorstva in kontrole potniškega prometa
s tujino ima vsaka CARINARNICA kot svoje organizacijske
enote CARINSKE IZPOSTAVE IN CARINSKE REFERATE,
določene v splošnem aktu o organizaciji in delu Republiške
carinske uprave, ki se ustanovijo v sedežu ali izven sedeža
carinarnice oziroma v notranjosti države (blagovno carinjenje) in na meji s sosednjimi državami.
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izvajanje predpisov s področja tujcev in mednarodn i h raz u m 0 v 1 urejajo prehajanje čez državno mejo, na
da e n Perehodih, za katere Vlada Republike Slovenije določi,
op °»,a republiškega organa za notranje zadeve na njih ne
i° kontrole prehajanja čez državno mejo.

Carinarnice se ustanavljajo v gospodarskih in prometnih središčih, kadar terjajo to obseg, struktura ter tokovi blaga in
storitev v zunanjetrgovinski menjavi, potniški promet s tujino
in drugi opravičeni ekonomski interesi.

ci? Republiške carinske uprave je 9 področnih enot
Ceijg "l^nic
in sicer:
si<a o ^ravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, MurV p, Poota,
Nova Gorica in Sežana.
Opra |!ru delovnega področja Republiške carinske uprave
cijski'Jai°
CARINARNICE neposredno ali po svojih organizan
enotah naslednje naloge:

V informacijo, vam za primer ustanovitve nove carinarnice ali
carinske izpostave, posredujemo shemo najnujnejšega števila
potrebnih delavcev po organizacijskih enotah carinarnice
brez carinskih izpostav in referatov in posebej za carinsko
izpostavo ter prikaz potrebnih finančnih sredstev za novogradnjo oziroma najem prostorov, opremo prostorov in plače
delavcev.

fl0f
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V carinski službi imamo skupaj 73 carinskih izpostav in 25
carinskih referatov. Znotraj posamezne carinske izpostave ali
referata na meji pa so vključeni posamezni mejni prehodi
(mednarodni, meddržavni in obmejni prehodi).
Seznam carinarnic, carinskih izpostav, carinskih referatov in
prehodov je razviden iz priloge št. 3.
II. Vzorčni prikaz organizacijske sheme carinarnice in
carinske izpostave
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1
1

- sredstva zvez
- računalniška oprema
- ostala oprema
skupaj

1
6

f) stroški vzdrževanja mesečno:

a) CARINARNICA - (50 zaposlenih)
1. UPRAVNIK - POMOČNIK DIREKTORJA
2. POMOČNIK UPRAVNIKA - SVETOVALEC DIREKTORJA
3. ODSEK ZA CARINSKO UPRAVNI POSTOPEK
- ŠEF ODSEKA - VIŠJI SVETOVALEC
- SVETOVALEC II
4. ODSEK ZA POSTOPEK O PREKRŠKIH
- ŠEF ODSEKA - VIŠJI SVETOVALEC
- SVETOVALEC II

500 00
ZA CARINARNICO
nQlT
70 0
ZA CARINSKO IZPOSTAVO
|ne
(všteto elektrika, ogrevanje, čiščenje prostorov, komuna
usluge, zavarovanje stavbe)

5. ODSEK ZA KONTROLNE ZADEVE
- ŠEF ODSEKA - VIŠJI SVETOVALEC
- INŠPEKTOR II - REVIZOR
- VODJA ENOTE ZA POSEBEN NADZOR
- INŠPEKTOR III

g/ mesečna plača

6. ODSEK ZA FINANČNO MATERIALNE IN SPLOŠNE ZADEVE
- ŠEF ODSEKA - VIŠJI SVETOVALEC
1
- FINANČNI REFERENT I - RAČUNOVODJA
1
- STROKOVNI SODELAVEC I
1
- FINANČNI REFERENTIH
4
- SODELAVEC I
2
- EKONOM
- ADMINISTRATIVNI SODELAVEC
6
- ADMINISTRATIVNI SODELAVEC - STROJEPISEC
3
- TEHNIČNI MANIPULANT - TELEFONIST
1
- ŠOFER
1
- POMOŽNI DELAVEC
3
b) CARINSKA IZPOSTAVA - (5 zaposlenih)
-

ŠEF IZPOSTAVE - VIŠJI SVETOVALEC
INŠPEKTOR II.
INŠPEKTOR III
CARINIK

c) stroški za zgraditev novega objekta za:
- CARINARNICO
300.000.000 SIT
1000 m2 x max. 300.000
(upoštevane poprečne prostorske zahteve
- pisarne, pomožni ter skupni prostori)
- CARINSKO
IZPOSTAVO
60 m2 x 250.000
(upoštevani manj zahtevni prostorski
pogoji)

15.000.000 SIT

d) stroški za najem prostorov
- ZA CARINARNICO (1000 m2 poslovne
površine)
(UPRAVA)
1000 x 2.400,00

176.000,00 SIJ
1.142.000,00 S
2ii^oaoos[[
5.440.000SIT

2.400.000 SIT

4 869
- ZA CARINARNICO (50 zaposlenih).
- «i SlT
- ZA CARINSKO IZPOSTAVO (5 ZAPOSLENIH). 574 ,Jj ter
(pri izračunu so upoštevani osnovni koeficienti z dodat
osnova 27.918 SIT).

III. Ekonomska upravičenost za otvoritev nove carinarn'c
ali izpostave
ct3V J
Pri morebitnem ustanavljanju novih carinarnic ali izP
potrebno presojati ekonomsko upravičenost take odi® ;
Posebej je potrebno upoštevati podatke in kriterije, ko!
- vrednost izvoza in uvoza blaga v podjetjih na
območju,
- število obdelanih carinskih dokumentov (ICD, UCD). ,}l.
- interes gospodarstva in njegovih neposrednih gosP
skih koristi,
is
- obstoječo prostorsko pokritost s carinskimi enota
blagovno carinjenje,
^
- razpoložljivo infrastrukturo za blagovno carinjenje,raZ"V
ski in stroškovni vidik odprtja nove carinske enote ( ^nosl
Ijivost kadrov za blagovno carinjenje, možnost in racion3 ^
novega zaposlovanja, višino celotnih stroškov odprt]
carinske izpostave) in še drugo.
Naše mnenje je, da obstoječe število carinarnic in ca,l
^i
izpostav prostorsko zadovoljivo pokriva potrebe ReP
Slovenije.
. jtiDi
Stihijsko odpiranje novih organizacijskih enot v notranl
povzročilo veliko stroškov. Zahteve gospodarstva po "it ^
enostavnem carinskem postopku bi se dalo regulirati
^
gimi posegi, kot je prilagoditev delovnega časa in ,n gitC
njem števila zaposlenih v že obstoječih organizacijsK
tah, kar je povezano z bistveno manjšimi stroški.
. <;#
Vsekakor bi bilo pametno počakati na sprejem noveg»
-*
,re
skega zakona in praksa bo pokazala, če obstoja p°
ustanovitvi novih carinarnic ali izpostav.
V ilustracijo sedanje pokritosti območja Republike Slov«
z organizacijskimi enotami carinske službe prilagamo •
(priloga št. 4).
Istočasno prilagamo tudi kopijo Uredbe o določitvi
prehodov za obmejni promet... (Ur. I. RS št. 23/94) - P
št. 5/.

e) ocena vrednosti potrebne opreme
(v primeru novogradnje ali najema)
- ZA CARINARNICO
- pisarniška oprema
- birotehnična oprema
- sredstva zvez
- računalniška oprema
- ostala oprema
skupaj

7.580.000,00 SIT
1.858.000,00 SIT
4.660.000,00 SIT
15.373.000,00 SIT
870.000,00 SIT
30.341.000 SIT

- ZA CARINSKO IZPOSTAVO:
- pisarniška oprema
50

911.000,00 SIT
i 9it.'
poročevalec,
1
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regled carinarnic in carinskih izpostav v Republiki Sloveniji

Vc

«'inarnici CELJE:

o H1 Ce,ie
, C[ Velenje
Cli ŽP Rogatec
jO CR Rogatec
®) CR Dobovec
j*)a CR Imeno
) CR Bistrica ob Sotli

1.
2.
3.
4.
5.
6.

v

Car||»arnici DRAVOGRAD:

7.

j p! ^ravograd

8.

UbeliCe
' aiSSc
, a) CR Mežica Reht (z maloobmejnim prehodom Pavli5. c|VR°Sfdl0)
e z me
obrr.
dnarodnim
mejn:in
rn Bistriški
prehodom
Radlje, malo"•ejnim' prehodom
Perenice
jarek)

"C«rinarnici JESENICE
i
3,
4
i
6.
?,

P Je
r! oa,eč
senice
a,eče
cr r!50rensko
e
r ,
sedlo
9 Ljubelj
« Jezersko
p paravan ke
Plavški travnik

^•rinarnlci KOPER
^CC Koper
J, p, CR Piran
3. c] 5°Per
Škofije (mednarodni mejni prehod Škofije in maloob4. Q| .,ni mejni prehodi Socerb, Osp, Plavje)
aret
(mednarodni
mejni prehod
Lazaret in maloob5. Q|f»ieina mejna
prehoda Čampori
in Kaštelir)
. C| | « ~..,-

"C,r'narinlcI LJUBLJANA
i r! ^0nsignacija
3. c ^ubijana
4. o Ierrninal Ljubljana
5. Cl o .Ljubljana
6 £ Pošta Ljubljana
9. c| j*kofja Loka
10 J Novo mesto
11. g
Krško
Cl
Ribnica
a) CR Babno polje
o) CR Podplanina
1j. p.
M ®) CR Petrina
Metlika
h\
Vinica
'3. M
p) £R ŽP Metlika
Obrežje
1
4. , a) CR Obrežje-Nova vas
1 c
5. p,
?'ovenska vas
u
Dobova
K\ _®)CR Dobrova
16.fi.CR Bizeljsko
^°gatec
^tevalec, št. 36

■ i J .-1
; ,'A - ■ A> I/v/i i .
■i IMvAfiMU 0>c «1; /v >
Cl Aerodrom
AVOT3V3 lUiiV V.: II •
Cl Javna skladišča
ICŽUAVC
Cl ŽP Maribor
a) CR Pragersko h>OF>
: :' :!
Cl Pošta
.,,v':TaV.-}i : ■
~ i
Cl Šentilj
Cl Jurij (z mednarodnim mejnim prehodom Jurij in maloobmejnimi mejnimi prehodi Jurij, Duh, Remšnik, Kapla,
Gradišče, Svečina, Špičnik in Plač)
Cl Gruškovje
a) CR Zgornji Leskovec
Cl Zavrč

V Carinarnici MARIBOR

V Carinarnici MURSKA SOBOTA
1. Cl Gornja Radgona
2. Cl Murska Sobota
3. Cl Trate (mednarodni mejni prehod Trate in maloobmejni
mejni prehod Sladki Vrh)
4. Cl Gederovci (mednarodni mejni prehod Gederovci in
maloobmejni mejni prehodi Cankova, Korovci in Gerlinci)
5. Cl Kuzma (mednarodni mejni prehod Kuzma in maloobmejni mejni prehodi Matjaševci, Sotina, Kramarovci in
Fiškinci)
6. Cl Hodoš
a) CR Martinje
7. Cl Dolga vas
8. Cl Petišovci
a) CR Pince
9. Cl ŽP Lendava
10. Cl Središče ob Dravi
11. Cl ŽP Središče ob Dravi
a) CR Ormož
12. Cl Gibina
a) CR Razkrižje
V Carinarnici NOVA GORICA
1. Cl ŽP Nova Gorica
2. Cl Rožna dolina (mednarodni mejni prehod Rožna dolina
in maloobmejni mejni prehodi Solkan, Nova Gorica I.,
Šempeter, Miren, Lokvice in Pristava ter kmetijska prehoda Solkan in Podsabotin)
3. Cl Vrtojba
4. Cl Tolmin
a) CR Robič (z mednarodnim mejnim prehodom Robič
in maloobmejnimi mejnimi prehodi Most na Nadiži, Livek,
Solarij in Robedišče)
b)CR Predel (z mednarodnima mejnima prehodoma
Predel in Učejo)
5. Cl Idrija
6. Cl Neblo z mednarodnim mejnim prehodom Neblo in maloobmejnimi mejnimi prehodi Hum, Vipolže, Plešivo, Golo
brdo, Britof in kmetijskima prehodoma Medana ter Valerišče
7. Cl Ajdovščina
V Carinarnici SEŽANA
1. Cl Terminal
2. Cl ŽP Sežana
3. Cl Fernetiči (z mednarodnim mejnim prehodom Fernetiči
in maloobmejnimi mejnimi prehodi Repentabor, Gorjansko in Klariči)
4. Cl Lipica
5. Cl Kozina
a) CR Ratikovec
6. Cl ŽP Ilirska Bistrica
7. CR Starod
8. Cl Jelšane
9. Cl Terminal Ilirska Bistrica
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Uredba o določitvi mejnih prehodov za obmejni promet in kmetijskih prehodnih mest, na katerih
kontrolo prehajanja čez državno mejo opravljajo carinski organi (Ur.l. št. 23, 6. 5. 1994)
Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski
službi (Uradni list RS, št. 1/91-1, 58/93 in 65/93) ter 24. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93)
izdaja Vlada Republike Slovenije
r J cr o "5 3
o8
,]
UREDBO
0
C
o £•
o določitvi mejnih prehodov za obmejni promet in kmetijskih
prehodih mest, na katerih kontrolo prehajanja čez državno
mejo opravljajo carinski organi
1. člen
Carinski organi opravljajo zadeve s področja nadzora prehajanja čez državno mejo, naloge v zvezi z ugotavljanjem mejnih
incidentov in drugih kršitev nedotakljivosti državne meje na
mejnem prehodu ter skrbijo za izvajanje predpisov s področja
tujcev in mednarodnih sporazumov, ki urejajo prehajanje čez
državno mejo, na naslednjih mejnih prehodih:
I. Na meji z Republiko Italijo:
1. mejni prehod za obmejni promet Čampore
2. mejni prehod za obmejni promet Kaštelir
3. mejni prehod za obmejni promet Osp
4. mejni prehod za obmejni promet Socerb
5. mejni prehod za obmejni promet Repentabor
6. mejni prehod za obmejni promet Gorjansko
7. mejni prehod za obmejni promet Klariči
8. mejni prehod za obmejni promet Lokvica
9. mejni prehod za obmejni promet Miren
10. mejni prehod za obmejn promet Šemepter
11. mejni prehod za obmejn promet Pristava
12. mejni prehod za obmejn promet Nova Gorica
13. mejni prehod za obmejn promet Solkan
14. mejni prehod za obmejn promet Vipolže
15. mejni prehod za obmejn promet Hum
16. mejni prehod za obmejn promet Plešivo
17. mejni prehod za obmejn promet Golo Brdo
18. mejni prehod za obmejn promet Britot
19. mejni prehod za obmejn promet Livek

20. mejni prehod za obmejni promet Robedišče
21. mejni prehod za obmejni promet Most na Nadiži
22. mejni prehod za obmejni promet Log pod MangarK"1"
23. mejni prehod za obmejni promet Plavje
24. mejni prehod za obmejni promet Šolarji
25. kmetijsko prehodno mesto Solkan polje
26. kmetijsko prehodno mesto Valerišče
27. kmetijsko prehodno mesto Medana
28. kmetijsko prehodno mesto Podsabotin
II. Na meji z Republiko Avstrijo:
1. mejni prehod za obmejni promet Pavličevo sedlo
2. mejni prehod za obmejni promet Muta
3. mejni prehod za obmejni promet Pernice
4. mejni prehod za obmejni promet Remšnik
5. mejni prehod za obmejni promet Kapla
6. mejni prehod za obmejni promet Gradišče
7. mejni prehod za obmejni promet Sladki Vrh
8. mejni prehod za obmejni promet Plač
9. mejni prehod za obmejni promet Svečina
10. mejni prehod za obmejni promet Špičnik
11. mejni prehod za obmejni promet Matjaševci
12. mejni prehod za obmejni promet Sotina
13. mejni prehod za obmejni promet Kramarovci
14. mejni prehod za obmejni promet Fikšinci
15. mejni prehod za obmejni promet Gerlinci
16. mejni prehod za obmejni promet Korovci
17. mejni prehod za obmejni promet Cankova.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
listu Republike Slovenije.

Št. 280-01/94-2/1-8
Ljubljana, dne 21. aprila 1994

Vlada Republike Slovel1'(
dr. Janez Drnovjej^

P f
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Predlog zakona o UPRAVNEM SPORU - EPA 766 - PRVA OBRAVNAV}
Vlada Republike Slovenije je na 98. seji dne 4. avgusta
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O UPRAVNIH SPORIH,
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. M 2 j
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenj
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah D'z
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
^
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za P'a
-°?gor LUČOVNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o upravnem sporu
UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Ustava Republike Slovenije v 157. členu določa, da se v upravnem sporu zagotavlja sodna kontrola zakonitosti odločanja
državnih organov oziroma drugih pristojnih organov in nosilcev javnih pooblastil. Če ni predvideno drugo sodno varstvo,
pa se v upravnem sporu zagotavlja tudi sodna kontrola zakonitosti posamičnih aktov in dejanj, s katerimi se posega
v ustavne pravice posameznika.
Na zakonodajni ravni sodno varstvo zoper odločitve državnih
organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooglastil ureja zakon o upravnih sporih (Uradni list SFRJ, št. 4/
77). ki se v Republiki Sloveniji uporablja na podlagi prvega
odstavka 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-1). Z zakonom o upravnih sporih je
določen postopek upravnega spora. Stvarno pristojno
sodišče za odločanje o upravnem sporu pa določa 1. točka
106. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), ki je
povzel dotedaj veljavno ureditev. Na tej podlagi je pristojno
v upravnem sporu odločati Vrhovno sodišče Republike Slovenije na prvi in zadnji stopnji.
Zakonska ureditev upravnega sodstva, ki se uporablja, ni
ustrezna in ima predvsem dve bistveni pomanjkljivosti, od
katerih je prva predvsem pravne, druga pa predvsem dejanske
Zakon o upravnih sporih ni v celoti skladen z zahtevami 6.
člena Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, na kar je predlagatelj opozoril že v predlogu zakona o ratifikaciji te konvencije. Predvsem gre za
zahtevo po kontradiktorni glavni obravnavi.
Druga bistvena pomanjkljivost pa je v dejanskem stanju
v upravnem sodstvu, katerega temeljna značilnost je predvsem preobremenjenost in zaostanki v delu, ki gredo na
škodo sodnega varstva »brez odlašanja« oziroma v razumnem času, kakor zahtevata ustava republike Slovenije (prvi
odstavek 23. člena) in navedena evropska konvencija. Pripad
upravnih sporov je v zadnjih nekaj letih v stalnem porastu, kar
je na eni strani tako posledica osamosvojitve Slovenije kot
tudi posledica sprememb v pravnem redu države. V letu 1991
|e znašal pripad upravnih sporov 652 zadev letno, v naslednjem letu pa že 1323 zadev, kar je pomenilo 103% povečanje.
V letu 1993 se je pripad povečal še za 40% glede na preteklo
leto, podatki o letošnjem pripadu zadev pa izkazujejo še
nadaljnjo rast. Takšno povečevanje pripada zadev je kljub
namensko povečanemu številu sodnikov Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije pomenilo tudi nenehno povečanje števila
nerešenih zadev, ki so od leta 1991 narasli od 317 zadev na
1796 zadev ob koncu leta 1993.
V strukturi zadev predstavljajo največji delež državljanstva (v
letu 1993 23% zadev), zatem denacionalizacije (v letu 1993
12% zadev), carinske zadeve (v letu 1993 11%), davčne
zadeve, ukrepi urbanističnega inšpektorja itd.
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tf
Tako potreba po pravni uskladitvi zakonskega urejanjol3^,
nega sodstva, kot tudi stanje v upravnem sodstvu P~°10
i
predlagatelja narekujeta čimprejšnji sprejem nove
ureditve, ki je predlagana.
ill'
2. Temeljna načela, na katerih naj temelji zakon, in®
rešitve ter cilji zakona
Zakon naj temelji na uveljavitvi takšnega sodnega
vai ^
bo zagotavljalo neodvisno kontrolo zakonitosti zOPen0si
tve državnih organov, organov lokalnih skupnosti in",
■*-DVIn F,
javnih pooblastil, s katerimi le - ti odločajo o njiho'
cah, obveznostih ali pravnih koristih. Zakon naj uvegjo(*
stopno sodno varstvo na načelu kontradiktornega P°
V skladu z navedenimi temeljnimi načeli naj zako"
pristojnost in organizacijo upravnega sodstva.
Za odločanje v upravnih sporih naj se na prvi stopnji ^
vijo specializirana sodišča s položajem višjih sodišč.
sodišče Republike Slovenije naj bo pristojno odloča
.
tožbah zoper njihove odločitve, poleg tega Pa .r
Vrhovno sodišče tudi prvostopno sodno pristojnost
rih, v katerih to narava zadev zahteva.
;a!l'
soK
0
nitost predhodne, največkrat upravne odločitve sa
(sp '
nitosti), bodisi v primerih, ki jih zakon določa,
po5|rf
o pravici ali obveznosti (spor polne jurisdikcije).
upravnega spora naj se uporablja tudi v primerih, v (
s posamičnimi akti ali dejanji posega v ustavne pravic ^
je doslej obstajal poseben postopek za primere t.if;
nitih dejanj uradnih oseb.
Z zakonom naj se uredijo tista vprašanja postopka, K'
na naravo upravnega spora potrebna posebnega
medtem ko naj se za vsa druga vprašanja primerno0
Ijajo določbe zakona o pravdnem postopku, saj b'
tično urejanje nekaterih vprašanj (npr. vročanj^J)
dokazi in izvajanje dokazov, potek glavne obravnave ;J,
jih tudi za primer upravnega spora že ustrezno za
o pravdnem postopku, nepotrebno podvajanje
_„|S'
V skladu s tem naj se v tem zakonu uredijo predvsem V«
položaj stranke, roki in stroški postopka, postope* piil
pred prvostopnim sodiščem in odločitev Pr*° ol\tf
sodišča. Kot redno pravno sredstv naj se predvidin k .„i
Kot izredno pa zahteva za varstvo zakonitosti, ki 1 ' j|l
zaradi varovanja zakonitosti državni tožilec Repub'
*^
nije. Predvidi naj se tudi obnova postopka kot ,ist°0i
pravno sredstvo, ki gre stranki in zadeva predvsem P
Ijivosti dejanske narave v sodnem postopku.
Ker je za ustanovitev in delovanje prvostopnih
sodišč potreben določen čas, naj se predvidi žarnic1 ji
določb postopka do ustanovitve teh sodišč ter ure al/
vprašanja, ki zadevajo prehod v novo ureditev
spora.
Cilj predlaganih zakonskih rešitev je ureditev upravie j|f
stva, ki bo skladna z zahtevami evropske konvenci)
poročevalk'

prav cah in ki
del''ovanja
'
omogočila
učinkovito
kontrolo
upravnih
inbodrugih
organov
oziroma sodno
posameznikov,
so ris,
i,„ov P ojni odločati o pravicah in obveznostih posamezniali organizacij.

1
'

e

® stavni del tega uvoda je prikaz ureditve upravnega sodstva
ugih državah s podrobnejšo predstavitvijo ureditve
"ezni Republiki Nemčiji in Franciji.

v7

bančne posledice
delo'6"1 62akona
bo zahteval nova proračunska sredstva za
štir h
Pot h"'
' prvostopnih upravnih sodišč. Pri tem je
n u
števati da
*an em° P°
'
bo treba zagotoviti začetna sredstva
SIT, sreds
° štirih novih organov v višini najmanj 18,000.000,00
Dm *
tva,
za delovanje teh organov v prihodnjem
le,u v višini
oseh3
210,000.000,00 SIT (plače in druge
6 emke
228 ooo 000 (i
' materialne stroške) skupaj najmanj
p^s,va' potrebna za delo Vrhovnega sodišča, se na ta račun
prec a a<e a ne
2aos an " 9
ieči
'i nujna
morejo
zmanjšati,
saj bododvostoobstopg ske
<a ki, pa tudi
potreba
po zagotovitvi
„a ' 9 sodnega varstva zahtevali obseg dela tega sodišča
Področju upravnega sodstva v nezmanjšanem obsegu.

(1) Upravni akt je po tem zakonu posamični akt. s katerim
državni organ, organ lokalne skupnosti oziroma nosilec lavnega pooblastila odloči o pravici% obveznosti ali pravni koristi
posameznika ali pravne osebe oziroma druge osebe, ki je
iahko stranka v upravnem postopku.
(2) Po določbah tega ZaVona se lahko v upravnem sporu
izpodbijajo tudi posamični akti, izdani v volilnem postopku, in
posamični akti o izvolitvah, imenovanjih, napredovanjih in
razrešitvah funkcionarjev in delavcev v državnih organih,
organih lokalne skupnosti in javnih zavodih.
(3) Kadar se v upravnem sporu izpodbijajo akti iz prejšnjega
odstavka ali v skladu s tem zakonom drugi akti. ki niso
upravni akti. se v postopku uporabljajo določbe tega zakona,
ki se nanašajo na izpodbijanje upravnega akta, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
5. člen
(1) O upravnih sporih odločajo na prvi stopnji upravna
sodišča, kolikor ta zakon ne določa drugače.
(2) O pritožbi zoper odločbe iz prejšnjega odstavka odloča
Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljnem besedilu:
vrhovno sodišče).
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ESEDIL0 ČLENOV

(3) O izrednih pravnih sredstvih odloča vrhovno sodišče,
kolikor zakon ne določa drugače.
*'°jnost in organizacija sodišč
'• Poglavje

6. člen
Sodišča, upravni in drugi državni organi, organi lokalnih
skupnosti in nosilci javnih pooblastil morajo dajati sodiščem
v upravnem sporu pravno pomoč.

Hmeljne DOLOČBE
1. člen
(1) V ravnem
p0s P
sporu odloča sodišče o zakonitosti dokončnih
ki ih
oSeKmičnihsoak,ov
' ci
) izdajo osebe javnega prava ali druge
n
v ln
°si'
javnih tako
pooblastil,
zakonitosti
drugih
dejanj pa, če zakon
določa o(spor
o zakonitosti).

2. poglavje

pra^ uPravnem sporu odloči sodišče o pravici, obveznosti ali
koristi
tako Hdoloča
posameznika
ali pravne osebe, kolikor ta zakon
(spor
polne jurisdikcije).
(3v x
roh.8 Postojni organ ne izda upravnega akta v predpisanem
lahko v
"»fiinn.SBdoločen
upravnem
sporu zahteva njegova izdaja na
s tem
zakonom.

V Republiki Sloveniji so naslednja upravna sodišča:
1. Upravno sodišče v Celju s sedežem v Celju za območje
sodnega okrožja Višjega sodišča v Celju;
2. Upravno sodišče v Kopru s sedežem v Kopru za območje
sodnih okrožij Višjega sodišča v Kopru;

2. člen
[^Upravni spor je dopusten v sporih javnopravne narave, če
Posa
dmf
mezne izmed njih z zakonom določena pristojnost
u e
9 9a sodišča.
!1 na Za sp°re iz prejšnjega odstavka se ne štejejo spori, ki
1

4. člen

sta

b

lasn-0'0 mec* osebarr|i javnega prava ali nosilci javnih poolit, ' lnVr|fizičnimi ter pravnimi osebami na podlagi medseboj*akn n ih poslov in aktov, ki niso upravni akti, kolikor ta
ne določa drugače.
3. člen
i^Kor zakon ne določa drugače, je upravni spor dopuPrav'n ® 'ožnik uveljavlja, da je prizadet v svojih pravicah ali
koristih
"PraviVr|i- akt
ali zaradi tega,
ni bil zaradi
izdan inupravnega
mu vročenakta
v predpisanem
roku.ker
12) n

v
s
'°žit
P°r ni dopusten, če stranka, ki
s
'°Dnn epri,oibo v postopku zoper upravni

je imela možnost
akt organa prve
' . pritožbe ni vložila ali jo je vložila prepozno.

P f
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ORGANIZACIJA UPRAVNIH SODIŠČ IN SODNIKI
7. člen

3. Upravno sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani za
območje sodnih okrožij Višjega sodišča v Ljubljani;
4. Upravno sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru za
območje sodnih okrožij Višjega sodišča v Mariboru.
8. člen
(1) Za položaj, izvolitev oziroma imenovanje in razrešitev
sodnikov upravnih sodišč veljajo določbe zakona o sodniški
službi, kolikor ni s tem zakonom določeno drugače.
(2) Za sodnika upravnega sodišča je lahko izvol|en. kdor
izpolnjuje pogoje za višjega sodnika, ali, kdor ima poleg
splošnih pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo najmanj
deset let izkušenj pri odločanju v upravnih stvareh.
(3) V upravnem sodišču lahko sodi tudi sodnik drugega upravnega sodišča ali višjega sodišča, ki ga na predlog obeh
predsednikov sodišč dodeli sodni svet po pisni privolitvi sodnika.
(4) Dodelitev po prejšnjem odstavku ni časovno omejena.
Sodni svet najmanj enkrat letno preizkusi, ali še obstojijo
razlogi in privolitev sodnika za dodelitev.
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3. poglavje

2. oddelek

PRISTOJNOST IN SESTAVA SODIŠČA

Sestava sodišča

1. oddelek

12. člen

Stvarna in krajevna pristojnost
9. člen
(1) V upravnem sporu odloča sodišče:
1. o zakonitosti upravnih aktov;
2. o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznika ali
pravne osebe, kadar je za to pooblaščeno z zakonom;
3. o zakonitosti aktov državnih organov, organov lokalne
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, izdanih v obliki predpisa, če urejajo posamična razmerja, za njihovo presojo pa ni
pristojno ustavno sodišče;
4. o zakonitosti posamičnih dejanj in aktov, s katerimi se
posega v ustavne pravice posameznika, če ni zagotovljeno
drugo sodno varstvo;
5. če zakon tako določa.
(2) V upravnem sporu sme tožnik zahtevati, da se mu vrnejo
vzete stvari in da se mu povrne škoda, ki mu je nastala
z izvršitvijo izpodbijanega upravnega akta.

i
Upravno sodišče odloča v senatu treh sodnikov, kolikor ta
zakon ne določa drugače.
13. člen
(1) Vrhovno sodišče odloča na prvi stopnji v senatu treh
sodnikov.
(2) Vrhovno sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe upravnih sodišč, ki jih je izdal senat upravnega sodišča, v senatu
petih sodnikov, o pritožbah zoper druge odločbe upravnih
sodišč pa v senatu treh sodnikov.
(3) O pritožbah zoper odločbe iz prvega odstavka tega člena
odloča Vrhovno sodišče v senatu petih sodnikov, o drugih
pravnih sredstvih pa v senatu sedmih sodnikov, kolikor ta
zakon ne določa drugače.
14. člen
(1) V sporih o pristojnosti med upravnimi sodišči in vrhovnim
sodiščem odloča vrhovno sodišče v senatu petih sodnikov.
(2) V sporih o pristojnosti med upravnimi in sodišči splošne
pristojnosti oziroma specializiranimi sodišči odloča vrhovno
sodišče v senatu treh sodnikov.

10. člen
Vrhovno sodišče v upravnem sporu odloča:

DRUGI DEL

I. na prvi stopnji:

Postopek v upravnem sporu

1. o sporih med državo in lokalnimi skupnostmi in med lokalnimi skupnostmi, ki niso v pristojnosti ustavnega sodišča;

1. poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE

2. o zakonitosti aktov volilnih organov za volitve v državni
zbor, državni svet in volitve predsednika države;
3. o sporih, ki se nanašajo na postopek kandidiranja, na
izvolitve, na imenovanja in razrešitve oseb, ki jih izvoli, imenuje ali razreši predsednik države, državni zbor, državni svet
ali vlada;

15. člen
(1) Sodišče razišče dejansko stanje v okviru tožbenih navedb.
(2) Sodišče na dokazne predloge strank ni vezano in lahko
izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločbi.

4. o sporih, ki se nanašajo na odločitve sodnega sveta ali
personalne komisije, s katerimi se odloča o pravicah in obveznostih sodnikov in državnih tožilcev;

16. člen

5. o zakonitosti aktov iz 3. točke 9. člena tega zakona, ki so jih
izdali državni organi oziroma nosilci javnih pooblastil na ravni
države;

(1) Pred izdajo odločbe je treba strankam dati možnost, da se
izjavijo o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločbo,
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

6. o zakonitosti upravnih aktov, ki jih izda vlada ali Banka
Slovenije;

17. člen

II. o pritožbah zoper odločbe, izdane v upravnem sporu na
prvi stopnji, in o pravnih sredstvih, za katere je tako določeno
s tem zakonom;

Za vprašanja postopka, ki niso urejena s tem zakonom, se
primerno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku-

III. v sporih o pristojnosti med upravnimi in drugimi sodišči.

2. poglavje
STRANKE

11. člen

18. člen

(1) Krajevna pristojnost upravnega sodišča se določi po kraju,
kjer ima stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež tožnik,
razen ko je za odločanje pristojno Vrhovno sodišče.

Stranke v upravnem sporu so:

(2) Če tožnik nima stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža na območju Republike Slovenije, se krajevna
pristojnost upravnega sodišča določi po kraju izdaje upravnega akta, ki se izpodbija s tožbo.

2. zastopnik javnega interesa,
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1. tožnik in toženec,
4. druge osebe, če tako določa zakon.
poročevalec, št. 36

19. člen
H) Tožnik je lahko posameznik, vsaka pravna oseba, organi. 'ia, naselje, skupina oseb in drugi, ki mislijo, da je kakšna
"lihova
pravica ali na zakon oprta neposredna korist z upravn|
m aktom kršena.
2a c

(2)
Državni pravobranilec je lahko tožnik, kadar meni, da je
2
upravnim aktom kršen zakon v škodo javne koristi.
(3)
Toženec je državni organ, nosilec javnih pooblastil ozir
°nia organ lokalne skupnosti, katerega akt se izpodbija.
20. člen
")r Zastopnik javnega interesa v upravnem sporu je državni
P avobranilec.
®)
Vlada lahko za posamezen spor ali za posamezne vrste
s
Porov določi drugega zastopnika javnega interesa.
p) Za zastopnika javnega interesa po prejšnjem odstavku se
ahko določi oseba, ki izpolnjuje oogoje za okrožnega sod21. člen
!'Dl.! Položaj stranke ima tudi oseba, ki bi ji bila odprava izpodianega upravnega akta v neposredno škodo.
jjj) Dokler v upravnem sporu ni končan postopek na prvi
'Opnji, sodišče po uradni dolžnosti ali na predlog udeležen®v obvesti tretje osebe, če bi ureditev spornega razmerja
a
<<ko posegla v njihove pravice ali na zakon oprte nepolne koristi.
p)s Po prejšnjem odstavku mora ravnati sodišče tudi, če je
Pornem pravnem razmerju kakšna tretja oseba udeležena
a
'ak način, da se odločitev lahko sprejme samo enotno tudi
'3njo.

(4) Zaradi zamude roka za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje ni mogoče predlagati vrnitve v prejšnje stanje.
(5) O vrnitvi v prejšnje stanje odloči sodišče, ki mora odločiti
o zamujenem dejanju.
n»IS .8
(6) Zoper sklep, s katerim se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, ni
dopustna pritožba, razen če se ugodi predlogu v nasprotju
s četrtim odstavkom tega člena.
4. poglavje
STROŠKI POSTOPKA
24. člen
(1) Če se v upravnem sporu ne opravi glavna obravnava, trpi
vsaka stranka svoje stroške postopka. Če nastanejo skupni
stroški, odloči sodišče, v kakšnem razmerju jih trpijo posamezne stranke.
(2) Stranka vselej trpi stroške, ki jih je povzročila po svoji
krivdi, in stroške, ki so nastali po naključju, ki se je njej
primerilo.
(3) Če se v upravnem sporu opravi glavna obravnava, odloči
sodišče o stroških po določbah zakona o pravdnem postopku.
5. poglavje
POSTOPEK PRED SODIŠČEM PRVE STOPNJE
1. oddelek
Tožba
25. člen

■ Poglavje

Upravni spor se sproži s tožbo ali z drugim pravnim sredstvom, če zakon tako določa.

"OKl
22. člen
j|) Rok za tožbo prične teči z vročitvijo dokončnega posamična akta stranki oziroma takrat, ko je bilo storjeno posajeno dejanje, s katerim se posega v ustavne pravice posa®*nika.
jjj)e Rok za tožbo zoper akte iz 3. točke prvega odstavka 9.
I ia tega zakona prične teči z objavo akta oziroma tedaj, ko
stranka zanj zvedela.
?]a| Rok za pravno sredstvo prične teči z vročitvijo sodne
očbe strankam.
23. člen
Če stranka iz opravičenega vzroka zamudi rok iz prejšJe9a člena ali drug zakoniti rok za opravo dejanja v postopku
9a zaradi tega ne more več opraviti, lahko predlaga vrnitev
v Pr
ejšnje stanje.
Predlog je treba vložiti v osmih dneh od dneva, ko je
®nehal vzrok, zaradi katerega je stranka zamudila rok; če je
, anka šele pozneje zvedela za zamudo, pa od dneva, ko je za
bedela.
r

[^Okoliščine za utemeljitev predloga je treba verjetno izkaob vložitvi predloga ali v postopku odločanja o njem.
za vložitev predloga je treba opraviti tudi zamujeno
flJoku
e
lanje.
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(3) Po treh mesecih od dneve zamude ni mogoče predlagati
vrnitve v prejšnje stanje.

26. člen
(1) Upravni akt se sme izpodbijati:
1. če v postopku za izdajo upravnega akta zakon, na zakon
oprt predpis ali drug zakonito izdan predpis ali splošni akt,
izdan za izvrševanje javnih pooblastil, ni bil uporabljen ali pa
ni bil pravilno uprabljen;
2. če se v postopku pred izdajo upravnega akta ni ravnalo po
pravilih postopka, pa je to vplivalo ali moglo vplivati na zakonitost oziroma pravilnost odločitve (bistvena kršitev določb
postopka);
3. če dejansko stanje ni bilo pravilno in popolno ugotovljeno
ali če je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen napačen sklep
o dejanskem stanju.
(2) Ne gre za nepravilno uporabo predpisa, če je pristojni
organ odločil po prostem preudarku na podlagi pooblastila, ki
ga je imel po predpisih, v mejah danih pravic in v skladu
z namenom, zaradi katerega so mu bile te pravice dane.
(3) Bistvena kršitev določb postopka je vselej podana:
1. če je upravni akt izdal stvarno nepristojen organ;
2. če se je postopka za izdajo upravnega akta udeleževal
nekdo, ki ne more biti stranka v postopku, ali če stranke
v skladu z zakonom ni zastopal zakoniti zastopnik ali če
zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec stranke ni imel
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potrebnega dovoljenja za opravljanje dejanj v postopku,
razen če so bila posamezna dejanja v postopku pozneje
odobrena;
3. če stranki ni bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in
okoliščinah, ki so pomembne za odločbo.
27. člen
(1) Tožbo je treba vložiti v tridesetih dneh od vročitve upravnega akta; državni pravobranilec jo lahko vloži v dveh mesecih od vročitve upravnega akta stranki, v katere korist je bil
le-ta izdan.
(2) Če organ druge stopnje v dveh mesecih ali pa v krajšem,
z zakonom določenem roku, ne izda odločbe o strankini
pritožbi zoper odločbo prve stopnje in če je tudi na novo
zahtevo ne izda v nadaljnjih sedmih dneh, sme stranka sprožiti upravni spor, kot če bi bila njena pritožba zavrnjena.
(3) Po prejšnjem odstavku sme ravnati tožnik tudi, če organ
prve stopnje ne izda odločbe, zoper katero ni pritožbe.
(4) Če organ prve stopnje, zoper katerega je dopustna pritožba, ne izda odločbe o zahtevi v dveh mesecih ali pa
v krajšem, s posebnim predpisom določenem roku, ima
stranka pravico obrniti se s svojo zahtevo na organ druge
stopnje. Zoper odločbo organa druge stopnje sme stranka
sprožiti upravni spor; če so izpolnjeni pogoji iz drugega
odstavka tega člena, pa sme sprožiti upravni spor tudi, kadar
ta organ ne izda odločbe.
28. člen
(1) Tožba se vloži pri sodišču, ki je pristojno za odločanje, ali
pa se mu pošlje po pošti. Tožba se lahko da tudi na zapisnik
pri pristojnem sodišču ali pri kateremkoli drugem upravnem
sodišču.
(2) Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je
bila priporočeno oddana na pošto ali ko je bila dana na
zapisnik.
(3) Če tožba ni bila vložena pri sodišču, temveč pri kakšnem
drugem organu, pristojno sodišče pa jo dobi, ko poteče rok
zanjo, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče
njeno vložitev pri drugem organu pripisati nevednosti ali
očitni pomoti vložnika.
(4) Za tiste, ki so v vojaški službi, se šteje dan izročitve tožbe
vojaški enoti oziroma vojaškemu zavodu ali štabu kot dan
izročitve sodišču.
29. člen
(1) V tožbi je treba navesti tožnikovo ime in priimek ter
prebivališče oziroma njegovo ime in sedež, upravni akt, zoper
katerega je naperjena tožba, razložiti, zakaj se toži, ter predlagati, kako in v čem naj se upravni akt odpravi. Tožbi je treba
priložiti tudi akt v izvirniku ali prepisu.
(2) Če se s tožbo zahteva vrnitev stvari ali odškodnina, mora
tožba obsegati tudi določen zahtevek glede glavne stvari in
stranskih terjatev, dejstva, na katera tožnik opira zahtevek, in
dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo.
(3) Če se s tožbo zahteva prepoved posamičnega dejanja,
s katerim se posega v ustavne pravice posameznika, je traba
v tožbi navesti dejanje, kje in kdaj je bilo storjeno, organ ali
uradno osebo, ki je to storila, dokaze o tem ter zahtevek, naj
se poseg v ustavne pravice odpravi.
(4) Tožbi je treba v izvirniku ali v prepisu v celoti ali v izvlečkih
priložiti listine, ki se nanašajo na zadevo, kolikor niso že
v upravnem spisu.
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30. člen
(1) Če je tožba nepopolna ali nerazumljiva, zahteva predse'
nik senata od tožnika, naj v določenem roku odp'f
pomanjkljivosti. Obenem ga mora poučiti, kaj in kako <*
napravi, in ga opomniti na posledice, če ne bi ustregel"
zahtevi.
(2) Če tožnik v odmerjenem roku ne odpravi pomanjkljivo«
tožbe in sodišče zaradi tega zadeve ne more obravnava'
zavrže tožbo s sklepom, razen če spozna, da je izpodbija'
upravni akt ničen.
31. člen
(1) Tožba ne ovira izvršitve upravnega akta, zoper katerega?,
vložena, kolikor zakon ne določa drugače.
(2) Organ, ki je pristojen za izvršbo, odloži na tožnik0*
zahtevo izvršitev izpodbijanega akta do izdaje sodne odloij'
če bi se z izvršbo prizadela tožniku težko popravljiva škod
odložitev pa ne nasprotuje javni koristi, in tudi ni nevarnos_
da bi nasprotni stranki nastala večja nepopravljiva ško«||v
Zahtevi za odložitev izvršbe je treba priložiti dokaz o vloz
tožbe.
(3) O zahtevi za odložitev izvršitve izpodbijanega akta flnjjj
pristojni organ odločiti najpozneje v sedmih dneh od prejel
zahteve.
(4) Organ iz drugega odstavka tega člena sme odložiti izyr11^
tev izpodbijanega akta tudi iz drugih razlogov, če to dovoli "
javna korist.
32. člen
S tožbo se lahko zahteva odprava upravnega akta (izpodboF'
tožba) ali izdaja upravnega akta (tožba zaradi molka).
33. člen
(1) S tožbo se lahko zahteva ugotovitev obstoja ali neobslj*1
kakšne pravice ali pravnega razmerja (ugotovitvena tožba)
(2) Tožba iz prejšnjega odstavka se lahko vloži, če tožnik aVtjj
ne more zahtevati po drugi sodni poti in če ima tožnik pr
korist za izdajo ugotovitvene sodbe.
34. člen
(1) Tožnik lahko umakne tožbo brez privolitve toženca p^
se toženec na glavni obravnavi spusti v obravnavnaje g1^
stvari; če se glavna obravnava ne opravi, pa do odloC
sodišča.
A
(1) Na glavni obravnavi se tožba lahko umakne tudi poz"
do konca glavne obravnave, če toženec v to privoli.
(2) Če se tožba umakne, sodišče postopek s sklepom usla>
35. člen
Tožnik lahko uveljavlja več tožbenih zahtevkov z eno to^
če so uperjene proti istemu tožencu, če temeljijo na
dejanski in pravni podlagi in če je pristojno isto sodišče2. oddelek
Predhodni preizkus tožbe
36. člen
(1) Sodišče zavrže tožbo s sklepom, če ugotovi:
poročevalec, Št- ^

1- da odločanje o sporu ne spada v sodno pristojnost;
2. da je bila tožba vložena prepozno ali prezgodaj;
3. da akt, ki se izpodbija s tožbo, ni upravni akt;
4.
da upravni akt, ki se izpodbija s tožbo, očitno ne posega
v
tožnikovo pravico ali v njegovo neposredno, na zakon oprto
korist;
5. da je bila zoper upravni akt, ki se s tožbo izpodbija, mogoča
pritožba, pa ta sploh ni bila vložena ali pa je bila vložena
prepozno;
6. da je bila o isti zadevi že izdana v upravnem sporu pravnomočna odločba.

vročil stranki akta v predpisanem roku, tak akt izdan po
vložitvi tožbe, sodišče s sklepom ustavi postopek, če je zoper
izdani akt dovoljena pritožba. Če pritožba ni dovoljena,
postopa sodišče po drugem odstavku tega člena.
40. člen
(1) Sodišče presoja upravni akt v mejah tožbenega zahtevka,
ni pa vezano na tožbene razloge.
(2) V primerih iz drugega odstavka 29. člena tega zakona je
sodišče vezano na tožbeni zahtevek.

(2) Na razloge iz prejšnjega odstavka mora sodišče paziti po
uradni dolžnosti ves čas postopka.

(3) Če je upravni organ pooblaščen, da odloča po prostem
preudarku, sodišče preveri, ali je upravni akt nezakonit, ker so
bile prekoračene meje prostega preudarka ali ker je bil prosti
preudarek uporabljen na način, ki ne ustreza namenu, za
katerega je določen.

(3) Sklep v primerih iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka tega
Člena izda senat, v ostalih primerih pa predsednik senata.

41. člen

37. člen

(1) Če se s tožbo zahteva vrnitev stvari ali odškodnina, je
sprememba tožbe dopustna, če vanjo privoli toženec ali če
sodišče spremembo šteje za koristno za rešitev zadeve.

1
)
n

če ima upravni akt take bistvene pomanjkljivosti, da zaradi
iih ni mogoče presoditi, ali je zakonit ali ne, sme sodišče akt
iz tega razloga s sodbo odpraviti, ne da bi poslalo tožbo
v odgovor.
(2) Če sodišče ugotovi, da je upravni akt ničen, ga s sodbo
odpravi, ne da bi poslalo tožbo v odgovor. Na ničnost pazi
sodišče po uradni dolžnosti ves čas postopka.

(2) Privolitev toženca v spremembo tožbe se domneva, če se
je, ne da bi ji ugovarjal, z vlogo ali na glavni obravnavi spustil
v obravnavo spremenjene tožbe.
(3) Zoper sklep, s katerim sodišče predlog za spremembo
tožbe zavrne, ni dovoljena posebna pritožba.
42. člen

3- oddelek
Postopek s tožbo
38. člen
0) Če sodišče tožbe po 36. členu tega zakona ne zavrže in
•udi ne odpravi akta zaradi nemožnosti presoje, pošlje kopijo
•ožbe s prilogami v odgovor toženi stranki in drugim strankam.
(2) Rok za odgovor na tožbo določi sodišče. Ta rok ne sme biti
krajši od osem dni in ne daljši od trideset dni.
(3)
Kopijo tožbe s prilogami pošlje sodišče zastopniku javn
ega interesa in mu določi rok za prijavo udeležbe. Šteje se,
da zastopnik javnega interesa ni prijavil udeležbe v postopku,
če v roku, ki ga v skladu z drugim odstavkom tega člena
določi sodišče, o tem ni pisno obvestil sodišča.
(4) Tožena stranka mora v določenem roku poslati vse spise,
ki se nanašajo na zadevo. Če tožena stranka tudi na novo
*ahtevo ne pošlje spisov o zadevi ali če izjavi, da jih ne more
Poslati, sme sodišče odločiti o stvari tudi brez spisov.
39. člen
I1) Če organ med sodnim postopkom izda drug upravni akt,
s
katerim spremeni ali razveljavi izpodbijani upravni akt ali če
v
primeru molka pozneje izda upravni akt, mora to sporočiti
Sodišču, pri katerem je sprožen spor.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka zahteva sodišče od
'ožnika, da mu v petnajstih dneh sporoči, ali vztraja in v kakšnem delu vztraja pri tožbi oziroma ali jo razširja tudi na
spremenjeni oziroma novi upravni akt.

(1) Pri sodišču, pri katerem je tožba vložena, lahko državni
pravobranilec v roku, določenem po tretjem odstavku 38.
člena tega zakona, vloži nasprotno tožbo, kadar je z upravnim
aktom kršen zakon v škodo javne koristi.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko sodišče odloči
v škodo tožnika.
43. člen
(1) Sodišče lahko s sklepom več pri njemu odprtih postopkov
o istem predmetu združi v skupno obravnavo in odločanje,
lahko pa tudi odloči, da se več v enem postopku vloženih
zahtevkov obravnava in o njih odloči v ločenem postopku.
(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka pritožba ni dovoljena.
4. oddelek
Vzorčni postopek
44. člen
(1) Če je pri sodišču vloženih več kot dvajset tožb glede
zakonitosti upravnih aktov, ki se opirajo na enako ali podobno
dejansko in isto pravno podlago, lahko sodišče po prejemu
odgovora na tožbo do razpisa glavne obravnave (ali seje)
glede ene ali več izmed vseh tožb izvede vzorčni postopek,
ostale postopke pa prekine.
(2) Pred izvedbo vzorčnega postopka mora sodišče omogočiti
udeležencem, da se o tem izjavijo.
(3) Zoper sklep o vzorčnem postopku ni dovoljena pritožba.

(3) Če tožnik izjavi, da vztraja pri tožbi, sodišče postopek
n
adaljuje, sicer pa postopek s sklepom ustavi.

45. člen

«) Če je bil v primeru, ko prvostopenjski organ ni izdal in

(1) Po pravnomočnosti odločbe, izdane v vzorčnem postopku,
sodišče brez obravnave odloči o prekinjenih postopkih, če ti
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postopKi glede na vzorčni postopek nimajo bistvenih posebnosti dejanske ali pravne narave in če je dejansko stanje
razjasnjeno.
.'vi.vbor.:
(2) Ce v primeru iz prejšnjega odstavka odloči sodišče enako,
kot je bilo odločeno v vzorčnem postopku, odloči o vseh
tožbah z eno sodbo.

S. oddelek

n»l4 .Sd

K'.v.f;bo >.'V. ! '•
Pripravljalni postopek
46. člen
(1) Predsednik senata mora že pred glavno obravnavo ukreniti
vse, kar je potrebno, da se spor čimpreje reši. Zlasti lahko:

49. člen
(1) Sodišče mora prekiniti postopek, če se predhodno vpraša;
nje tiče obstoja kaznivega dejanja, obstoja zakonske zveze ali
ugotovitve očetovstva ali če zakon tako določa.
(2) Kadar se tiče predhodno vprašanje kaznivega dejanja, Pa
ni mogoč kazenski pregon, obravnava sodišče tudi to vprašanje.
(3) Sodišče mora prekiniti postopek, če o predhodnem vprašanju že teče postopek pred pristojnim sodiščem oziroma
drugim organom.
(4) O prekinitvi postopka izda sodišče sklep, zoper katerega i®
dovoljena pritožba. Pritožbo je treba vložiti v treh dneh od
dneva vročitve sklepa strankam.

1. udeležence povabi k razpravi o spornem stanju ter k sklenitvi poravnave;
2. udeležencem naloži, da v določenem roku navedejo dejstva
in dokaze, dopolnijo ali pojasnijo njihove pripravljalne vloge
ter predložijo listine in druge predmete, ki so primerni za
deponiranje pri sodišču, zlasti pa, da se izjavijo o dejstvih,
pomembnih za odločitev;
3. pridobi potrebne podatke.
(2) Udeležence je treba o vsaki odredbi obvestiti.
(3) Predsednik senata lahko izven glavne obravnave izvede
posamezne dokaze, vendar le, če je to koristno za potek
kasnejše obravnave in se lahko domneva, da sodišče lahko
izid dokaza pravilno oceni tudi brez neposrednega spremljanja poteka njegove izvedbe.
(4) Sodišče lahko izjave in dokazila, ki se navedejo po izteku
roka, določenega po prvem odstavku tega člena, zavrne in
odloči brez nadaljnjega ugotavljanja dejstev:

50. člen
(1) Kadar sodišče zaradi predhodnega vprašanja postopek
prekine, s sklepom o prekinitvi postopka lahko naloži tožniku
da v določenem roku začne postopek pred pristojnim sodiščem oziroma drugim organom in mu predloži dokazilo o tem
Rok prične teči z vročitvijo sklepa o prekinitvi postopka oziroma z iztekom roka za pritožbo, če je ta dovoljena po četrtem
odstavku prejšnjega člena.
(2) Če tožnik ne ravna po prejšnjem odstavku, se šteje, da je
tožbo umaknil. V tem primeru sodišče postopek s sklepom
ustavi. Na to posledico je potrebno stranko v sklepu o prekinitvi postopka opozoriti.
51. člen
Postopek, ki je bil prekinjen zato, da bi se rešilo predhodno
vprašanje pri pristojnem sodišču ali drugem organu, se nada- j
ljuje, ko postane odločba o tem vprašanju pravnomočna.

1. če bi njihova dopustitev po presoji sodišča zavlačevala
rešitev spora.
2. če stranka zamude ni zadostno opravičila,

7. oddelek

3. če je bila stranka poučena o posledicah zamude roka.

Glavna obravnava in seja

ti

i
g

52. člen
47. člen
(1) V pripravljalnem postopku predsednik senata odloči:
1. o prekinitvi postopka;
2. o ustavitvi postopka zaradi umika tožbe ali sodne poravnave;
3. o zadevah, o katerih lahko odloči pri predhodnem preizkusu tožbe predsednik senata.
6. oddelek

(1) Sodišče na prvi stopnji odloči po opravljeni glavni obra*1'
navi.
(2) Sodišče lahko odloči brez glavne obravnave (sojenje na
seji), če v pripravljalnem postopku ugotovi, da je bilo dejaf1'
sko stanje v postopku za izdajo upravnega akta popolno '[j
pravilno ugotovljeno ali pa to ni sporno, stranke pa v tožbi a"
v odgovoru na tožbo glavne obravnave niso zahtevale.

"1
jj
K<
^

(3) Kadar sodišče sodi na seji, seja ni javna, sodnik poroče^'
lec pa ima v postopku pred sejo enaka pooblastila, kot jih
™
po določbah tega zakona predsednik senata.
^
(4) O pravnih sredstvih odloči sodišče na seji.

H

Predhodno vprašanje
48. člen
(1) Če je odločitev v upravnem sporu v celoti ali delno odvisna
od vprašanja, ki je samostojna pravna celota in sodi v pristojnost drugega sodišča ali organa (predhodno vprašanje), ga
lahko sodišče ob pogojih tega zakona samo obravnava, lahko
pa postopek prekine, dokler vprašanja ne reši pristojni organ.
(2) Če sodišče samo obravnava to vprašanje, ima njegova
rešitev pravni učinek samo v stvari, v kateri je bilo vprašanje
rešeno.
60

53. člen

..
1
i
'
(1) Kadar sodišče sodi na seji, lahko odloči le na podiaf 5o
dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno v upravnem P"'
stopku.
jj®
(2) Na glavni obravnavi sodišče izvaja dokaze, kadar in kolik0'
je to potrebno za odločitev v upravnem sporu, pa dokazi ni®
bili že izvedeni v postopku izdaje izpodbijanega akta ali f
druga dejstva kažejo na to, da jih je treba drugače presod1' .
kot jih je presodil organ, ki je izdal izpodbijani upravni aKl
)
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54. člen
(j) Sodišče stranke se o vseh narokih za izvedbo dokazov
?Dvesti in lahko prisostvujejo pri njihovi izvedbi. Pričam in
izvedencem lahko postavljajo vprašanja. Če nasprotna
s
»anka vprašanju ugovarja, odloči predsednik senata.
55. člen
<1) Glavno obravnavo vodi predsednik senata.
(2) Po oklicu zadeve predsednik senata pove bistveno vsebino
Pisa.

s

(3) Potem dobi besedo tožnik, da razloži tožbo, za njim tožena
anka in druge stranke, da razložijo svoje stališče.

s,r

tovi, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega upravnega
akta pravilen, da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena.
(2) Sodišče odloči po prejšnjem odstavku tudi, če spozna, da
je izpodbijani upravni akt po zakonu utemeljen, vendar iz
drugih razlogov, kot so navedeni v upravnem aktu; te razloge
navede sodišče v sodbi.
62. člen
(1) Če sodišče tožbi ugodi, s sodbo odpravi izpodbijani
upravni akt:
1. če ga ni izdal pristojni organ;

56. člen

2. če spozna, da na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo
ugotovljeno v postopku za izdajo upravnega akta, ne more
rešiti spora, zato ker so bili zmotno presojeni dokazi, ker so
ugotovljena dejstva v nasprotju s podatki spisa, ker so
v bistvenih točkah nepopolno ugotovljena ali ker je bil iz
ugotovljenih dejstev napravljen napačen sklep glede dejanskega stanja;

j. ) O glavni obravnavi se piše zapisnik. Če so pisne vloge
J°kumentirane, se lahko zapisnik sklicuje nanje, vanj pa se
Pišejo samo bistvena dejstva in okoliščine in izrek odločbe.

3. če spozna, da v postopku za izdajo upravnega akta niso bila
upoštevana pravila postopka (2. točka prvega odstavka in
tretji odstavek 26. člena).

'2) Zapisnik podpišeta predsednik senata in zapisnikar.

(2) Če sodišče upravni akt odpravi, vrne zadevo organu, ki je
upravni akt izdal, v ponoven postopek, v primeru iz 1. točke
prejšnjega odstavka pa pošlje zadevo v odločitev pristojnemu
organu. Zadeva se vrne v stanje, v katerem je bila, preden je
bil odpravljeni upravni akt izdan.

Na glavni obravnavi vloženi dokazni predlog se lahko
zavrne samo s sklepom sodišča, ki mora biti ustno obrazložen.
1

57. člen
Sodišče ne sme dovoliti sodne poravnave, ki bi bila
nasprotju z javno koristjo.
58. člen
") V upravnem sporu ni mirovanja postopka.
'') če toženec ne pride na glavno obravnavo, se ta kljub temu
»Pravi.
Če ne pride na obravnavo nobena od strank ali če ne pride
'k, lahko odloči sodišče brez glavne obravnave.

2n

oddelek
^ločba
59. člen
jjj Sodišče odloči o sporu s sodbo, o vprašanjih, ki se tičejo
,°stopka ali se pojavijo v zvezi s postopkom, pa s sklepom,
°"kor ni s tem zakonom drugače določeno.
Sodišče sprejme sodbo ali sklep z večino glasov.
jjj) 0 posvetovanju in glasovanju se piše poseben zapisnik;
Odpišejo ga vsi člani senata in zapisnikar.
Sodišče se posvetuje in glasuje brez navzočnosti strank.
60. člen
Sodba se lahko opira samo na dejstva in dokaze, o katerih
^ e stranke lahko izjavile pred sodiščem ali pred organi, ki
. .odločali v postopku za izdajo upravnega akta, razen če
l®lstvo ni sporno ali mu stranke niso ugovarjale, kakor tudi,
.»dar zakon izrecno določa, da se lahko odloči brez predane izjave strank.
s

61. člen
^ Sodišče s sodbo tožbo kot neutemeljeno zavrne, če ugoPoročevalec, št. 36

(3) V primerih iz prvega odstavka tega člena mora pristojni
organ izdati nov upravni akt brez odlašanja, najpozneje pa
v tridesetih dneh od dneva, ko je dobil sodbo; pri tem je vezan
na pravno mnenje sodišča in na njegova stališča, ki se tičejo
postopka.
63. člen
(1) Sodišče sme samo ugotoviti dejansko stanje in po opravljeni glavni obravnavi odpraviti upravni akt ter s sodbo odločiti o stvari, če bi odprava izpodbijanega upravnega akta in
novi postopek pri pristojnem organu prizadela tožniku težko
popravlivo škodo.
(2) Po prejšnjem odstavku ravna sodišče tudi, če izda pristojni
organ potem, ko je bil upravni akt odpravljen, nov upravni akt,
ki je v nasprotju s pravnim mnenjem sodišča ali z njegovimi
stališči, ki se tičejo postopka, če to zahteva stranka z novo
tožbo.
(3) Če sodišče spozna, da je treba izpodbijani upravni akt
odpraviti, sme s sodbo odločiti o stvari, če narava stvari to
dopušča in če ima v podatkih postopka za to zanesljivo
podlago.
(4) Če pristojni organ ne izda takoj, najpozneje pa v tridesetih
dneh po opdravi upravnega akta, novega upravnega akta,
sme stranka s posebno vlogo zahtevati tak akt. Če pristojni
organ niti v sedmih dneh po prejemu zahteve ne izda upravnega akta, ga sme stranka zahtevati od sodišča, ki je izdalo
sodbo na prvi stopnji.
(5) Če dobi sodišče vlogo iz prejšnjega odstavka, zahteva od
pristojnega organa pojasnilo, zakaj upravnega akta ni izdal.
Pristojni organ mora to sporočiti takoj, najkasneje pa v roku
sedmih dni. Če tega ne stori ali če ga dano sporočilo pcx
mnenju sodišča ne opravičuje, sodišče samo odloči o stvari.
64. člen
(1) V sporih iz 4. točke prvega odstavka 9. člena tega zakona
sme sodišče prepovedati nadaljevanje posamičnega dejanja.
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odločiti o tožnikovem zahtevu za povrnitev škode in določiti,
kar je potrebno, da se odpravi poseg v ustavne pravice in
vzpostaviti zakonito stanje,
(2) O prepovedi nadaljevanja dejanja in ukrepih za vzpostavitev zakonitega stanja odloči sodišče s sklepom, zoper katerega je dovoljena pritožba v roku treh dni. Vrhovno sodišče
mora o pritožbi odločiti v treh dneh od njenega prejema.
65. člen
(1) S sodbo, s katero se izpodbijani upravni akt odpravi,
odloči sodišče tudi o tožnikovem zahtevku, da se mu vrnejo
vzete stvari ali povrne škoda.
(2) Če odločitev o zahtevku iz prejšnjega odstavka zahteva
ugotavljanje dejstev, ki bi pomenilo bistveno podaljševanje
postopka v upravnem sporu, lahko sodišče napoti tožnika, naj
uveljavlja svoj zahtevek v pravdi.

66. člen
(1) Če je tožba vložena zaradi molka, sodišče pa spozna, da je
upravičena, ji s sodbo ugodi in pod pogoji iz prvega odstavka
63. člena tega zakona samo odloči o stvari ali pa naloži
pristojnemu organu, kakšen upravni akt naj izda.

9. oddelek
Začasna odredba
70. člen
(1) Če pristojni organ v primerih in pod pogoji iz druge!)3
odstavka 31. člena tega zakona ne odloži izvršitve akta d°
izdaje sodne odločbe, lahko tožnik zahteva odložitev iz enakih razlogov od sodišča.
(2) Tožnik lahko zahteva izdajo začasne odredbe tudi za
začasno ureditev stanja glede na sporno pravno razmerje, W
se ta ureditev, predvsem pri trajajočih pravnih razmerjih
verjetno izkaže za potrebno, da se odvrnejo hujše škodljiv
posledice ali grozeče nasilje.
(3) Za izdajo začasne odredbe po prejšnjih odstavkih je P"'
stojno sodišče, ki je pristojno za odločitev o tožbi.
(4) Sodišče odloči o zahtevi za izdajo začasne odredbe v sedmih dneh od prejema zahteve s sklepom, ki mora biti obrazložen. Sodišče lahko izdajo začasne odredbe veže na pogoj, 1
se da zavarovanje za škodo, ki utegne nastati nasprol"
stranki zaradi njene izdaje.
(5) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka se stranke lahko v trejj
dneh pritožijo. Vrhovno sodišče mora o pritožbi odločiti v tre'1
dneh od njenega prejema.

(2) Če pristojni organ ne ravna po navodilu iz prejšnjega
odstavka in stranka zaradi tega vloži tožbo, ravna sodišče po
64. člena tega zakona.

6. poglavje

67. člen

1. oddelek

(1) Če je bila opravljena glavna obravnava, sodišče takoj po
končani obravnavi izda sodbo, ki jo razglasi predsednik
senata. Ob razglasitvi sodbe navede predsednik senata najpomembnejše razloge odločitve.
(2) V zapletenih primerih lahko sodišče odloži izdajo sodbe za
osem dni od dneva, ko je bila končana glavna obravnava.
V tem primeru se sodba ne razglasi.
(3) Če je sodišče sklenilo, da konča glavno obravnavo, pa je
treba preskrbeti še spise ali listine, v katerih so dokazi, se
mora sodba izdati v osmih dneh od dneva, ko prejme sodišče
spise ali listine.

' J91
'
II

PRAVNA SREDSTVA
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!
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i

Pritožba
71. člen

■■ i S
(1) Zoper sodbo, izdano v upravnem sporu na prvi stopnji." v
dovoljena pritožba, kolikor ta zakon ne določa drugače.
p
.9
(2) Pritožba se lahko vloži v petnajstih dneh od vročj*^ v
prepisa sodbe strankam. Vloži se pri sodišču, ki je izd''
sodbo na prvi stopnji v zadostnem številu izvodov za sodi»p
in stranke, ki so se udeleževale postopka na prvi stopnji(3) Pritožba ni dovoljena v sporih iz 2. točke 10. člena te9'
zakona in v sporih o zakonitosti aktov volilnih organov
lokalne volitve.

68. člen
(1) Sodba obsega: uvod (naslov sodišča, ime in priimek predsednika in članov senata ter zapisnikarja, imena strank in
njihovih zastopnikov, označbo sporne zadeve, dan, ko je bila
končana glavna obravnava oziroma opravljena seja senata),
izrek, obrazložitev in pouk o pritožbi.
(2) Sodišču ni treba navajati razlogov za odločitev, kolikor
sledi utemeljitvi upravnega akta in to v sodbi ugotovi.
(3) Sodbo podpiše predsednik senata.
(4) Sodba se vroči strankam v overjenem prepisu.
69. člen
(1) Za sklepe se ustrezno uporabljata določbi 67. in 68. člena
tega zakona.
(2) Sklepe je treba obrazložiti, če je zoper njih dopustna
pritožba ali če se z njimi odloči o pravnem sredstvu ter
v drugih primerih, določenih s tem zakonom.
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si
72. člen
Id
(1) V pritožbi sme pritožnik navajati nova dejstva in dokaze
če izkaže za verjetno, da jih brez svoje krivde ni mogel nav«,
oziroma predložiti do konca glavne obravnave, če je postoP ''
tekel brez glavne obravnave, pa do konca postopka na P !
stopnji.
jI

(2) Predsednik senata sodišča prve stopnje po potrebi san"t.
na zahtevo sodnika poročevalca sodišča druge stopnje op"p '*■
poizvedbe, da bi se preverila resničnost pritožnikovih nave" C
1.
Cc
73. člen
Sa

i.
vj|
.a ta
1. zaradi bistvene kršitve določb postopka v upravnem sp0'
3.,
2. zaradi zmotne uporabe materialnega prava;
gg
„jfie
3. zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stapl
(1) Sodba se sme izpodbijati:

poročevalec, št. 3

(2) Će je sodišče izdalo sodbo brez glavne obravnave, je
Podana
bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu
le
. če je to vplivalo ali moglo vplivati na zakonitost in pravilnost sodbe.
74. člen
Vrhovno sodišče s sodbo pritožbo kot neutemeljeno zavrne in
Potrdi
sodbo prve stopnje, če spozna, da niso podani razlogi,
12
katerih se sodba lahko izpodbija, in ne razlogi, na katere
"lora paziti po uradni dolžnosti.

75. člen
Vrhovno sodišče s sklepom sodbo prve stopnje razveljavi, če
"gotovi, da je podana bistvena kršitev določb postopka
" 6upravnem sporu, in vrne zadevo istemu sodišču prve stopal ali jo odstopi pristojnemu sodišču prve stopnje, da opravi
postopek. V tem sklepu sodišče odloči tudi o tem, katera
dejanja,
ki jih zajema bistvena kršitev določb postopka
u
Pravnem sporu, se ponovno opravijo.
76. člen
1

j ) Vrhovno sodišče s sklepom sodbo sodišča prve stopnje
Uveljavi in zavrže tožbo, če je bila v postopku pred sodiščem
Prv
e stopnje prekršena določba prvega odstavka 36. člena
9a zakona.
®)a Vrhovno sodišče s sodbo razveljavi sodbo prve stopnje in
Pravi upravni akt, če je bila v postopku pred sodiščem prve
'°Pnje prekršena določba 37. člena tega zakona.
če vrhovno sodišče ugotovi, da se je postopka na prvi
°Pnji udeleževal nekdo, ki ne more biti stranka v upravnem
Poru, ali če stranke v skladu z zakonom ni zastopal zakoniti
astopnik
ali če zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec
ji v r®nke ni imel potrebnega dovoljenja za opravljanje dejanj
Postopku, razen če so bila posamezna dejanja v postopku
ozneje odobrena, razveljavi s sklepom sodbo prve stopnje in
it
na naravo kršitve vrne zadevo sodišču prve stopnje
K Ponovno odločanje ali zavrže tožbo.

79. člen
Vrhovno sodišče ne sme spremeniti sodbe sodišča prve stopnje v škodo stranke, ki se je pritožila, če se je pritožila samo
ona.
:
■ i oiaiooa lioioo
t:
• LDiOt v Btit (ne
80. člen
jelb
;lh
(1) Sklep se lahko izpodbija s posebno pritožbo samo, kolikor
tako določa ta zakon.
u
(2) Zoper sklep sodišča prve stopnje, s katerim se onemogoči
nadaljni postopek, je dovoljena posebna pritožba, kolikor ta
zakon ne določa drugače.
2. oddelek
Zahteva za varstvo zakonitosti
81. člen
(1) Zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vloži državni tožilec
Republike Slovenije zoper pravnomočno odločbo:
1. zaradi bistvenih kršitev določb postopka v upravnem sporu,
razen če se kršitev nanaša na krajevno pristojnost, obveznost
glavne obravnave in izključitev javnosti glavne obravnave;
2. zaradi zmotne uporabe materialnega prava.
(2) Zahtevo je treba vložiti v treh mesecih od tedaj, ko je bil
stranki, v katere korist je bila izdana odločba, vročen njen
prepis. Zahteva se vloži pri vrhovnem sodišču.
(3) Vložena zahteva za varstvo zakonitosti ne zadrži izvršitve
pravnomočne odločbe, zoper katero je vložena.
82. člen
(1) V zahtevi za varstvo zakonitosti je treba označiti sodno
odločbo, zoper katero se vlaga zahteva za varstvo zakonitosti,
in povedati, iz katerih razlogov in v kolikšnem obsegu se
predlaga preizkus.
83. člen

^

77. člen
!l0rhovn° sodišče razveljavi s sklepom sodbo sodišča prve
Pnje in mu vrne zadevo v novo sojenje, če misli, da je treba
v Pravilno ugotovitev dejanskega stanja ugotoviti nova deja in izvesti nove dokaze.
78. člen

! PPrče
v primeru iz prejšnjega člena Vrhovno sodišče samo
n avi glavno obravnavo in ugotovi drugačno dejansko stakakor
je bilo ugotovljeno v sodbi prve stopnje, s sodbo
I Premeni sodbo sodišča prve stopnje.
!t m! rP° Prejšnjem odstavku odloči vrhovno sodišče brez glavne
3vnave:
1 ^e je sodišče prve stopnje zmotno presodilo listine ali
|n
"osi"redno izvedene dokaze, njegova odločba pa se opira
Sarn
° na te dokaze;
,j,^e je sodišče prve stopnje iz ugotovljenih dejstev nepra?lno
sklepalo na obstoj drugih dejstev, sodba pa se opira na
a
fl ' dejstvaT
•j
umisli, da je dejansko stanje v sodbi prve stopnje pravilno
-90'ovljeno, da pa je sodišče prve stopnje zmotno uporabilo
iji "lati®rialno pravo.
i ^ročevalec, št. 36

(1) Zahtevo, ki ni dovoljena ali je bila vložena prepozno, in
zahtevo, ki jo je vložila neupravičena oseba, zavrže vrhovno
sodišče s sklepom.
(2) Če sodišče ne zavrže zahteve, jo pošlje strankam; te lahko
podajo v roku, ki ga določi sodišče, nanjo odgovor.
(3) Sodišče, ki je bila zoper njegovo odločbo vložena zahteva
za varstvo zakonitosti, in toženi organ morata sodišču na
zahtevo brez odlašanja poslati vse spise.
84. člen
(1) Sodišče odloči o zahtevi za varstvo zakonitosti na seji.
(2) Pri odločanju se sodišče omeji samo na preizkus kršitev, ki
jih uveljavlja državni tožilec v svoji zahtevi.
85. člen
(1) Sodišče s sodbo zavrne zahtevo za varstvo zakonitosti, če
spozna, da niso podane kršitve zakona, ki se uveljavljajo
v zahtevi.
(2) Če sodišče ugotovi, da je podana zatrjevana bistvena
kršitev določb postopka, zahtevi za varstvo zakonitosti ugodi
63

in odloči glede na naravo kršitve po določbi 75. ali 76. člena
tega zakona.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora sodišče, katerega
odločba je razveljavljena, opraviti vsa dejanja v postopku in
rešiti vprašanja, na katera ga je opozorilo sodišče, ki je odločilo o zahtevi.
(4) Če sodišče ugotovi, da je bilo materialno pravo zmotno
uporabljeno, ugodi zahtevi za varstvo zakonitosti in izpodbijano odločbo spremeni.

88. člen
(1) Predlog za obnovo postopka se vloži pri sodišču, k''
pristojno za odločitev o njej.
(2) O predlogu za obnovo postopka odloči sodišče, ki je izd8
odločbo, na katero se nanaša obnovitveni razlog.
(3) O predlogu za obnovo postopka odloči sodišče v sena
treh sodnikov.
89. člen

3. oddelek

(1) V predlogu za obnovo je treba zlasti navesti:

Obnova postopka

1. sodbo ali sklep, s katerim je bil končan postopek, g'*
katerega se zahteva obnova;
86. člen

(1) Postopek, ki je bil pravnomočno končan s sodno odločbo,
se na predlog stranke obnovi:
1. če stranka zve za nova dejstva ali če najde nove dokaze ali
dobi možnost uporabiti nove dokaze, na podlagi katerih bi bil
spor zanjo ugodneje rešen, če bi se bila nanje sklicevala ali če
bi jih bila uporabila v prejšnjem postopku;
2. če se opira odločba na ponarejeno ali prenarejeno listino
ali na krivo izpovedbo priče, izvedenca ali stranke pri zasliševanju pred sodiščem;
3. če sodišče ni bilo sestavljeno po določbah tega zakona;
4. če je pri odločitvi sodeloval sodnik, ki je bil ali bi moral biti
po zakonu izločen;
5. če se je postopka udeleževal nekdo, ki ne more biti stranka
v upravnem sporu, ali če stranke v skladu z zakonom ni
zastopal zakoniti zastopnik ali če zakoniti zastopnik oziroma
pooblaščenec stranke ni imel potrebnega dovoljenja za
opravljanje dejanj v postopku, razen če so bila posamezna
dejanja v postopku pozneje odobrena;
6. če se odločba opira na sodbo, ki je bila izdana v kazenski ali
civilni zadevi, ta sodba pa je bila pozneje razveljavljena
z drugo pravnomočno sodno odločbo;
7. če je prišlo do odločbe sodišča zaradi kaznivega dejanja
sodnika ali delavca pri sodišču, strankinega zastopnika ali
pooblaščenca, njenega nasprotnika ali nasprotnega zastopnika ali pooblaščenca;
8. če stranka najde odločbo, ki je bila izdana že prej v istem
upravnem sporu ali če dobi možnost, da jo uporabi;
9. če prizadeti osebi ni bila dana možnost udeležbe v upravnem sporu.
(2) Zaradi razlogov iz 1. točke prejšnjega odstavka se sme
obnova dovoliti le, če je sodišče samo ugotavljalo dejansko
stanje.
(3) Zaradi razlogov iz 1., 2. ter 5. do 9. točke prvega odstavka
tega člena se sme dovoliti obnova samo, če se stranka brez
lastne krivde ni mogla sklicevati nanje v prejšnjem postopku.
87. člen
(1) Obnova postopka se lahko zahteva najpozneje v tridesetih
dneh, odkar je stranka zvedela za obnovitveni razlog oziroma
ga je lahko pridobila. Če je zvedela za obnovitveni razlog,
preden je bil postopek pri sodišču končan, pa ga ni mogla
uporabiti v tem postopku, lahko zahteva obnovo v tridesetih
dneh od dneva, ko ji je bila vročena odločba.
(2) Po petih letih od pravnomočnosti odločbe se obnova ne
more več zahtevati, razen če se obnova postopka zahteva iz
razloga po 6. točki prvega odstavka prejšnjega člena.
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2. razloge za obnovo in dokaze oziroma okoliščine, ki razloS
verjetno izkazujejo;
3. okoliščine, iz katerih izhaja, da je bil predlog vložen v za*'
nitem roku, in dokaze za to.
90. člen
(1) Sodišče zavrže predlog za obnovo s sklepom, če ugoM'
da je predlog vložila neupravičena oseba ali je bil vlo*
prepozno ali da stranka ni izpričala, da je zakoniti razlogobnovo vsaj verjeten.
J
(2) Če sodišče ne zavrže predloga, ga pošlje nasprotni stran
0
in prizadetim osebam, ki lahko v petnajstih dneh nanj odg "'
rijo.
(3) Predlog se pošlje zastopniku javnega interesa tudi, čese'
udeleževal postopka, za katerega je predlagana obnova.
91. člen
(1) Zoper odločbo, ki jo izda sodišče v obnovljenem P°s,°?!!
so dovoljena pravna sredstva, ki so dovoljena zoper sod"
6. poglavje
Izvršba
92. člen
(1) Sodba, s katero sodišče nadomesti upravni akt, se iz"1*
določbah zakona o splošnem upravnem postopku.
93. člen
(1) Če se zaradi denarnega zahtevka izvršba opravi P'
državi, lokalni skupnosti ali njunim organom ali organi
jam, mora sodišče pred izdajo sklepa o izvršbi organ ozi13r0
organizacijo o nameravani izvršbi obvestiti s pozivom, f
izvršbi izognejo s prostovoljno izpolnitvijo obveznosti. R°'
prostovoljno izpolnitev ne sme biti daljši od enega mese
J i'I
(2) Izvršba ni dopustna na stvareh, ki so javno dobro »K
države oziroma lokalne skupnosti in tudi ne na stvareh.
nujni pogoj za izvrševanje javnih nalog.
11L
(4) Naznanitev izvršbe in upoštevanje roka za prostog ;
izpolnitev ni potrebno, če gre za izvršitev začasne odred
7. poglavje
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
94. člen
(1) Upravna sodišča pričnejo z delom 1. julija 1995.
poročevalec, &

(2) Zadeve, ki jih do datuma iz prejšnjega odstavka prejme
Vrhovno sodišče, pa o njih do tega dne še ni odločeno in so
po določbah tega zakona zanje pristojna upravna sodišča,
Prevzamejo s 1. julijem 1995 v delo pristojna upravna sodišča.

uveljavitvi tega zakona. Če je po 1. juliju 1995 v končanih
zadevah predlagana obnova postopka, je za odločanje
o obnovi in za vodenje postopka pristojno upravno sodišče po
določbah tega zakona.

(3) Postopek se v primerih po prejšnjem odstavku nadaljuje
po določbah tega zakona o postopku na prvi stopnji. Dejanja
postopku, ki so bila opravljena pred Vrhovnim sodiščem, se
ne ponovijo.

96. člen

v

(4) Arhiv v zadevah, v katerih je pred pričetkom uporabe tega
zakona odločilo Vrhovno sodišče, hrani Vrhovno sodišče.

(1) Sodni svet v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona določi
število sodnikov upravnih sodišč na predlog ministra za pravosodje in po predhodnem mnenju predsednika Vrhovnega
sodišča.

(5) Podrobnejša navodila o prevzemu zadev po prvem
odstavku tega člena izda minister za pravosodje.

(2) Minister za pravosodje določi število strokovnih sodelavcev, sodnih referentov, upravnotehničnih in drugih delavcev
sodišča v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

95. člen

97. člen

0) S 1. julijem 1995 nadaljuje Vrhovno sodišče postopek
zadevah, ki jih je prejelo pred tem datumom, pa je zanje
Pristojno za odločanje na prvi stopnji, po določbah tega
zakona; že opravljena dejanja v postopku se ne ponovijo.

Sodniki upravnih sodišč morajo biti izvoljeni oziroma imenovani najkasneje do 15. maja 1995, najkasneje do 30. maja 1995
pa imenovani predsedniki upravnih sodišč.

(2) V zadevah, o katerih pred pričeckom uporabe tega zakona
odloči Vrhovno sodišče, so dovoljena pravna sredstva, ki so
dovoljena po predpisih, ki se uporabljajo do pričetka uporabe
•ega zakona.

98. člen

v

(3) Za zadeve o predlogu za varstvo zaradi nezakonitega
dejanja iz 67. člena zakona o upravnih sporih, ki jih do
uveljavitve tega zakona prejmejo temeljna sodišča, so s 1.
januarjem 1995 in do pričetka dela upravnih sodišč pristojna
okrožna sodišča.
<14) Postopki v zadevah iz prejšnjega odstavka, ki do 1. julija
995 niso pravnomočno končani, se nadaljujejo in končajo
Pred okrožnimi sodišči po postopku, ki se je uporabljal ob

'• Temeljne določbe (1. do 8. člen)
SUspredlaganim zakonom se upravno sodstvo usklajuje z novo
tavo in v večji meri kot doslej z evropsko konvencijo o človekovih pravicah, po kateri mora biti zagotovljeno strankam
v
upravnem postopku sodno varstvo v kontradiktornem
Postopku.
V temeljnih določbah, vsebovanih v prvem delu predloga
zakona, je predlagana opredelitev upravnega spora v prvi vrsti
kot spora o zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, s katenrni državni organi in nosilci javnih pooblastil odločajo o pravicah, obveznostih in pravicah posameznikov in drugih strank
* upravnem postopku (1. člen). Upravni spor naj bi bil zato
dopusten v vseh sporih javnopravne narave, razen kadar bo
2
- zakonom določena pristojnost drugega sodišča (2. člen).
Med takšne spore se po predlagani ureditvi drugega odstavka
4
člena uvrščajo tudi spori glede posamičnih aktov, izdanih
v volilnem postopku, o izvolitvah, imenovanjih, napredovanjih
ln
: 0r razrešitvah funkcionarjev in delavcev v državnih organih,
ganih lokalnih skupnosti in javnih zavodih.
s

odnik v upravnem sporu s svojo odločitvijo ne more nadomestiti
upravnega odločanja, ker bi to pomenilo poseg
v
načelo ločitve izvršilne oblasti od sodne. Zato je upravni
s
P°r predvsem spor o zakonitosti upravnega akta. Vendar pa
^ora
biti zagotovljena tudi možnost, ki v primerih nedelovan
ia uprave ali zaradi preprečitve nastanka večje škode omogoči doseganje učinkovitega pravnega varstva, torej tudi spor
Polne jurisdikcije, če ga dopušča narava stvari (sodišče npr.
more s sodbo izdati potnega lista). Prav tako je treba
zagotoviti spor polne jurisdikcije v primerih, ko stranka lahko
^Pr. zahteva povračilo škode, ki ji je bila povzročena z nezakonitim aktom, in v primerih poseganja v ustavne pravice
'drugi odstavek 1. člena).
Poročevalec, št. 36

Določbe tega zakona o postopku v upravnem sporu se pričnejo uporabljati s 1. julijem 1995.
1. julija 1995 se v Republiki Sloveniji preneha uporabljati
zakon o upravnih sporih (Uradni list SFRJ, št. 4/77), razen za
primere iz četrtega odstavka 95. člena tega zakona.
99. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Poseganje v ustavne pravice s posamičnim dejanjem ali
aktom se je doslej presojalo v posebnih postopkih in sicer
v t.im. kvaziupravnem sporu ali pa v sporu zaradi nezakonitega dejanja uradne osebe pred temeljnimi đodišči. Vendar pa
je predlagana ureditev po mnenju predlagatelja glede na
določbo drugega odstavka 157. člena ustave utemeljena.
Povsem nova je predlagana ureditev, po kateri se v upravnem
sporu lahko izpodbijajo tisti akti državnih organov, organov
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ki so sicer
izdani v obliki predpisa, urejajo pa posamična razmerja (3.
točka prvega odstavka 9. člena), tako da za njihovo presojo ni
pristojno ustavno sodišče (o čemer se je Ustavno sodišče
Republike Slovenije že izreklo za nepristojno).
Enako kot doslej pa bo po predlagani ureditvi mogoče s tožbo
v upravnem sporu zahtevati izdajo upravnega akta, kadar bo
prišlo do t.i. molka upravnega organa (tretji odstavek 1.
člena), saj bi v nasprotnem primeru uprava dejansko
posredno lahko omejevala posameznikovo pravico do sodnega varstva zoper njene odločitve s tem, da o zadevi sploh ne
bi odločila.
Predlagana določba 3. člena je odraz tega, da sodno varstvo
ne more v načelu nadomeščati upravnih odločitev tako, da bi
se jim stranke z direktnim sodnim varstvom enostavne izognile. Zato je treba predvideti izčrpanost upravne poti (drugi
odstavek 3. člena).
2. Organizacija in pristojnost upravnih sodišč (7. do 14. člen)
Predlog zakona v drugem in tretjem poglavju prvega dela
ureja organizacijo in pristojnost upravnih sodišč. Pri tem
predvideva dvostopenjsko upravno sodstvo, ki je po mnenju
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predlagatelja potrebno predvsem zaradi uvajanja spora polne
jurisdikcije kot pravila, pa tudi zaradi obsega dela, s katerim
se že nekaj časa srečuje Vrhovno sodišče.
Na prvi stopnji je predlagana ustanavitev štirih upravnih
sodišč in sicer v Celju, v Kopru, v Ljubljani in v Mariboru, ki
bodo delovala za območja višjih sodišč s sedežem v istih
krajih (7. člen). Po mnenju predlagatelja je takšna rešitev
potrebna zaradi sodnega varstva v primerih dekoncentrirane
državne uprave oziroma v primerih, ko bodo kot stranke
v upravnem sporu nastopale lokalne skupnosti. Možno bi bilo
ustanoviti tudi eno prvostopno sodišče glede na predviden
obseg dela. Vendar bi ob sistemu upravnega sodstva, kot je
sicer predlagan, po mnenju predlagatelja predstavljala takšna
rešitev prevelik strošek za stranke, če bi se morale udeleževati
z območja cele Slovenije obravnav npr. v Ljubljani ali v katerem drugem kraju, čeprav bodo vsaj v začetni fazi nekatera od
teh sodišč (vsaj po številu sodnikov) dokaj majhna.
V sistemu dvostopenjskega upravnega sodstva lahko opravlja
funkcijo drugostopnega sodišča samo Vrhovno sodišče
Republike Slovenije (5. člen). To sodišče naj bi odločalo zlasti
o pritožbah zoper odločbe prvostopenjskih upravnih sodišč.
Odločalo naj bi tudi o izrednih pravnih sredstvih. Z določbo
prvega odstavka 127. člena ustave je Vrhovno sodiše postavljeno kot najvišje sodišče, s katerim se zaključuje redna sodna
pot, zaradi česar so tudi izključene možnosti uvedbe specializiranega upravnega sodstva v celoti.
Predvideno je, da bi Vrhovno sodišče izjemoma (točka I. člena
10) odločalo tudi kot prvostopno upravno sodišče, vendar le
o upravnih zadevah, ki so posebej določene, gre pa predvsem
za sodno varstvo zoper odločitve najvišjih predstavnikov drugih vej oblasti oziroma odločitve, ki se sprejemajo na ravni
države, za zadeve, ki pomenijo spor med državo in npr.
lokalnimi skupnostmi, ali pa za zadeve, ki so po svoji naravi
tako nujne (kot npr. presoja zakonitosti aktov volilnih organov), da je o njih potrebno odločiti hitro. Takšne rešitve so
znane tudi v drugih pravnih ureditvah, poznajo jih celo v ureditvah s tristopenjskim upravnim sodstvom, pri čemer v teh
ureditvah sodišče, ki ima sicer v postopku s pravnimi sredstvi
vlogo kasacijskega sodišča, odloča v takšnih zadevah na prvi
in zadnji stopnji.
Glede na že sprejeti in uveljavljeni zakon o sodiščih (Uradni
list RS, št. 19/94) imajo sodišča, če o pritožbah zoper njihove
odločbe odloča Vrhovno sodišče, položaj višjega sodišča. To
seveda velja tudi za predlagana štiri upravna sodišča. Zato
morajo imeti tudi sodniki teh sodišč položaj višjega sodnika.
Za položaj, izvolitev oziroma imenovanje in razrešitev sodnikov upravnih sodišč bo veljala ureditev, ki jo je za položaj
sodnikov že določil zakon o sodniški službi. Vendar pa je po
mnenju predlagatelja zaradi specifike upravnega sodstva, ki
od sodnikov zahteva poleg vseh pogojev za opravljanje sodniške funkcije na posameznem sodniškem mestu predvsem
zelo dobro poznavanje uprave, treba določiti tudi ustrezne
dodatne oziroma alternativne pogoje. Za sodnika upravnega
sodišča, ki ima položaj višjega sodišča, bi bil tako že po
določbah zakona o sodniški službi lahko izvoljen, kdor izpolnjuje pogoje za višjega sodnika. Po mnenju predlagatelja pa
je prav zaradi omenjene zahteve po posebnem poznavanju
uprave treba predvideti alternativno možnost, to je poleg
izpolnjevanja splošnih pogojev za opravljanje sodniške funkcije najmanj deset let izkušenj pri odločanju v upravnih stvareh (8. člen).
Posebnost predlagane ureditve pa je tudi v tem, da bi v upravnem sodišču lahko sodil tudi sodnik drugega upravnega
sodišča ali višjega sodišča, kar bi prispevalo k večji učinkovitosti in hitrosti postopka pred upravnimi sodišči, zlasti
v začetnem obdobju delovanja upravnega sodstva pa po mnenju predlagatelja zagotovilo možnost kvalitetne kadrovske
zasedbe prvostopnih upravnih sodišč.
V členih 12 do 14 je predlagana posebna ureditev sestave
sodišča, ki pa je v načelu skladna s sistemom, ki ga je postavil
zakon o sodiščih.
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3. Postopek v upravnem sporu (15. do 69. člen)
Predlagane rešitve postopka v upravnem sporu temeljijo na
kontradiktornosti, pri čemer bi upravno sodišče dejansko
stanje sicer raziskalo v okviru tožbenih navedb, vendar po
predlagani rešitvi 15. člena predloga zakona ne bi bilo vezano
na dokazne predloge strank.
Načelo kontradiktornosti zahteva, da se strankam v postopku
vselej omogoči, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah, ki so
pomembne za izdajo odločbe (16. člen). Izjeme od tega načela
so predlagane le v primeru, ko ima upravni akt takšni
pomanjkljivosti, da sploh ni mogoče presojati njegove zakonitosti oziroma v primeru, če sodišče ugotovi, da je ničen (37člen).
Za vprašanja postopka, ki s predlaganim zakonom ne bodo
urejena, pa je predlagana primerna uporaba zakona o pravdnem postopku (17. člen), ki je v delu, v katerem ne gre &
posebnosti sodnega postopka v upravnem sporu, po mnenju
predlagatelja ustrezna pravna podlaga za delo sodišča.
Z določbami 18. do 21. člena je predlagana ureditev strank1
v upravnem sporu. Posebna novost, ki je dosedanji upravi}
spor pri nas ni poznal, je v tem, da naj bi poleg tožnika i"
toženca ter prizadetih oseb kot stranka nastopal tudi zastopnik javnega interesa. Po mnenju predlagatelja je primerno, da
bi vlogo zastopnika javnega interesa v upravnem sporu opraN"
Ijal državni pravobranilec (dosedanji javni pravobranilec)■
izjemoma pa bi lahko Vlada za posamezne vrste sporov določila tudi drugo osebo za zastopnika javnega interesa 0;e
člen). Namen uvedbe instituta zastopnika javnega interesa l
učinkovito varstvo javne koristi pred upravnimi sodišči, ki 1°
narekuje tudi večja kontradiktornost. Dobre izkušnje z zastopnikom javne koristi pa imajo tudi tuje države.
Predlagana ureditev v 22. in 23. členu posebej določa roke &
vložitev tožbe za posamezne vrste upravnih sporov in motnost vrnitve v prejšnje stanje, ker gre po mnenju predlagatell1
za določeno specifiko, ki zahteva posebno ureditev.
Novost v primerjavi z dosedanjo ureditvijo predstavlja predlagana rešitev 24. člena, po kateri stranke nosijo stroS
postopka po načelu uspeha v postopku razen, kadar se "•e
opravi glavna obravnava. V takšnem primeru naj bi (kot l
veljalo doslej) vsaka stranka nosila svoje stroške.
S predlaganimi določbami 25. do 32. člena se ureja tožba W's
tisto pravno sredstvo, s katerim se sproži postopek upravneQ
spora. Vendar pa je treba upoštevati, da nekatera že obs'°"
ječa zakonodaja predvideva za sprožitev sodnega varstv
drugačno pravno sredstvo (volilna npr. pritožbo), zaradi česa
je predlagana ustrezna rešitev v 25. členu. Z določbo 26. člen'
predloga zakona so določeni izpodbojni razlogi, ki se nanj*
šajo na nepravilnosti, ki so bile lahko storjene v postopa
izdaje upravnega oziroma drugega akta, zoper katerega I
mogoče sprožiti upravni spor.
Vložena tožba po predlagani rešitvi 31. člena praviloma ne "bi
zadržala izvršitve upravnega akta, zoper katerega bi bila v'°
žena.
Tožnik bi lahko s tožbo zahteval odpravo upravnega ak1*
(izpodbojna tožba), izdajo upravnega akta (tožba zara.t
molka), lahko pa pod določenimi pogoji tudi ugotovi"
obstoja ali neobstoja kakšne pravice ali pravnega razme'l
(ugotovitvena tožba) (32. in 33. člen).
V predlagani določbi 36. člena so predvidene procesne Pr^i
postavke, ki morajo ali ne smejo biti podane, da sodišče lan1'
vodi postopek in odloči v upravnem sporu. Na te
sodišče zato ves čas postopka paziti po uradni dolžnosti-
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Kopijo tožbe s prilogami bo moralo sodišče po predlaga p
ureditvi v 38. členu vedno poslati tudi zastopniku javne9 p,
interesa, da bo lahko v določenem mu roku prijavil svOl n,
udeležbo v konkretnem upravnem sporu.
< p
poročevalec, št. 3"

Posebnost v primerjavi z dosedanjo ureditvijo upravnega
spora, ne pa tudi v primerjavi z ureditvijo v nekaterih drugih
državah
(npr. v Nemčiji), je predlagani vzorčni postopek (44.
yeJ>)- Ta naj bi prispeval zlasti k ekonomičnosti postopka
'akrat, kadar gre za presojo večih (po oceni predlagatelja je
primerno vsaj dvajsetih) upravnih aktov, ki se opirajo na
anako ali podobno dejansko stanje. V takem primeru bi
sodišče na podlagi pooblastila po predlagani ureditvi lahko
razsodilo
o eni sami zadevi na obravnavi (vzorčni postopek),
0v
seh ostalih pa po pravnomočnosti odločbe v vzorčni zadevi
16no
odločbo oziroma sodbe brez obravnave.
jj'določbama
46. in 47. člena je predlagana ureditev pose°en9a pripravljalnega postopka, ki naj bi služila koncentraciji
zadeve na glavni obravnavi oziroma omogočila racionalnejši
Postopek v primeru, ko bi sodišče lahko odločilo na podlagi
»se/i zbranih podatkov in omogočene kontradiktornosti že
v
Pripravljalnem postopku tudi brez opravljene glavne obravnave.
Y določbah 48. do 51. člena je predlagana posebna ureditev
■«n. predhodnih vprašanj, pri čemer je predlagana ureditev
° svoji naravi bližja tisti, ki jo poznamo v upravnem
Postopku, od tiste, ki jo pozna pravdni postopek, vendar je
9'®de na naravo zadev v upravnem sporu takšna rešitev po
Vrtenju predlagatelja primernejša.
p

Pritožbe po mnenju predlagatelja ni mogoče dopustiti v sporih o zakonitosti aktov volilnih organov za volitve v Državni
zbor, Državni svet in za predsednika države, kjer že obstaja
posebna ureditev v volilni zakonodaji, ki posebej narekuje
hitrost postopanja, zato je predlagana določba drugega
odstavka 71. člena.
Predlagani zakon vsebuje dve izredni pravni sredstvi, ki bi ju
bilo mogoče vložiti zoper sodbo in sicer zahtevo za varstvo
zakonitosti in obnovo. Zahteva za varstvo zakonitosti je
v določbah 81. do 85. člena predlagana kot izredno pravno
sredstvo, ki bi ga lahko vložil državi tožilec v svoji funkciji
varovanja zakonitosti zaradi v 81. členu posebej predlaganih
razlogov.
Stranka pa bi po predlaganih določbah imela na razpolago
izredno pravno sredstvo obnove, ki je namenjeno predvsem
korekciji dejanskih vprašanj v postopku. V predlagani določbi
86. člena so predvideni taksativno našteti razlogi za obnovo
postopka, medtem ko so določbe 87. do 91. člena namenjene
ureditvi postopka, ki ga sproži stranka s predlogom za
obnovo postopka.
5. Izvrševanje sodb upravnih sodišč (92. In 93. člen)

bi po predlagani ureditvi na prvi stopnji praviloma
oiočala po opravljeni glavni obravnavi (52. člen). Le izjemoma pa izven obravnave na seji na podlagi podatkov, vseboanih v spisu upravnega postopka, vendar samo, če stranke
zafl,eva
tel
obravnave,
karkonvencije
je po mnenju
predlagala skladno loz glavne
zahtevami
evropske
o človekovih
Pravicah.

Za izvršitev sodbe, s katero bi upravno sodišče meritorno
odločilo, je v predlagana izvršba po zakonu o splošnem
upravnem postopku (92. člen). To pomeni, da bi se sodbe, ki
bodo glasile na nedenarne obveznosti, izvrševale po upravni
poti, sodbe, ki bodo glasile na denarne obveznosti, pa po
sodni poti, če poseben zakon ne bi določal drugače.

Qrfi°l°čbami 59. do 66. člena je predlagana ureditev načina
sodišča v upravnem sporu. Upravno sodišče bo
s soc/50 tožbo kot neutemeljeno zavrnilo ali pa tožbi
9°d//o in izpodbijani upravni akt odpravilo. Po odpravi
Pravnega akta bo lahko tudi meritorno odločilo o stvari sami,
® da bi zadevo vračalo v ponovni postopek upravnemu
anu kar omeni s
r
lne
Po°sebey
' predlagani
P
v primerih,
ki so
inP°so P°
vezanijurisdikcije,
na pogoj, da
narava stvari
opušča takšno odločanje. Po mnenju predlagatelja teh priar°v nj mogoče širiti zaradi ohranitve načela ločitve oblasti.
8*6/1 v primerih iz 63. člena predloga zakona bo sodišče po
^ odlagani ureditvi odločilo v sporu polne jurisdikcije tudi
Primerih
iz 64. in 65. člena, pri čemer gre v prvem primeru za
Se
bno sodno varstvo ustavnih pravic v drugem primeru pa
a Prisoditev odškodnine, kjer mora sodišče v primeru odloan
ia samo ugotoviti odškodninski dejanski stan.

Z določbo 93. člena je predlagana posebna ureditev izvršbe
zaradi denarnega zahtevka proti državi, lokalni skupnosti ali
njunim organom ali organizacijam. Pri tem naj bi bile od
izvršbe izvzete stvari, ki so javno dobro v lasti države oziroma
lokalne skupnosti in tudi stvari, ki so nujen pogoj za izvrševanje javnih nalog.

1 Pr

'

»vna sredstva (71. do 91. člen)

sodbo
Pftfrt r d0na
' izdano v upravnem sporu na prvi stopnji, je
Pri,'a
pritožba kot redno pravno sredstvo (71. člen).
ur-?. v upravnem
sporu je novost v primerjavi z dosedanjo
ko
lak nvij°,
i° Pritožba dovoljena le, če jo dopušča poseben
kar
izhaja iz enostopenjskega upravnega sodstva. Tak
si° k0nnv Pravnih sredstev pa ne ustreza zahtevam Evropske
encije o varstvu človekovih pravic.

"e/fićlenu se predlaga omejitev t.im. pravice navajanja novih
vCn ,
dokazov, ki naj bi pomenila racionalizacijo
Prvn t pku' ssa/en
'e udotavljanju dejanskega stanja namenjeno
"i/>a ■u
°i i0 in v interesu učinkovitosti postopka je po
Dr°' predlagatelja potrebno, da to svojo pravico stranka
j9
izkoristi v postopku na prvi stopnji. Takšna rešitev
na tud s
$kun' časa
stališči
Svetas Evrope,
kjer se
ekspertne
^ine
že nekaj
ukvarjajo
problematiko
povečevanja
n
kovitosti sodstva in še posebej pritožbenih instanc.
Qnll*^en' razi°9i. ki so predlagani v 73. členu, so vsebinsko
p,.*' Pritožbenim razlogom v sodnih postopkih. Razlike, ki so
(ifldene v določbah 74. do 78. člena, pa so prilagojene
nSrr,9anim posebnostim prvostopnega postopka v uprav' sporu.

6. Prehod na novo ureditev (94. do 99. člen)
S prehodnimi določbami se predlaga ureditev vprašanj, ki se
nanašajo na vzpostavitev novih sodišč in ureditev postopka
v zadevah upravnega spora, ki do njihove ustanovitve ne bodo
pravnomočne končane. Ker predlagana ureditev predvideva
ustanovitev štirih novih prvostopnih sodišč, za katere je treba
zagotoviti tako materialne kot kadrovske pogoje, je predvideno, da začno sodišča z delom sredi prihodnjega leta (94. in
97. člen). Zaradi tega je predvideno, da se določbe zakona
o postopku, ki je v celoti prirejen dvostopnemu sodnemu
varstvu, do tedaj ne bi uporabljale (98. člen). Ker gre za novo
postopkovno zakonodajo, pa je to po mnenju predlagatelja
dodaten razlog, ki govori za odložitev pričetka uporabe
določb zakona, ki urejajo postopek. Zato je lahko predlagana
običajna vacatio legis za uveljavitev zakona.
Zgoraj povedanemu so prilagojene tudi posamezne predlagane rešitve, ki se nanašajo na prevzem zadev in postopek
v posameznih zadevah. Glede na v uvodu zakona predstavljene zaostanke v delu upravnega oddelka Vrhovnega sodišča
je po mnenju predlagatelja v interesu hitrejšega reševanja
zadev, da novo ustanovljena prvostopna sodišča od Vrhovnega sodišča (drugi odstavek 94. čena) prevzamejo vse nedokončane zadeve, za katere bodo po določbah tega zakona
pristojna.
Posebna ureditev je predvidena za dosedanje sodne postopke
t.im. nezakonitih dejanj uradnih oseb, za katere so po še
veljavni ureditvi pristojna temeljna sodišča. Zanje se predlaga, da ostanejo do ustanovitve prvostopnih upravnih sodišč
v pristojnosti okrožnih sodišč, pri čemer so predlagane tudi
ustrezne rešitve glede postopka pri odločanju o teh zadevah
(tretji in četrti odstavek 95. člena).
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Ureditev upravnega sodstva v drugih državah
I. UVOD
Vpogled v pravne ureditve upravnega sodstva v posameznih
državah kaže na številne posebnosti in značilnosti, ki so
lastne posameznim pravnim ureditvam, in to tako glede pristojnosti upravnega sodstva, kot tudi glede njegove organizacije in postopka pred temi sodišči, pa tudi glede položaja
sodnikov upravnih sodišč.
Sistemsko gledano je mogoče države glede na to, kakšno
upravno sodstvo imajo, razvrstiti praviloma v tri vrste. Nekatere poznajo specifična pravila postopka za reševanje upravnih sporov in tudi specializirane sodnike, vendar pa je zanje
značilno, da ali na vseh nivojih ali pa vsaj na najvišjem nivoju
ohranjajo enotno sodno oblast (npr. Velika Britanija, skandinavske države, tudi ZDA). V drugi vrsti so države, ki poznajo
specializirano upravno sodstvo, ki je tudi organizacijsko
ločeno od sodišč splošne pristojnosti. Takšen primer je npr.
Zvezna Republika Nemčija, ki ima prvostopna, pritožbena in
Zvezno upravno sodišče. V tretji vrsti pa so države, ki imajo
v svoji državni ureditvi državni svet (francosko Conseil d'Etat),
ki ima dvojno funkcijo. Ena je funkcija najvišjega sodišča, ki je
pristojno odločati v upravnih sporih, druga pa je funkcija
pravnega svetovanja vladi (lahko bi rekli tudi funkcija redigiranja normodajnih tekstov). Države, ki imajo v takšni funkciji
državni svet, so Francija (po njej so se zgledovale druge
države), Italija, Španija, Nizozemska, Luxemburg, Belgija,
Grčija in še nekatere druge, pri čemer ima vsaka izmed njih
v podrobnejši ureditvi (predvsem glede pristojnosti državnega
sveta) svoje posebnosti.
V nadaljevanju podrobneje predstavljamo nemško in francosko ureditev.
II. UPRAVNO SODSTVO V ZVEZNI REPUBLIKI NEMČIJI
Upravno sodstvo v Zvezni republiki Nemčiji izvršujejo neodvisna, od upravnih organov ločena splošna upravna sodišča,
ki predstavljajo funkcionalno in organizacijsko samostojno
vejo sodne oblasti. V okviru splošnega upravnega sodstva so
v deželah ustanovljena upravna sodišča ali višje upravno
sodišče, na zvezni ravni pa Zvezno upravno sodišče s sedežem v Berlinu. Upravno sodstvo je z drugimi vejami sodstva
povezano preko skupnega senata najvišjih zveznih sodišč.
Pristojnost upravnega sodstva
Nemčija ima tristopenjsko upravno sodstvo, med katero je
z zakoni zveze in dežel delegirana stvarna pristojnost sodišč.
Prvostopna upravna sodišča odločajo o vseh sporih, za katere
je določena pot upravnega spora, razen o tistih sporih, glede
katerih so pristojna višja upravna sodišča in zvezno sodišče.
Višje upravno sodišče odloča kot prvostopno in instančno
sodišče. Kot prvostopno sodišče odloča o veljavnosti statutov
in uredb, izdanih na podlagi zakona o gradnji in o drugih
deželnih podzakonskih predpisih, kolikor to določa deželno
pravo. Glede teh podzakonskih predpisov ni pristojno
ustavno sodišče, pač pa je odrejena pot upravnega spora, če
se s tem predpisom posega v pravice oseb zasebnega ali
javnega prava.
Višje upravno sodišče pa odloča na prvi stopnji tudi o vseh
sporih zoper upravne akte, ki se nanašajo na izgradnjo in
obratovanje objektov in naprav atomske energije; obdelavo in
predelavo in uporabo jedrskih goriv; izgradnjo in obratovanje
elektrarn z izkoristkom več kot 300 megavatov; izgradnjo
daljnovodov in naprav za sežiganje odpadkov z zmogljivostjo
več kot sto ton letno; na izgradnjo letališč, tramvajskih prog,
železnic, notranjih vodnih poti in zveznih magistralnih cest.
Višje upravno sodišče odloča kot instančno sodišče o prizivih
proti sodbam in drugim odločbam upravnih sodišč ter pritožbah zoper odločitve upravnih sodišč, ki niso sodbe ter omejeno o nekaterih revizijah zoper sodbe upravnih sodišč.
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Tudi zvezno upravno sodišče odloča na prvi in zadnji stopnf
ter kot instančno sodišče.
Na prvi in zadnji stopnji odloča o javnopravnih sporih, ki niso
ustavnopravne narave, med deželami in med zvezo in dež*
lami; o tožbah zveznega ministra za notranje zadeve gle^
izrečenih prepovedi društvom ter o tožbah proti zvezi v delo*'
nopravnih sporih zvezne obveščevalne službe.
Zvezno upravno sodišče odloča kot instančno sodišče o revizijah proti sodbam upravnih in višjih upravnih sodišč tef
o pritožbah zoper sodbe višjih sodišč.
Sodniki upravnih sodišč
Sodno funkcijo opravljajo poklicni sodniki, ki so imenoval
doživljenjsko, sodniki, ki opravljajo delo kot stransko funkcij®
za določen čas, to so doživljenjsko imenovani sodniki drug!"
sodišč ali redni profesorji prava, sodniki za poskusno delo1"
sodniki po odredbi ter sodniki, ki opravljajo delo kot čast""
funkcijo. Nepoklicni sodniki ne morejo predsedovati senaW
v njem pa je lahko le eden.
Senati upravnih sodišč
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Senat upravnega sodišča odloča v zasedbi treh sodnikov ' P
dveh sodnikov s častno funkcijo. Če sodišče odloča M* k
ustne obravnave, sodniki s častno funkcijo ne sodelujejo. II
Senati višjega upravnega sodišča odločajo v sestavi
sodnikov, v zadevah skupnega pomena pa v sestavi Pe"
sodnikov.
Senati zveznega upravnega sodišča odločajo v sestavi p®1't
sodnikov, s sklepi izven ustne obravnave pa v zasedbi t'e
sodnikov. Pri zveznem sodišču je ustanovljen še veliki sen«11
ki ga sestavlja predsednik in šest sodnikov. Veliki se ®
odloča predvsem o načelnih pravnih vprašanjih.
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Udeleženci

Udeleženci upravnega spora so: tožnik, toženec, osebe, K8c'' $c
rih interesov se tožba tiče, ter zastopnik javnega interesa. Po
hoče uporabiti svoje pooblastilo za udeležbo. Udeleže" Pr
spora so lahko fizične in pravne osebe, združenja, kolikor J' ?a
pripada kakšna pravica ter organi, kolikor jim to dop^^J °s
deželno pravo. Zastopnik javnega interesa je pri zvezn«e
upravnem sodišču višji zvezni tožilec, pri upravnem in vi5) Pr,
upravnem sodišču pa od deželne vlade določen zastopni*
Zastopanje udeležencev

Sq(

Pred upravnim in višjim upravnim sodiščem lahko vsaKJj om
udeleženca zastopa vsaka opravilno sposobna oseba.
c6;
zveznim upravnim sodiščem mora vsakega udeleženca zas' pra
pati odvetnik ali učitelj prava na nemški visoki šoli kot P°
blaščenec.
F>ra
SOc
Dopustnost upravne poti
sto.

Upravna pot je dopustna v vseh javnopravnih sporih, ki nl Str,
ustavnopravne narave, kolikor spor po zveznem zakoni
z deželnim zakonom na področju deželnega prava ni 3® ■ V n
v pristojnost drugih neupravnih sodišč. Gre za genervP' v
klavzulo, ki pa ni vezana na upravni akt, pač pa na ja
pravno zadevo, o kateri se je odločalo.
Usp,

Spor se lahko sproži z izpodbojno tožbo, s tožbo na
'*Vr
upravnega akta ter ugotovitveno tožbo. Z izpodbojno tož" 1 ,e
lahko izpodbija zakonitost in smotrnost upravnega akta Jivrj
zahteva razveljavitev upravnega akta. S tožbo na izdajo uP
nega akta se lahko zahteva obsodba organa na izdajo za^jftvrj
nega ali neizdanega upravnega akta. Z ugotovitveno tož"*Jlsti
lahko zahteva ugotovitev obstoja ali neobstoja pravnega r^ai<
s c
merja ali ničnosti upravnega akta.
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III. UPRAVNO SODSTVO V REPUBLIKI FRANCIJI
Veljavna ustava Republike Francije upravnega sodstva ne
ureja, le delno pa opredeljuje svetovalno vlogo Državnega
sveta. Položaj in organizacijo upravnega sodstva ter postopek
v upravnih sporih ureja več zakonov, ordonans in dekretov,
med katerimi so nekateri tudi že zelo stari, tudi iz konca
prejšnjega stoletja, vendar pa so doživeli številne kasnejše
spremembe (večje predvsem leta 1963, ter 1987, posamezne
modifikacije pa tudi še v letu 1992).
Značilnost francoskega upravnega sodstva je v tem, da obstajata dva reda sodne oblasti, ki sta med seboj popolnoma
ločena. Vrh sodnega reda (l'ordre judiciaire) predstavlja Kasacijsko sodišče (Cour de cassation), vrh upravnega reda pa
Državni svet (Conseil d'Etat). Spore o pristojnosti med obema
redoma rešuje posebno sodišče Tribunal des conflits, ki ga
sestavlja enako število svetnikov Kasacijskega sodišča in
svetnikov Državnega sveta, formalno pa mu predseduje minister za pravosodje.
Pristojnost med obema redoma sodstva je razdeljena tako, da
je v pristojnosti sodnega reda kazensko sodstvo in sojenje
v sporih med posamezniki, sojenje v sporih med posamezniki
in upravo (Administration) ali med upravami pa je praviloma
v pristojnosti sodišč upravnega reda.
Organizacija in pristojnost upravnega sodstva
Sodišča upravnega reda so: 33 upravnih sodišč (Tribunal
administratif), 5 pritožbenih upravnih sodišč (Cour administrative d appel) in Državni svet, ki so t. im. upravna sodišča
splošne pristojnosti. Poleg teh pa je še veliko specializiranih
upravnih sodišč, pri čemer kot stalno specializirano upravno
sodišče s stalnimi sodniki in zaposlenim sodnim osebjem
deluje le Računsko sodišče (Cour des Comptes).
V jurisdikcijo upravnega sodstva sodi odločanje o pritožbah
(recour) proti posamičnim aktom pravnih oseb javnega prava
(države, departmajev, občin, javnih ustanov), o pritožbah proti
odločitvam fizičnih ali pravnih oseb civilnega prava ki opravljajo javno (upravno ali gospodarsko) službo, o tožbah
(action) zaradi odgovornosti javnih upravnih služb, o tožbah
o pogodbah, če ima pogodba značaj upravne pogodbe (npr
prodaja nepremičnin države, koncesija javne službe) o tožbah
v zadevah izterjave javnega dolga. Ta sodišča so pristojna na
prvi stopnji tudi, kadar zakon to izrecno določa, kot npr. spori
o veljavnosti volilnih list ter veljavnosti občinskih volitev. Ne
sodijo pa po izrecnih zakonskih določbah v pristojnost upravnega reda sodstva spori, ki so sicer nastali iz delovanja
uprave, pa gre za povrnitev škode, povzročene z vozilom
spori glede posrednih davkov in spori o osebnih stanjih.
Upravna sodišča so splošno pristojna na prvi stopnji za sojenje o zadevah iz upravnosodne jurisdikcije, razen v primerih,
ko sodi na prvi in zadnji stopnji Državni svet. Pritožbena
sodišča odločajo o pritožbah zoper odločbe upravnih sodišč,
razen v primerih, ko je določeno, da odloča o pritožbi Državni
svet. Zoper odločitve pritožbenih sodišč je ob določenih
pogojih dovoljen kasacijski priziv, o katerem odloča Državni
svet. Državni svet pa odloča tudi o vseh pritožbah ali kasacijs
k|n_ prizivi h (odvisno od ravni specializiranih upravnih
sodišč) zoper odločitve specializiranih upravnih sodišč.
Državni svet obloča na prvi in zadnji stopnji v zakonsko
določenih zadevah, kot so: pritožbe zaradi prekoračitve oblasti proti ordonansam (ordonance; to so zakoni, ki jih izdaja
vlada), reglementarnim ali individualnim dekretom (decret je
t.im. reglementarni akt - izvršilni predpis - ki ga lahko izda
prvi minister, v določenih primerih pa Državni svet), individualni spori o imenovanju funkcionarjev, če je za imenovanje
pristojen predsednik republike ali svet ministrov (to so visoki
državni uradniki, državni svetniki, ambasadorji, prefekti in
sodniki), o pritožbah zaradi prekoračitve oblasti proti reglementarnim aktom ministrov (minister lahko izda odlok, če je
prvi minister nanj prenesel pooblastilo za izdajo izvršilnega
predpisa) in še v nekaterih drugih zadevah.
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Svetovalna funkcija Državnega sveta je dajanje mnenja K projektom zakonov in k vsem predlogom aktov reglementarne
ureditve. Vlada mora predložiti predpis v mnenje.
Stvarno pristojnost upravnih sodišč lahko razdelimo na štiri
vrste sporov. V prvo sodijo pritožbe zaradi prekoračitve oblasti (les recours pour exces de pouvoir), ki zahtevajo odpravo
reglementarnega akt lokalne oblasti ali dekoncentrirane
državne oblasti. V drugo sodijo spori polne jurisdikcije (les
recours de pleine juridiction), v katerih lahko pritožnik poleg
odprave akta zahteva odškodnino, sodišče pa lahko ob določenih pogojih tudi samo odloči o upravni stvari. V pristojnost
upravnih sodišč sodijo tudi spori interpretacije, v katerih gre
za interpretacijo in oceno zakonitosti splošnega akta, ki jo
zahteva sodnik sodnega reda, ter represivni spori, v katerih
upravni sodnik izreka določene kazenske sankcije (npr. globa
pri določenih vrstah prekrškov, ki posegajo v integriteto javnega področja).
Pred sprožitvijo upravnega spora pred upravnim sodiščem se
je upravičenec vselej dolžan obrniti na pristojno upravo in
šele, če z njeno odločitvijo ni zadovoljen oziroma če v določenem roku ni odločila o njegovi zahtevi (molk organa), lahko
zahteva sodno varstvo. To velja tudi v primeru uveljavljanja
škode, ki je bila povzročena z delovanjem uprave in o kateri je
pristojno odločati upravno sodstvo.
Brez predhodne izčrpanosti upravne poti je mogoče sprožiti
upravni spor samo, če gre za spor v zvezi z javnimi deli (na
nepremičninah na račun javnopravne osebe), če gre za interpretacijski spor (ki ga sproži sodnik sodnega reda), če gre za
t.im. represivne spore in v določenih z zakonom izrecno
določenih primerih t.im. nujnega postopka (procedure durgence).
Sestava sodišča
Upravno sodišče sodi v senatu (chambre) treh sodnikov tega
sodišča, v določenih sporih pa v t.im plenarni sestavi, katere
velikost je odvisna od velikosti posameznega sodišča.
Pritožbena sodišča sodijo v senatu petih sodnikov tega sodišča.
Državni svet pa je razdeljen v dva organizacijska dela, od
katerih Sekcija za spore opravlja sodno funkcijo, Upravna
sekcija pa funkcijo svetovanja. Sekcija za spore je razdeljena
na dve podpodročji, na splošne spore in fiskalne spore. Prvo
podpodročje pa je razdeljeno še na sedem podsekcij in drugo
na tri, ki so hkrati pristojne odločati v posameznih zadevah.
Posebno vlogo v postopku ima t.im. vladni komisar (commissaire du gouvernement). Ta funkcija pomeni dejanskega
predstavnika vlade samo pred Upravno sekcijo Državnega
sveta, kjer jo opravljajo državni uradniki, ki pripravljajo
splošne akte v posameznih ministrstvih. V postopkih upravnega spora na vseh treh stopnjah pa se je ohranilo le tradicionalno ime, medtem ko je vladni komisar v resnici sodnik, ki
je član sodišča. Njegova funkcija je v predstavljanju pravnega
stališča o zadevi in v oblikovanju predloga odločitve. Pravico
ima prisostvovati in sodelovati na tajni seji senata, vendar pa
nima pravice odločanja.
Upravni del Državnega sveta zaseda na plenarni generalni
skupščini (Assemblće Generale plčniere), kadar daje mnenja
k zakonskim projektom. Sicer pa je tudi ta del državnega
sveta razdeljen na pet podsekcij.
Sodniki upravnih sodišč
Državni svetniki (conseiller dEtat) ali člani Državnega sveta
imaio položaj visokih državnih uradnikov (fonctionnaire).
Sodniki upravnih in pritožbenih sodišč pa imajo položaj kot
sodniki v sodnem redu (magistrat au sićge). Člane Državnega
sveta imenuje vlada na predlog ministra za pravosodje, pri
čemer začenjajo praviloma kot sodni slušatelji (iz vrst diplomantov Nacionalne šole za upravo), ki s samo dolžino staža
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ob izpraznitvi prostega mesta napredujejo v naziv maitre des
requetes, ti pa na enak način napredujejo v položaj državnih
svetnikov. Za sodnike upravnih in pritožbenih sodišč pa velja
vsebinsko enak režim, kot za sodnike sodnega reda, s tem, da
je ločenost obeh redov sodstva tako popolna, da je za te
sodnike ustanovljen posebni sodni svet (Conseil supčrieuf5
des tribunaux administratifs et des cours administrative
d'appel).
Postopek
V postopku pred upravnimi sodišči velja načelo pisnosti.
inkvizitornosti, kontradiktornosti in tajnosti. Postopek upravnega spora praviloma nima suspenzivnega učinka. Njegova
bistvena značilnost je tudi ta, da za razliko od sodnega red*
v upravnem sporu velja precedenčni sistem. Odločitve Državnega sveta so precedensi in se kot takšni upoštevajo
navajajo. Vladni komisar jih vselej navaja in predlaga senatu
da jim sledi oziroma, če se pojavijo tehtni razlogi za spf®"
membo stališča, predlaga drugačno odločitev.
Inkvizitornost postopka se odraža v tem, da postopek vodi in
usmerja sodnik, ki je pooblaščen, da po uradni dolžnosti
opravi preiskavo zadeve, če je glede na stanje potrebna.
Pisnost postopka se odraža v tem, da morajo stranke vse
svoje navedbe podajati v pisni obliki in sodišče odloča na
podlagi pisnega gradiva, na obravnavi pa imajo stanke mor
nost pisna stališča še ustno predstaviti in pojasniti.
Pravilo, da sprožen upravni spor nima suspenzivnega učink*
ima svoje izjeme, kadar tako izrecno zakon določa. V dolot®:1
nih primerih pa ta učinek daje odločitev sodišča na podla!)
izdelanih kriterijev Državnega sveta, ki so restriktivni.
Stranko zastopa pred sodiščem odvetnik. Zakon na prvi stop;11
nji dovoljuje številne izjeme od tega pravila. Pred višji"
sodišči je obvezno zastopanje z odvetnikom, če stranka uve'
Ijavlja denarne zahtevke. Pred Državnim svetom pa mor*
stranko vselej zastopati odvetnik (ki je upravičen nastop3"
pred tem oziroma Kasacijskim sodiščem).
Potek postopka pred upravnimi sodišči
Po prejemu pritožbe ali tožbe predsednik upravnega sodiš""!
določi sodnika poročevalca, ki je pristojen preveriti obstoj
procesnih predpostavk upravnega spora (pristojnost, izčrP8
nost upravne poti). Za tem opravi preiskavo, če je potrebna z1
razjasnitev stvari in po njenem zaljučku pripravi za ja*"
obravnavo tri dokumente. V poročilu (rapport) analizira za
tevke in poglede strank ter predlaga pravne norme, ki jm 1
treba uporabiti. V zapisu (note) predstavi genezo spora
precezira pravne probleme. V predlogu sodbe (projet de ju9
ment) pa konkretizira predlog iz poročila. Zatem je spis pr®
ložen predsedniku senata, ki opravi revizijo poročila
zadevo predloži vladnemu komisarju, ki redigira sklep (c°
clusion), ki ga bo predstavil na javni obravnavi.
Na obravnavi dobi besedo najprej poročevalec, nato stran**
pri čemer pa stranke glede na zahtevo po pisnosti postoP
na sami obravnavi ne morejo navajati novih dejstev ali preC'
gati novih dokazov. Zatem vladni komisar pove svoj skl®^
v katerem poda oceno dejanskih okoliščin in uporabe Pra
v zadevi.
Pritožbeni postopek
Žoper sodbo upravnega sodišča je dopustno vložitiri,0
p
v roku dveh mesecev od njenega prejema na P ^®j«
upravno sodišče oziroma Državni svet. Postopek s pritožbo
vsebinsko podoben postopku na prvi stopnji. Tudi v pritoz:
nem postopku se opravi t. im. preiskovalna seja, pri čemer
stališča razprave vselej posredujejo strankam, ki imajo o .
čen čas, da povejo svoje stališče preden vladni komisar
pravi svoj sklep. Stranke pred pritožbenim sodiščem .p
morejo navajati novih dejstev in ne predlagati dokazov, k
niso navajale oziroma predlagale že na prvi stopnji.

poročevalec, Št. & "(

Pritožbeno sodišče lahko sodbo potrdi, jo odpravi in samo
sprejme
odločitev, jo spremeni ali pa razveljavi in zadevo vrne
v
Ponovno sojenje, kar pa se zelo redko dogaja.

ciji v postopek, ki je vsebinsko podoben postopku pred upravnim sodiščem.
Izvršba

Kasacijski priziv
Zoper odločitev pritožbenega upravnega sodišča imajo
stranke kasacijski priziv (pourvoi en cassation), ki je dopusten
roku dveh mesecev od prejema drugostopne odločbe
jarret). Kasacijski priziv, ki je sredstvo za uveljavljanje pravnih
v
sojenju, se obvezno predloži najprej posebni Komisiji
aer
dovolitev (Commission d admission). Komisija predstavlja
' kasacijskega odločanja, saj lahko presoja, ali so podani
esni razlogi za izpodbijanje odločbe pritožbenega sodišča.
e|
e po njeni dovolitvi je zadeva predložena pristojni podsek-

Za izvršbo odločb upravnega sodstva skrbi posebna služba
v okviru Državnega sveta, ki deluje na podlagi pritožbe posameznika, da uprava ne izvrši pravnomočne odločbe upravnega sodišča. Služba ima na razpolago sredstva opozorilne
narave, to je, da pozove k izvršitvi oziroma, da vsako leto
v letnem poročilu Državnega sveta objavlja, katere uprave
niso izvršile sodb. Ima pa na razpolago tudi prisilno sredstvo,
če uprava kljub opozorilu ne izvrši odločbe. Na podlagi zahteve upravičene stranke Državni svet odloči o prisilitvi (astreinte) tako, da izreče, da mora uprava v določenem roku izvršiti
odločbo in če je ne bo, določi globo v znesku za vsak dan
neizvršitve od tega roka naprej.

Predlog zakona o ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV ZA GRADNJO
AVTOCESTNEGA OMREŽJA REPUBLIKE SLOVENIJE PO LETU 1999
- EPA 785 - PRVA OBRAVNAVA
Predlagatelj
skupina poslancev
Branko Jane, Stane Frim,
Alojz Metelko, Rafael Kužnik,
Zoran Thaler;

Predlagatelji predlagajo, da Državni zbor Republike Slovenije obravnava predlog zakona skupaj z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, da bi
lahko celovito uskladili odločitve, ki so del omenjenega
nacionalnega programa, s cilji tega predloga zakona.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur, I. RS 48/92)
in 1. odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS
(Ur. I. RS št. 40/93) podpisani poslanci vlagamo

Hkrati sporočajo, da bodo kot predlagatelji na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora Republike Slovenije
sodelovali:

PREDLOG ZAKONA O ZAGOTOVITVI NAMENSKIH
SREDSTEV ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA OMREŽJA
REPUBLIKE SLOVENIJE PO LETU 1999

Branko JANC, I. r.
Stane FRIM, I. r.
Alojz METELKO, I. r.
Rafael KUŽNIK, I. r.
Zoran THALER, I. r.

in ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 3.
odstavka 174. člena v zvezi s 183. členom Poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije (U. I. RS 40/93).
.

Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja
Republike Slovenije po letu 1999
UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Republika Slovenija je po sprejemu zakona o zagotovitvi
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS št. 57/93) in po sprejemu sklepov
Državnega zbora na 11. seji dne 27. 7. 1993 pristopila k intenzivni gradnji avtocestnega omrežja na smeri vzhod-zahod, to
je izgradnji avtocestnih odsekov od Kopra preko Ljubljane do
Maribora in Lendave, z odcepi na Fernetiče, Vrtojbo in Šentilj.
Izgradnja avtocestnega omrežja se je torej začela prvenstveno
na prednostni smeri vzhod-zahod, medtem ko na smeri
sever-jug, kot na neprednostni smeri, do sedaj Republika
Slovenija ni opravila drugega kot začela dokončanje del na
odseku avtoceste Šmarje Sap-Malence ter na odseku avtoceste Hrušica-Vrba.
Namenska sredstva za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji nedvomno predstavljajo najpomembnejši vir
sredstev za izgradnjo verjetno največjega gospodarskega
projekta Republike Slovenije. Na podlagi zakona o zagotovitvi
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji je zagotovljeno zbiranje sredstev v višini 16%
drobnoprodajne cene naftnih derivatov za obdobje petih let
za financiranje prednostne smeri vzhod-zahod. Izgradnja
prednostne smeri avtoceste vzhod-zahod bo predvidoma
končana do konca leta 1999, to je z letom, ko bo tudi prenehalo zagotavljanje sredstev po citiranem zakonu.
Republika Slovenija mora z izgradnjo avtocestnega omrežja
zagotoviti notranje povezave Slovenije, to je medregionalne
povezave in istočasno zagotoviti ustrezno vključevanje države
v mednarodne tokove, kar je tudi obveznost, ki sledi iz sprejetega transportnega sporazuma z Evropsko unijo.
Izgradnja avtocestnega omrežja obsega tudi smer sever-jug.
Hkirati pa bo le celoten avtocestni križ lahko zagotovil povezovanje vseh regij Republike Slovenije med seboj in Republike Slovenije kot celote v mednarodne evropske tokove.
Izgradnja celotnega omrežja avtocest bo povečala varnost
udeležencev v cestnem prometu, znižala stroške transporta,
omogočila vključevanje Republike Slovenije v evropski
gospodarski prostor in povečala konkurenčno sposobnost
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slovenskega gospodarstva. Investicije v cestno infrastrukturo
omogočajo tudi gospodarski zagon.
*
i
Zaradi posebnega pomena in vpliva na gospodarski razvoi j,
posameznih regij in cele države je izgradnjo avtocestnega
omrežja mogoče označiti kot javni interes države. Ob upošte* fc.
vanju dejstva, da gradnja avtocest v prednostni smeri vzhocr 0j
zahod brez namenskih sredstev, po zakonu o zagotovitvi
namenskih sredstev za gradnjo avtocestenga omrežja v ReP^' U
bliki Sloveniji, ne bi bila mogoča, predlagatelji predlagajo, oa <n
se s tem zakonom zagotovi enak način financiranja tudi za tc
smer sever-jug, ker tudi ta smer po svoji pomembnosti n® S/
zaostaja za smerjo vzhod-zahod.
II. PREDLAGANE POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA
Predlagani zakon ne spreminja že uveljavljen način zagotavljanja in uporabe namenskih sredstev, pač pa podaljšuje ta
režim še za pet let ter omogoča enak pristop k izgradnji j
avtocestnih odsekov za smer sever-jug kot je uporabljen za
smer vzhod-zahod.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Predlagani zakon bo pomenil podaljšanje vseh finančnit1
efektov zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji do leta 2004
Predlagatelj ocenjuje, glede na dejstvo, da zbiranje sredstev
poteka že od 1. 1. 1994 dalje, da pozitivne finančne posledic®
za državo narekujejo podaljšanje zbiranja sredstev tudi za
smer sever-jug. Iz že opravljenega dela pri gradnji avtocestj®
mogoče oceniti, da sicer veliki napori Republike Slovenije P<
zagotavljanju sredstev dajejo pozitiven rezultat glede na Prl"
dobivanje manjkajočih dodatnih sredstev iz mednarodnih kreditov. Struktura investicijskega kapitala, ki se zagotavlja na
tak način vsekakor omogoča intenzivno gradnjo, neodvisno
odločanje ter zlasti pozitivne finančne efekte glede na d°s®'
žene nizke pogodbene cene pri pogodbah, ki so že sklenjen®
za gradnjo avtocestnih odsekov, začetih v letu 1994. Če ne "
nadaljevali z začetim delom tudi na smeri sever-jug, se lahk°
zgodi, da bo prišlo do velikih zakasnitev pri izgradnji celo'_
nega omrežja avtocest oziroma, da bo potrebno za odseK®
sever-jug zbrati večja sredstva na drugih podlagah. Pri
delitvi, da za izgradnjo avtocestnega omrežja Republike Sio_
venije najame samo kredite pod najugodnejšimi pogoji in =
to v najmanjši možni meri, je finančna posledica podaljšan) ^
t>C
poročevalec, št. 36
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ESEDILO ČLENOV

1. člen
3 zakon določa način zagotavljanja in uporabe sredstev za
esničitev izgradnje posameznih avtocestnih odsekov po
12000, prednostno na smeri sever-jug, za odseke avtoceste
Karavank do Ljubljane in od Ljubljane do Obrežja.

3. člen
Sredstva, zagotavljena na način iz prejšnjega člena, zagotavljajo delež Republike Slovenije v okviru celotnega programa
financiranja graditve avtocest in cest ustreznega standarda
v Republiki Sloveniji.
S tem zakonom zagotovljena namenska sredstva se uporabljajo za: pripravo tehnične dokumentacije, pridobitev dovoljenj za posege v prostor, odkupe zemljišč, plačila odškodnin
in drugih stroškov v zvezi s pripravo na gradnjo ter gradnjo
avtocest iz prejšnjega odstavka.

2. člen

4. člen

ra unu Re ubl
U4 '
20ad°
'ke Slovenije
se od 01.
2000 doavtocest
31. 12.
namenskoP zagotavljajo
sredstva
za 01.
graditev
n sl<
njLn ®k u, ki je enak 16% drobnoprodajne cene na liter prodaolieir» motornih bencinov in dieselskih goriv.

|®dstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz davka od
droh8,a rno,ornih bencinov in dieselskih goriv v višini 16%
"Dnoprodajne cene navedenih naftnih derivatov.

Vlada Republike Slovenije poroča o izdvajanju sredstev iz 2.
člena tega zakona in o njihovi namenski porabi Državnemu
zboru Republike Slovenije štirikrat letno.
5. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
tlP6šena
gradnja avtocest v Republiki Sloveniji je nujna, pri
!e
e a zagotavljanje namenskih sredstev za gradnjo avtoK" 9 omrežja v Republiki Sloveniji, na način določen

°nom, bistven pogoj za realizacijo zastavljenih ciljev.
ha v,
[„g?'* ianje sredstev za graditev avtocest v znesku, ki je
ieoc- V drobnoprodajne cene na liter prodajnih motornih
tedo ° in dieselskih derivatov, omogoča neboleče zbiranje
5f
nre*n'h sreds,ev za financiranje izgradnje avtocestnega
,9
Puh/a ke auPorab' tuc/i drugih virov. Prometni davek je vir
'% a 9 proračuna, sredstva proračuna pa se zagotavo*
namene določene v okviru integralnega proračuna
(enama
vsakoletnega zakona o proračunu. Da bi lahko doloty0 Sred
stva namensko uporabili, je potrebno v posebnem
u
<n s Pemdoločiti namen uporabe določenega dela proračuna
toi ' zagotoviti nemoteno financiranje izgradnje avtocest
S,
od prednostnih nalog, ki si jo je zadala Republika
'vrtija
is

P re,Bernom predlaganega zakona bo omogočena izgradnia

avtocestnega omrežja na enak način kot na trasi vzhod-zahod na odsekih, ki so razvidni iz naslednje tabele.
DOLŽINA
OPIS ODSEKA
ŠIRINA
7,5
km
Vrba-Črnivec
4 pas.
4,5 km
Črnivec - Pod tabor
4 pas.
Podtabor-Naklo
4,5 km
4 pas.
Naklo-Kranj V.
8,7 km
2 pas. *
Šentvid-Koseze
3,7 km
4 pas.
Višnja Gora-Bič
11,9 km
4 pas.
Bič-Trebnje
11,3 km
4 pas.
Trebnje-Hrastje
9,9 km
4 pas.
Hrastje-Kronovo
12,5 km
4 pas.
Kronovo- Smedniki
13.2 km
4 pas.
Smednik-Krška vas
13,7 km
4 pas.
Krška vas-Obrežje
12.3 km
4 pas.
Gre torej za izjemno velik projekt, ki ga brez predlaganega
zakona ne bo mogoče realizirati enako efektno kot izgradnjo
avtoceste na smeri vzhod-zahod.

Qor
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Poročilo o jedrski varnosti v letu 1993
Vlada Republike Slovenije je na 96. seji dne 28. julija 1994
obravnavala:
, oupio
- POROČILO O JEDRSKI VARNOSTI V LETU 1993,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo.
Poročilo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor
- Republiška uprava za jedrsko varnost.

POVZETEK
Republiška uprava za jedrsko varnost (RUJV) je pripravila Poročilo o jedrski varnosti v letu 1993 v Republiki
Sloveniji, ki sodi med redne oblike poročanja o delu
uprave Vladi in Državnemu zboru Republike Slovenije.
Poročilo vsebuje pet tematskih enot, ki zajemajo: delovanje RUJV, obratovanje jedrskih objektov v Sloveniji,
delo mednarodnih misij v Sloveniji, vajo Posavje - 93 in
obratovanje jedrskih objektov v svetu.
Na zakonodajnem področju se je nadaljevalo delo pri
pripravi nove slovenske zakonodaje (zakon o jedrski in
radiološki varnosti, zakon o odgovornosti za jedrsko
škodo), prav tako pa sta bila pripravljena tudi že osnutka
dveh podzakonskih aktov (o zagotavljanju jedrske varnosti z vidika človeka - t.i. titness for duty in o strokovni
izobrazbi, delovnih izkušnjah in preverjanju znanja za
pridobitev, podaljšanje in obnovitev licence za operaterje reaktorja in glavne operaterje v NE Krško ).
Pri opravljanju upravnih nalog je v letu 1993 Republiška
uprava za jedrsko varnost izdala skupno 27 upravnih
aktov (odločb in sklepov), od tega kar 22 Nuklearni elektrarni Krško.
Pri RUJV delujeta dve strokovni komisiji, in sicer Strokovna komisija za jedrsko varnost, ki se je v letu 1993
sestala trikrat, ter Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti operaterjev NE Krško, ki je v letu 1993 organizirala dva izpitna roka.
Na mednarodnem področju se je v letu 1993 močno
okrepilo delo RUJV. Tako je RUJV sodelovala pri pogajanjih za sklenitev sporazuma med R Slovenijo in
R Avstrijo o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti, upravnim organom sosednjih držav
(Italije, Madžarske in Hrvaške), pristojnim za jedrsko
varnost pa predlagala sklenitev podobnih bilateralnih
sporazumov. V decembru 1993 je bil podpisan sporazum
med RUJV in jedrsko regulativno komisijo ZDA o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju
jedrske varnosti.
Intenzivno je zlasti sodelovanje z Mednarodno agencijo
za atomsko energijo (MAAE). Sodelavci RUJV kot tudi
drugi strokovnjaki iz R Slovenije so sodelovali pri pripravi dokumentov, ki se oblikujejo v okviru Agencije, kot
npr.: Osnovni varnostni standardi, Konvencija o jedrski
varnosti, revizija Dunajske konvencije o civilni odgovornosti za jedrsko škodo itd. Prav tako RUJV sodeluje
z MAAE pri delu misij Agencije (OSART, ASSET, ASCOT)
ter drugih sistemov (INES, IRS, INIS).
Preko MAAE poteka tudi mnogo seminarjev, tečajev in
delavnic, katerih so se udeleževali tako delavci RUJV,
kot tudi drugi slovenski strokovnjaki s področja jedrske
varnosti in varstva pred sevanji.
V okviru Agencije poteka tudi program tehnične pomoči
in sodelovanja, ki zajema tako programe štipendiranja,
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:
- dr. Pavle GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Miroslav GREGORIČ, direktor Republiške uprave
za jedrsko varnost.

znanstvenih obiskov in raziskovalnih pogodb, kot tudi
konkretnih projektov za tehnično pomoč. Na vseh teh
področjih je Slovenija aktivno udeležena.
V letu 1993 je bilo opravljenih v NE Krško oseminpetdeset rednih inšpekcijskih pregledov, devet izrednih
inšpekcijskih pregledov, štirje inšpekcijski pregledi
s pooblaščenimi organizacijami v zvezi z zbirno strokovno oceno ob koncu »remonta 92« in še štirje P°
»izrednem remontu 93«, en inšpekcijski pregled pa je bil
opravljen skupaj z republiškim požarnim inšpektorjemTrije inšpekcijski pregledi so bili opravljeni v raziskoval;
nem reaktorju TRIGA, opravljen pa je bil tudi redni
inšpekcijski pregled Rudnika Žirovski vrh s sodelovanjem Republiškega sanitarnega inšpektorata. Inšpekcijske službe ugotavljajo, da remontna dela, funkcionalni in
zagonski preizkusi na sistemih in komponentah NE
Krško tudi po »izrednem remontu 93« ustrezajo obratovalnim pogojem in omejitvam. Ob ustavitvah so bili p'*'
gledani vzroki in predlagani ukrepi, ter nadzorovano
izpolnjevanje sprejetih ukrepov.
V NE Krško so v letu 1993 pridobili 3956662 MWh (3-96
TWh) bruto električne energije na izhodu generatorja
oziroma 3762780 MWh (3.76 TWh) neto električne energije. Generator je bil priključen na omrežje 6492.8 ur a"
74.1% celotnega števila ur v tem letu. Proizvodnja je bil"
za 7.78% manjša od načrtovane. Reaktor je bil kritičen
6518.51 ur ali 74.41% celotnega števila ur, proizvodni'
toplotne energije pa je znašala 11471831 MWh. Načrtovane in nenačrtovane ustavitve NE Krško in zmanjšanj'
moči reaktorja v letu 1993 za več kot 10% instalirane
moči za čas daljši od 4 ur so bile: tri automatske usta*"'
tve in dve ročni ustavitvi reaktorja. Do avtomatskih u»'a]
vitev je prišlo zaradi izpada napetosti invertorja reaktorske črpalke, ustavitve pretoka pare iz uparjalnika, ki If
bila posledica nepravilnosti v sekvenci testiranja obvo^
nega ventila glavnega parovoda in pri planiranem ustaX'
Ijanju reaktorja, ko se je pojavilo nihanje turbinske moflj
ki je povzročilo avtomatsko ustavitev reaktorja. Ročno I®
bila elektrarna ustavljena zaradi puščanja cevi uparja'^
nika kar je tudi pripeljalo do izrednega remonta. Problematična sta uparjalnika, ki ju bo zaradi velikega števM*
začepljenih cevi morala elektrarna v doglednom čas
zamenjati. V NE Krško so izvedli osem modifikaciji
katere je izdala RUJV odločbo in še drugih 17 modi'ik*'
cij.
Nadzor vpliva NE Krško v okolju je v letu 1993 potekal
P°
ustaljenem programu. Na osnovi meritev emisij in irn,*J
ter konzervativnih predpostavk je ocenjen prispeve
NEK v letu 1993 k efektivni dozi za referenčnega človeK
v okolici NEK manjši od 10 uSv. Ta doza predstavlja
kot 0,5% doze, ki jo človek prejme od naravnih in ostali
umetnih virov sevanja.
Neradiološki monitoring za ugotavljanje vplivov H
Krško na kakovost vode reke Save in podtalnico ugota*
Ija, da ni negativnega vpliva obratovanja NE Krško n
vodo in fauno reke Save v Brežicah.
A
poročevalec, &

Monitoring
radioaktivnosti v življenjskem okolju Sloven
'je v primerjavi z merjenjem radioaktivnosti v okolici NE
Krško kaže, da je prispevek joda iz bolnišnic realno večji
od prispevka NE Krško.
Raziskovalni reaktor TRIGA s toplotno močjo 250 kW je
v letu 1993 proizvedel 257.45 MWh toplote. Neplanirani
*'a bili dve ustavitvi, ena zaradi izpada električne napetosti, druga pa zaradi okvare instrumentacije radiološke
"Kite.
Prehodno skladišče radioaktivnih odpadkov
v
reaktorskem centru Podgorica je ostalo nekontaminir
ano, nekoliko se je povečala samo hitrost doze v zadn
iem delu skladišča. Oba objekta ne predstavljata zaznavne, dodatne radiološke obremenitve okolja. Izpusti
radioaktivnih snovi iz Reaktorskega centra Podgorica so
vblletu 1993 bili približno enaki kot leta 1991 in 1992, ko so
" najnižji v celotnem obdobju obratovanja raziskovalca reaktorja TRIGA. Imisijske vrednosti so bile pod
m
*jo detekcije. Efektivna doza za referenčnega človeka
* okolici Reaktorskega centra je bila ocenjena z modelom preko izmerjenih emisij in je ocenjena v letu 1993 na
' uSv.
Aprila 1993 je bil dokončan program trajnega prenehanja
Okoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh. Dopolnjen proflram bo izdelan v letu 1994. Na osnovi rezultatov meritev
'misij v okolju Rudnika Žirovski vrh je bila izračunana
a
°datna obremenite posameznika iz kritične skupine
paradi posledic rudarjenja. Prispevek k efektivni dozi je
* tatu 1993 ocenjen na 290 uSv, kar je nekoliko manj kot
* Prejšnjih letih. Glavni delež k dodatni obremenitvi pri*Pava radon s svojimi potomci (227 uSv). Z ustavitvijo
Okoriščanja rudišča se plinske in tekočinske emisije
radioaktivnih
nukleidov niso bistveno zmanjšale. Večje
m
anjšanje se pričakuje šele s sanacijo rudnika in njegovih odlagališč.
V letu 1993 so v Sloveniji delale tri mednarodne misije
UVOD
j^Publiška uprava za jedrsko varnost (RUJV) je pristojna za
ied '0anvarnost
'e uPravnih 'n strokovnih zadev, ki se nanašajo na:
1)8» • alno
' prevoz jedrskih in radioaktivnih materialov,
skr> od bilanco jedrskih materialov, odgovornost za jedrob 5,^ °.
usposobljenost osebja uporabnikov jedrskih
sko
'n ni'hovo
šolanje, zagotovitev
inšpekcijs ° padzorstvo
nad izvrševanjem
zakonovkvalitete,
ter drugih
predpiln s
n
sati Ve P'°® ih aktov, ki urejajo jedrske objekte, in na druge
oh?? s tega področja, določene z zakonom. Med redne
liJ6s P°r°čanja Vladi in Državnemu zboru Republike Slovenj °di tudi poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju
i objektov v letu 1993.
av e
ied l?°h P°9'
i poročila1993
o jedrski varnosti pri obratovanju
ektov v
Por a' ob
i
'«tu
podaja kratek pregled vsebine
po
PoglavjihDrugo poglavje obravnava pregled dela
u rave za
^ai
P
jedrsko varnost, ki opravlja upravne
jeđ°9e s področja jedrske varnosti in inšpekcijski nadzor nad
rriftrt narodno
' objekti v Sloveniji, hkrati pa ima razvito močno
Svo
sodelovanje, ker lahko kakovostno opravlja
inJ° osnovno dejavnost le z uporabo najnovejših spoznanj in
v SurrT1acii o dogajanju na področju jedrske energetike
kov 11• 1U" ®em spadata tudi koordiniranje in ocena dela stroir, Ja .* organizacij, ki opravljajo vzdrževalna dela v NE Krško
iejo strokovna mnenja.

Pod''6 Poglavje o »Obratovanju jedrskih objektov v Sloveniji«
v i r°bno obravnava obratovanje jedrske elektrarne v Krškem
fa>i 1"3, in sicer glavne obratovalne podatke, ustavitve in
iiraK?e' 2al<aj je prišlo do ustavitev, podatke o gorivu, stanje
v ei Jenega goriva, radioaktivne odpadke, ki so shranjeni
i?oh rarni in obsevalne doze osebja. Tu je opisano tudi
•«r i,r^evanie osebja, modifikacije v NE Krško in izpuščanje
' Ohr-avna radioaktivnosti zaradi delovanja NE Krško na okolje.
Ins» u, van je tudi raziskovalni jedrski reaktor TRIGA na
u Jožef Štefan v Podgorici, ki se uporablja za izobraže®va/ec, št. 36

strokovnjakov s področja jedrske varnosti. Skupaj so
opozorile na 252 pomanjkljivosti, vendar je ocena
enotna, da jedrska varnost v Sloveniji ni ogrožena. Priporočila se nanašajo na: organizacijo in vodenje, izobraževanje, obratovanje, vzdrževanje, tehnično podporo,
radiološko zaščito, kemijo, pripravljenost v sili, sisteme
elektrarne, gorivo in odpadke, geologijo - seizmiko,
analize in študije ter upravni organ, zakonske ureditev in
predpise. Realizirano je že 72 priporočil, v letu 1994 bo
naslednjih 113, v letu 1995 pa še 63. Samo šest priporočil
je brez roka. Nobeno od poročil pa v svojih ocenah ne
ugotavlja kritičnih pomankljivosti, ki bi zahtevale prenehanje obratovanja elektrarne.
V okviru urjenj predvidenih za primer izrednega dogodka
je opravljena vaja »Posavje 93«. Analiza poteka vaje je
pokazala veliko zavzetost in strokovno usposobljenost
vseh udeležencev vaje. Izkazalo pa se je, da je potrebno
posvetiti več pozornosti tehničnim zvezam med udeleženci ter vaje za pripravljenost ukrepanja ob izrednem
dogodku v NE Krško organizirati pogosteje.
Ob koncu leta 1993 je v 29 državah obratovalo 430 reaktorjev za proizvodnjo električne energije s priključno
električno močjo okoli 337.718 MW, število obratujočih
reaktorjev pa se je povečalo za sedem.
V letu 1993 je bilo posredovanih v INES 81 poročil o jedrskih dogodkih. Štirje so bili ocenjeni kot dogodki tretje
stopnje, dvanajst druge stopnje, 21 jih je bilo ocenjenih
na stopnjo ena, ostali pa pod lestvico ali izven nje.
Razvite zahodne države posebno pozornost posvečajo
izboljšanju jedrske varnosti v državah srednje in
vzhodne Evrope s programi za izboljšanje varnostnih
mehanizmov jedrskih elektrarn in sanacijo obstoječih
objektov.
Jedrska varnost v republiki Sloveniji v letu 1993 je bila
zagotovljena.
vanje, raziskave in proizvodnjo izotopov za industrijo in medicino. Opisano je tudi prehodno skladišče radioaktivnih
odpadkov za majhne uporabnike in nadzor radioaktivnosti
v okolici reaktorskega centra ter nadzor Rudnika Žirovski vrh.
Četrto poglavje obravnava delo treh mednarodnih misij
s področja jedrske varnosti, ki so v letu 1993 bile v Sloveniji.
To so: OSART (Skupina za oceno obratovalne varnosti Mednarodne agencije za jedrsko varnost), ICISA (Mednarodna
komisija za neodvisno analizo varnosti Jedrske elektrarne
Krško) in Preiskovalna misija Komisije Evropske Skupnosti, ki
ocenjuje usposobljenost upravnih organov, ki nadzorujejo NE
Krško in zakonodajo iz tega področja.
Peto poglavje obravnava vajo »Posavje - 93«, ki je eden od
načinov urjenja, predvidenih z »Načrtom ukrepov za primer
izrednega dogodka«.
Šesto poglavje obravnava radioaktivnost v življenjskem okolju
Slovenije ter ga primerja z meritvami radiološkega vpliva NE
Krško na okolje.
Sedmo poglavje obravnava obratovanje jedrskih objektov
v svetu. Podana je kratka informacija o gradnji, obratovanju in
zapiranju jedrskih objektov v svetu, opisane pa so tudi najbolj
pomembne nezgode, ki so se zgodile v letu 1993. Omenjeno je
še udejstvovanje OSART misije kakor tudi mednarodno delovanje v smislu izboljšanja jedrske varnosti.
2. PREGLED DELA REPUBLIŠKE UPRAVE
ZA JEDRSKO VARNOST
2.1. UVOD
Republiška uprava za jedrsko varnost je pristojna za opravljanje upravnih in strokovnih zadev, ki se nanašajo na: jedrsko
varnost: prevoz jedrskih in radioaktivnih materialov, materi75

alno bilanco jedrskih materialov, odgovornost za jedrsko
škodo, usposobljenost osebja uporabnikov jedrskih objektov
in njihovo šolanje, zagotovitev kvalitete, inšpekcijsko nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov, ter drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo jedrske objekte, in 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 vladi Republike Slovenije, Zakon o energetskem 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 Slovenije, Zakon
o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za
varnost jedrskih objektov in naprav ter podzakonski akti in
pravilniki na osnovi zgoraj navedenih zakonov in ratificirane
mednarodne konvencije o jedrski energiji in jedrski varnosti.
2.2. DELOVANJE REPUBLIŠKE UPRAVE ZA JEDRSKO
VARNOST
2.2.1. Zakonodaja
Na zakonodajnem področju se je nadaljevalo delo pri pripravi
novega slovenskega zakona o jedrski in radiološki varnosti (ki
naj nadomesti stari jugoslovanski zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi
jedrske energije, ki se v Sloveniji še uporablja) ter novega
slovenskega zakona o odgovornosti za jedrsko škodo, ki naj
nadomesti zakonodajo, ki sedaj pokriva to področje (jugoslovanski zakon o odgovornosti za jedrsko škodo in slovenski
zakon o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo ter na
njuni podlagi izdane odloke o določitvi zneska zavarovanja
odgovornosti za jedrsko škodo oz. določitvi zneska omejitve
odškodninske odgovornosti uporabnika jedrske naprave za
jedrsko škodo).
Poudariti velja, da se na Mednarodni agenciji za atomsko
energijo (MAAE) pripravlja spremembe Dunajske konvencije
o civilni odgovornosti za jedrsko škodo; oblikovan je t.i. stalni
komite, ki pripravlja predlog sprememb Dunajske konvencije,
ki bo obravnavana (morda v letu 1994) na diplomatski konferenci za sprejem konvencije. Pararelno s tem teče tudi delo na
pripravi konvencije o dopolnilnem kritju, ki bi odpravila dvotirnost sedaj veljavnih konvencij, tj. Dunajske konvencije in
Pariške konvencije ter Skupnega protokola. Rezultati dela
stalnega komiteja oz. sprejete spremembe bodo nedvomno
vplivale tudi na domačo zakonodajo.
V času od 24. do 28. 5. 1993 je bila na povabilo Republiške
uprave za jedrsko varnost v Ljubljani Misija Komisije Evropske skupnosti - skupina za urejanje pomoči upravnim organom. Poleg drugih področij je pregledala tudi veljavno zakonodajo ter predlog nove zakonodaje. Ocena Misije je, da
veljavna zakonodaja lahko služi kot solidna podlaga za pripravo nove zakonodaje.
V letu 1993 je bil pripravljen tudi osnutek pravilnika o zagotavljanju jedrske varnosti z vidika človeka (t.i. fitness for duty),
prav tako pa je bila v zaključni fazi priprava osnutka novega
pravilnika o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah in preverjanju znanja za pridobitev, podaljšanje in obnovitev licence za
operaterje reaktorja in glavne operaterje v JE Krško.
2.2.2. Inšpekcijski nadzor nad jedrskimi objekti
2.2.2.1. Splošno
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,
zagotovitvi kakovosti opravljenih del in vgrajenega materiala,
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pri načrtih ukrepov za primer jedrske nezgode, pri strokov"
usposobljenosti pogonskega osebja, pri vzdrževanju, revizijah, remontih in spremembah varnostne opreme, material
bilanci jedrskega materiala in odgovornosti za jedrsK
gškodo.
Za dejavnost inšpekcijskega nadzora nad jedrskimi objekti#"
v RUJV sistematizirana štiri delovna mesta, vendar sta bili o
koncu 1993 zasedeni le dve.
2.2.2.2. NE Krško
V letu 1993 je bilo opravljenih v NE Krško oseminpetdesej
rednih inšpekcijskih pregledov, devet izrednih inšpekcij
pregledov, štirje inšpekcijski pregledi s pooblaščenimi org
nizacijami v zvezi z zbirno strokovno oceno ob konc
»remonta 92« in še štirje po »izrednem remontu 93«, •
inšpekcijski pregled pa je bil opravljen skupaj z republis*'
požarnim inšpektorjem.
Redni inšpekcijski pregledi NE Krško v letu 1993, ki jih je ^
v povprečju nekaj več kot eden tedensko, so do »izredne«
remonta 93« obsegali:
- status obratovalnih postopkov za ukrepanje v sili (E^e'
gency Implementation Procedures) in obratovalnih Pos
kov za primer nenormalnega dogodka (Abnormal Opera«
Procedures)
- status in potek revizij vseh obratovalnih postopkov
- postopke, načrt in ukrepe za primer izrednega dogodKa
- modifikacijo sistema bistvene oskrbne vode
- izpad črpalke hladilne vode kondenzatorja
f
- zastajanje vode v hladilnem sistemu dieselskega gene
torja za napajanje v sili
- status izvajanja modifikacij v letu 1993
- način (postopki) za opravljanje vzdrževalnih del
- delovanje inverterjev
- ogled skladiščnih prostorov
^
- skladiščenje in dokumentacijo nizko- in srednje- radio«
tivnih odpadkov
.
- nadzorna testiranja varnostnih sistemov in komponem
- ugotovitve v zvezi s študijo požarnega tveganja.
Dne 3. 3. 1993 ob 11.38 uri je prišlo do ustavitve reakt°r|
zaradi pregorele varovalke na inverterju št. 2. mverte'a
2 napaja tudi kontrolni tokokrog pomožnega stikala g' j,
reaktorske črpalke št. 2. Izklop releja v tem tokokrog"
v reaktorski zaščitni sistem poslal signal, da je izklop'I
močnostno stikalo na glavni reaktorski črpalki št. 2, ki
zroči, če delujeta reaktor ali turbina z močjo večjo od '
izpad reaktorja. Kot kratkoročni ukrep je bila izvedena za
njava varovalke, med dolgoročne ukrepe pa sodi zamemg4,
inverterjev s sodobnejšimi, tako da bosta med »remontorn .|,
zamenjana dva inverterja, in sicer št. 1 in št. 2. NE Krško je
sinhronizirana z omrežjem še isti dan ob 24.00 uri.
Pomemben dogodek, ki je kasneje vodil do »izredaj
remonta 93« se je zgodil 10. 5. 1993 ob 2.00 uri, KO ^
operaterji opazili povečano puščanje s primarne na se*
darno stran v uparjalniku št. 1. Puščanje ni preseglo on)®' ^
za puščanje U-cevi uparjalnika, ki je predpisano s tehnic' ^
specifikacijami (LCO 3.4.6.2). Ker je bilo puščanje veCJ® f
običajnega in se je nekaj minut potem, ko so operaterji op «
puščanje, še enkrat skokovito povečalo, je NE Krško za
zmanjševati moč, da bi ohladila primarni sistem, zmanj
tlak in ustavila puščanje.
MI
NE Krško je skušala ugotoviti mesto puščanja tako,
» .
na
izpraznila vodo iz primarne strani uparjalnika in P°tjii
sekundarno stran uparjalnika z vodo do osamitvenega ve (|J,
s črpalko pomožne napajalne vode so postopoma dviga'' f
na sekundarni strani uparjalnika. Pri tlaku približno 40 d ;
opazili štiri lokacije puščanja. Opravljena je bila šeuSC
m«'j
z vrtinčnimi tokovi tistih cevi, na katerih so opazili P "vi'
Po evaluaciji meritev so se odločni, da začepijo eno J
ponovno začepijo tovarniško izvrtino, ki se nahaja v
plošči, in ki je že bila začepljena. V NE Krško je bil oP^.j i
še en tlačni test uparjalnika št. 1, po katerem so se odloc" poročevalec,

f
r

^ '

začepijo še tri U- cevi. Po končanem Cepljenju je NE Krško
»ćela z zagonom 25. 5. 1993. Naslednji dan, 26. 5. 1993, so
NE Krško pričeli ustavljati, ker puščanje s primarne na sekundarno stran v uparjalniku št. 1 ni bilo odpravljeno. Začel se je
"jzredrii remont 93«. V obdobju od 10.5. do 25. 5. 1993 so bili
štirje izredni inšpekcijski pregledi.
'zredni remont 93 je opisan posebej na koncu tega podpogiavja.
p

° "izrednem remontu 93« so inšpekcijski pregledi obsegali:

j ~ Pregled programa meteorološkega nadzora v NE Krško
~ Priprave na vajo »Posavje 93«
[ ~ Priprave na superkompaktiranje NSRAO
~ modifikacijo »zmanjšanje koncentracije v tanku za vbrizgavanje bora (BIT)«
~ Potek kemijskih nadzornih testiranj
~ status sistema ponezgodnega vzorčevanja in merjenja radioaktivnosti po nezgodi
Modifikacijo sistema bistvene oskrbne vode
~ merjenje moderatorskega temperaturnega koeficienta ob
°icu desetega cikla
i ~ status načrtovanih modifikacij v letu 1993
~ s^tus programa medobratovalnih preizkušanj (ISI)
~ izdelavo nove revizije »Načrta ukrepov v primeru izrednega
°9odka« - priprave na »menjavo goriva 93«.
status ukrepov po nezgodi v ameriški elektrarni TMI-12
"izrednem remontu 93« so bili trije izredni inšpekcijski
ni®9'edi- 25. 8. 1993 je bil opravljen izredni inšpekcijski prezaradi prekoračitve zahtev iz TS 16.7.1.2, 1. točka: Za
potrebe jedrske elektrarne se sme maksimalno odvzemati 1/4
ek
i°^a reke
Save.
Ta točkajene
jedrsko varnost,
je
l^oioški
pogoj.
26.11.1993
bilvpliva
izredninainšpekcijski
pregled,
• I® obravnaval ustavitev reaktorja NE Krško, ki se je zgodila
e a
n 9 dne zaradi nenamernega zaprtja osamitvenega ventila
a glavnem parovodu pri rednem testiranju obvodnih osamit ®nih ventilov na glavnem parovodu. Ta dogodek je sprožil
prožen e
Saf
i sistema
tehničnih
varnostnih
(Engineered
®,ety Features
Actuation
System)
zaradimernizkega
tlaka
u
Parjalniku. 17. 12. 1993 je bil izredni inšpekcijski pregled
ustavitvi
NE Krško zaradi menjave goriva. Ustavitev reaki0 potekala normalno skoraj do konca, ko je pri moči
r
rn?c 'a pod 1®°/o Prišl° d0 nihanja m°£i na turbini. Pri
"em izklopu turbine je bila moč turbine nad 10%, kar je
počilo sprožitev reaktorskega zaščitnega sistema in avtorsko ustavitev reaktorja.
1993 se e r
' P 'čela
gorivapregledi
1993«, ki
se je
' ?naiiaaljevala tudi januarja
1994.»menjava
Inšpekcijski
v zvezi
"menjavo goriva 93« so do 31. 12. 1993 obravnavali:

_ PrePihovanje zadrževalnega hrama
i _ v9radnjo širokega nivoja akumulatorjev (SI)
9laven'avo ven,ilov na sistemu za odzračevanje reaktorske
'est varnostnih ventilov tlačnika
_ Pripravo
nove serije postopkov za menjavo goriva
a
°bavo ventilov za sistem ponezgodnega vzorčevanja.
'lret|ni remont 93 v NE Krško
6
! °brat^
'an u1993
'e ^''a
Krško po približno enodnevnem
' sPes sanac
' ponovno ustavljena z odločbo RUJV po neu"izr h
'i" uparjalnika št. 1. Tega dne se je tudi začel
bii oK ni rem°nt 1993« (IR93), ki je trajal do 29. 07. 1993, ko je
00 uri reakt
v oh eh
V uparjalnikihorje NE
spet kritičen.
U-IR93.
cevi
bil Krško
neposreden
vzrok zaPregled
pričetek

do^ '1=193 je bilo opravljenih 16 rednih inšpekcijskih pregle'iena"a nnadva
'zredna
inšpekcijska
pregleda, ki sta bila opravzačetku
in na
koncu remonta.
kaj'o'n^Pekcijski pregledi med IR93 so obravnavali, kako pote' ^an Pr'Prave na remontna dela, ker je bil remont nenačrto0 da asa za
' remnT
^
podrobne priprave ni bilo, kajti redni
re
bil ,akrat
mo,
načrtovan za 5. 11. 1993. Takoj na začetku
n,a
je bilo potrebno obravnavati naslednja vprašanja:
p
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vloga pooblaščenih strokovnih organizacij
remontni pregled uparjalnikov in korektivni ukrepi
kriterij sprejemljivosti morebitnega puščanja uparjalnikov
status izvajanja odločb, povezanih z IR93.
. 'MSid'j «- ■
NE Krško je med prioritetna dela med IR93 uvrstila: sanacijo
uparjalnikov, remont glavnega generatorja, revizijo motorja
reaktorske črpalke št. 2 in remont motorja reaktorske črpalke
it. 1;
■V!tetb9i b&n
■
..■ j-/1 ui^cnfcoa TV.>; ■ v i:'■!1 ■ Med rednimi inšpekcijskimi pregledi je bila posebna pozornost posvečena: merjenju indikacij z metodo vrtinčnih tokov
(ECT) v U-ceveh v obeh uparjalnikih. čepijenju uparjalnikov
in vgradnji tulcev v poškodovane cevi, obhodom in ogledu
remontnih aktivnosti na mestu samem, ter nadzornim testiranjem. Več o delovanju in kontroli uparjalnikov v poglavju
3.1.7..
S pooblaščenimi organizacijami je bilo dogovorjeno, da bodo
redno tedensko na posebnih sestankih seznanjale inšpektorja
za jedrsko varnost o svojih ugotovitvah, opažanjih in o poteku
del na področjih, za katera so pooblaščene. Kratek pregled
njihovega poročanja po posameznih pooblaščenih organizacijah je naslednji:
Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) je koordinator remontnih
dejavnosti vseh pooblaščenih organizacij. Že v obdobju od
10. 5. 1993 do 24. 5. 1993, ko je bila NE Krško prvič ustavljena
zaradi puščanja uparjalnika št. 1, je bil opravljen pregled dveh
odklopnikov 400 kV, preizkus distančne zaščite in zbiralnične
zaščite ter preizkus transformatorjev GT1, GT2, T1 in T2. Med
IR93 je bila glavna pozornost usmerjena na glavni generator
(meritev izolacijskega stanja statorja, preizkus izolacije lamel
rotorja, napetostni preizkus, merjenje napetostnega regulatorja, test primarne zaščite), inverterjem ter remontu elektromotorjev varnostnih sistemov in komponent. EIMV je pooblaščen tudi za nadzor umerjanja instrumentacije. Med IR93
je nadziral umerjanje instrumentacije na sistemih reaktorskega hladila (temperatura in nivo), glavne pare, hlajenja
komponent, nadzora sevanja, glavnega generatorja in
sistema za nadzor kemije in volumna.
Ekonerg je nadziral dela, ki so jih opravljali Turboteh
(remontna dela na turbini), Hrvatske željeznice (remont
dieselskih generatorjev DG1 in DG2), Medivak (na črpalkah
primarnih sistemov), Cropumps (na črpalkah sekundarnih
sistemov in protipožarne zaščite), Hidromontaža (na ventilih
primarnih sistemov), Djuro Djakovič (na ventilih sekundarnih
sistemov), IMP (gretje in ventilacija) in Inetec (meritve z vrtinčnimi tokovi U-cevi v uparjalnikih).
Inštitut za metalne konstrukcije (IMK) je nadziral dela na
čistilnih napravah na Savi, ki jih je opravljala Metalna: dela na
obešalih in blažilnikih, ki jih je opravila Hidromontaža; vzdrževalna dela na menjalnikih toplote, ki jih je opravil Djuro
Djakovič ter dela na dvigalih, ki jih je opravil Medivak. Predstavnik IMK je prisostvoval tudi zapiranju uparjalnikov in
tlačnika ter pri čepijenju in vgradnji tulcev.
Institut Jožef Štefan (IJS) je bil zadolžen, da oceni dela, ki so
bila opravljena v zvezi z varnostnimi sistemi (sistemi za hlajenje sredice v sili, ogljeni filtri, pomožna napajalna voda, osamitveni ventili na glavnem parovodu), instrumentacijo za
ustavitev reaktorja, v zvezi s sistemom za proženje tehničnih
varnostnih mer, testiranjem komponent reaktorskega hladilnega sistema, testiranjem tesnosti nekaterih osamitvenih ventilov zadrževalnega hrama. IJS je nadziral tudi sanacijo uparjalnikov.
Institut za elektroprivredu i energetiku (IE) je pooblaščen za
umerjanje instrumentacije, in sicer za nadzor umerjanja
instrumentacije reaktorskega hladilnega sistema, jedrske
instrumentacije, varnostnega vbrizgavanja, kaluženja uparjalnikov, dieselskih generatorjev (DG1 in DG2), elektrohidravličnega sistema za regulacijo in zaščito bloka turbina-generator, sistema gretja in klimatizacije ter za nadzor projekta
procesno-informacijskega sistema.
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2.2.2.3. Raziskovalni reaktor TRIGA
V letu 1993 so bili opravljeni trije inšpekcijski pregledi raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II.
Inšpekcijski pregled 8. 1. 1993 je obsegal pregled programa
uveljavitve priporočil INSARR in izdelavo Načrta ukrepov za
reaktorski center v Podgorici: Jnšpekcijski pregled 8. 4. 1993
je bil opravljen skupaj z republiškim elektroenergetskim
inšpektorjem v zvezi skladiščem izrabljenega goriva in glede
na vzdrževanje in sposobnost varnega obratovanja po prenovi
jakotočnih instalacij. 26.11. 1993 pa je bil opravljen inšpekcijski pregled s sodelovanjem Republiškega sanitarnega inšpektorata. Na tem inšpekcijskem pregledu je bilo obravnavano
fizično varovanje, poročanje v primeru izrednega dogodka,
opravljen pa je bil tudi ogled prostorov reaktorja, vročih celic
in prehodnega skladišča NSRAO za majhne uporabnike.
2. 2. 2.4. Rudnik Žirovski vrh
Dne 30. 11. 1993 je bil opravljen redni inšpekcijski pregled
Rudnika Žirovski vrh s sodelovanjem Republiškega sanitarnega inšpektorata. Pregledan je bil program nadzora okolja
za leto 1993 ter opravljen ogled jamskega dela rudnika in
odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt.
2.2.2.5. Sodelovanje z drugimi inšpekcijami
Republiška uprava za jedrsko varnost skuša na področju
jedrske varnosti okrepiti stike tudi z drugimi inšpekcijami.
V letu 1993 sta bila organizirana dva sestanka predstavnikov
Republiške uprave za jedrsko varnost z glavnimi republiškimi
inšpektorji v zvezi s programom dela inšpekcije za jedrsko
varnost, in sicer 17. 6. 1993 z glavnimi republiškimi inšpektorji, ki pokrivajo naslednja področja: sanitarno, elektroenergetsko, požarno varstvo, notranje zadeve, obrambno, gradbeno in urbanistično. Dne 15. 12. 1993 je bil sklenjen dogovor
o pristojnostih Republiškega rudarskega inšpektorata, Republiškega sanitarnega inšpektorata in Republiške uprave za
jedrsko varnost pri izvajanju zapiralnih del na podlagi Zakona
o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh.
Inšpektorja za jedrsko varnost sta v letu 1993 sodelovala
z republiškim požarnim inšpektorjem pri inšpekcijskem pregledu NE Krško, z republiškim elektroenergetskim inšpektorjem pri dveh inšpekcijskih pregledih opravljenih del v zvezi
z »zbirnima strokovnima ocenama« po »remontu 92« in po
»izrednem remontu 93« in še pri inšpekcijskem pregledu
reaktorja TRIGA, in z republiškim sanitarnim inšpektorjem pri
pregledu Rudnika Žirovski vrh ter pri inšpekcijskem pregledu
reaktorja TRIGA.
2.2.2.6. Zaključek
Iz dosedanjih izkušenj in dejstev lahko ugotovimo:
• Sektor inšpekcijskega nadzora objektov uspešno sodeluje
z drugimi upravnimi in inšpekcijskimi organi.
• Remontna dela, funkcionalni in zagonski preizkusi na
sistemih in komponentah NE Krško tudi po »izrednem
remontu 93«, ki se je končal konec julija 1993, ustrezajo
obratovalnim pogojem in omejitvam, oziroma so v skladu
z merili sprejemljivosti v odobrenih postopkih.
• Po vsaki nenačrtovani ustavitvi NE Krško so bili izvedeni
izredni inšpekcijski pregledi razen ob ustavitvi 3. 3.1993, ko je
bil v času ustavitve v teku redni inšpekcijski pregled. NE Krško
je po vsaki nenačrtovani ustavitvi predlagala kratkoročne in
dolgoročne ukrepe za trajno odpravo vzrokov. Pregledani so
bili vzroki in predlagani ukrepi, ter nadzorovano izpolnjevanje
sprejetih ukrepov.
• Pri izpadih in ustavitvah elektrarne v letu 1993 je bilo
ugotovljeno, da so bili vzroki:
• električni sistemi: inverter (pregorela varovalka)
• puščanje uparjalnika
• loveška napaka: napaka pri testiranju obvodnih ventilov na
glavnem parovodu, ki je sprožila tudi sistem tehničnih varnostnih mer
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* ustavitev reaktorja na nizki moči zaradi nihanja moči na jo\
turbini.
L
Vsi varnostni sistemi za varno ustavitev elektrarne so delovali
v skladu s projektno predvidenimi parametri in jedrska varnost ni bila ogrožena. Obratovanje raziskovalnega reaktorja
TRIGA Mark II Reaktorskega centra Podgorica Instituta Jožef
Štefan je v letu 1993 ustrezalo obratovalnim pogojem i"
omejitvam.

jo:

|P'
rj

|0
Radioaktivni odpadki v začasnemu skladišču nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov v NE Krško in v prehodnem skladišču .
radioaktivnih odpadkov Reaktorskega centra Podgorica se
skladiščijo v skladu z zakonodajo, evidence se vodijo
korektno in dosledno.
L
loc
2.2.3. Izdani upravni akti
'eli

Pri opravljanju upravnih nalog je v letu 1993 RUJV izda^ri
Nuklearni elektrarni Krško dvaindvajset upravnih aktov, ki s®
nanašajo na:
'oli
DV
- strokovno usposabljanje,
,p
13,
- dopolnitev končnega varnostnega poročila, poglavje
z analizo male izlivne nezgode,
, 'p
- izgradnjo lil. faze poslovnega kompleksa - skladih ov
rezervnih delov in opreme,
ft
te
- posodobitev sistema seizmičnega monitoringa,
iz
- ukrepe po nezgodi v JE Otok treh milj,
j(f ii
- verjetnostna analiza varnosti elektrarne glede na notraH klre<
in zunanje začetne dogodke,
j ]
- zaustavitev elektrarne, zaradi ponovnega puščanja ce Lki
uparjalnika
'P
- vzgradnjo tulcev v uparjalnikih,
'P
r
- sistem za ponezgodno jemanje vzorcev procesov in sp p
memba obratovalnih pogojev in omejitev
. Mii
- izvedba postopka superkompaktiranja radioaktivnih 0 tr
pad kov
|' o
- spremembo in dopolnitev standardnega formata Obratov«a *t
nih pogojev in omejitev, ki se nanaša na sanacijo cevi v up jani
jalnikih (vgradnja tulcev in kriteriji za Cepljenje),
"*'o
- meteorološke meritve v okolici NE Krško za leto 1993. «ti
- radiološki nadzor NE Krško za leto 1993,
- sprememba obratovalnih pogojev in omejitev odvzema re o $
Save za potrebe hlajenja jedrske elektrarne,
- sklep o ustavitvi postopka za podaljšanje roka za dosta
končnega poročila 1. stopnje verjetnostne varnostne anali' >0p
NE Kršk0
'
„rfitU!
- sprememba
obratovalnih pogojev in omejitev v zvezi z sP'.
lih
membo meja ustavitve kontrolnih snopov v odvisnosti »je
odstotka moči reaktorja.
k«
Metalki Commerce, p.o., Ljubljana je Republiška upravaL*
jedrsko varnost izdala štiri upravne akte v zvezi z:
log,
N
- nabavo jedrskega materiala
»93
- ukvarjanjem s prometom jedrskih materialov
^
a
- pakiranjem jedrskega goriva.
de
6
•
hil"^
u
Institutu za elektroprivredu i energetiku iz Zagreba |e tra
izdano pooblastilo za izvajanje nalog s področja jedrskev >v3|
nosti.
Hfajj
r
avi
2.2.4. Kadri, izobraževanje
%
iN
V letu 1993 so se v Republiški upravi za jedrsko var c4Js
zaposlili štirje novi sodelavci: 2 pripravnika (za določen
ciicv^a
jn, višji
» ioji ^votuvuiuv/,
.(
enega icia/,
leta), pomočnik vjiici\vvi
direktorja,
svetovalec, lot'"razrešen r
je bil svetovalec direktorja, skupaj 31. 12. 1993 18 delavce
d1,,#>3
Priporočila Misije Evropske skupnosti ocenjujejo, da je flu
z obsegom pristojnosti, ki jih opredeljuje zakonodaja, ka<o< lve
sko prešibka ter priporoča, da se RUJV v naslednjih ' a^a
okrepi do števila 35. (Več o mednarodnih misijah v R Slove i
glej pod tč. 4 poročila).
SK
19e
KkO"'
Veliko pozornosti je bilo tudi v letu 1993 posvečeno stro F^a
nemu usDosablianiu delavcev RUJV. Poleg tega, da vsi s'
poročevalec, št-

tf'Or,

' inPravnede,avci
opravijo
strokovni
(za upravne
in višje
delavce),
je poudarek
tudi izpit
na seminarjih
in tečajih
za
le jezike, računalništvo, predvsem pa tudi na strokovnih
1
s
področja jedrske varnosti in radiološke zaščite. En
e e r čel s
lasi
£ ' anP e' a e šolanjem za pridobitev magisterskega
f iDr V Za^°'str i P i še posebej intenzivno v tujini, saj mora
I tehn ?
m °kovno pokrivanje področja, ki je v stalnem
K
irr>L°
dognanja
svetovne teorije in
se (več o razvoju,
tem podspremljati
točko 2.3.3.3.
poročila).
i- »2.5. Delo strokovnih komisij
8

!rL?®'3uZa
'3''ški
upravi za jedrsko varnost deluje strokovna
' fikr"T'alrna
iedrsko
varnost (SKJV), ki se je v letu 1993 sestala
22
Jrn
članov, 10 članov je delegiranih iz upravnih
2 str
lodr^'
■
okovnjakov
je izvedencev
za posamezna
jjl °'la jedrske
varnosti inpavarstva
pred sevanji.
Področje
)i■a anJ.Vu je definirano z veljavnim republiškim zakonom
ila,a f i varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za
°st jedrskih objektov in naprav ter z njenim Poslovnikom.
se
»ot)clo
standardne točke, tj. »varnost delovanja jedrskih objektni ,
bju po zadnji seji«, je SKJV v letu 1993 obravnavala
|5. 'Primeroma):
čeo jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objek^ or ed 1"2,
lei>l .'°9 Programa dodatnih geološko-neotektonskih in
ftol°ških raziskav,
ij«tre{eervenciisk' nivoji za primer jedrske oz. radiološke ne8

ka?et"0^ za izdajo kazenskega zakonika R Slovenije
■ oriske določbe s področja jedrske in radiološke varnosti
zre
' Por*-'0 00 'remon,u
dnem inremontu 1993 NE Krško
f 5{im
^ Pfarti °9 letnega programa
menjavi
goriva
v letu 1992
ukrepov
za varstvo
pred ionizirajd- ' sevanji in jedrsko varnost za leto 1994.
3NE°i°Vna komisija za preizkus usposobljenosti operaterjev
tf'ferirtirt
'e v letu 1993 organizirala dva izpitna roka za 23
'aati,ov *a 9lavnega
Preizkus
usposobljenosti
je opravljalo
kandioperaterja,
ki so licenco
obnavljali,153 kandiat je 9'avnega operaterja, ki so izpit opravljali prvič, 1 kandisk«o se° av'jal licenco za operaterja reaktorja, 4 kandidati pa
>a
kto rPote
a 9°vali za pridobitev prve licence za operaterja
ivored|
Q ' - Vsi kandidati so izpite uspešno opravili, ter jim je na
iz«i°p°9 komisije, RUJV licence izdala oz. podaljšala. Posebej
bstka- da 'e komisija v letu 1993 ocenila, daje usposobljeire*itih .and'datov na vedno boljši ravni, kar se kaže tudi v rezulo^irje^Prta ter roku veljavnosti podaljšanih licenc operaII

Drugo (so)delovanje
Klflji
e z dru
tfcitn jnn'erd
9irni upravnimi organi je bilo glede na
> ,' ! isciplinarnost področja dela RUJV tudi v letu
•ke j ®'°
intenzivno,
predvsem z Ministrstvom za gospodar8(je ®iavn°sti, Ministrstvom za delo, družino in socialne
nistr
5 •ijTOvb
stvom za
Ministrstvom
za zunanje
'A ■ 0Ministrstvom
za zdravstvo,
notranje zadeve,
Ministrstvom
za
a a
' iVa^ sein Ministrstvom za znanost in tehnologijo. To sodedg
'®
odraža tako pri izdaji upravnih aktov, pripravi
r 0
avj Q radn,va poslanska vprašanja in pobude, kot tudi pri priltercl| i za seje Vlade in njenih delovnih teles ter pri delu
,lf>HiiSi Clp,inamih strokovnih komisij (delo mednarodnih
iO
I le obravnavano pod tč. 4 poročila).
' -J 1
i P' "aiiskave in študije
' POrt
3 nar
ii\/. 3 na''
danostisledeče
lokacijeraziskave
NE Krškoinje študije:
RUJV v letu
)J_
aročila inavnih
financirala
r
0°i

Ne
"i«ani6!i,onika Krške kotline - predhodno poročilo prof. dr.
' Risarja, februar 1993;
krsiled 'n reinterpretacija geofizikalnih raziskav v okolici
J 9eniiQ,~ študijo je izdelal Inštitut za geologijo, geotehniko
<£
Ljubljana, avgust 1993;
,i'
i^ave za potrebe ugotavljanja potresne nevarnosti na
3i r č

° ° evaiec, št. 36

lokaciji NE Krško - poročilo mag. Tomaža Verbiča, FNT
Odsek za geologijo, Ljubljana, december 1993
Iz navedene dokumentacije je možno na kratko povzeti, da je
lokacijo NE Krško in okolico raziskovalo večje število strokovnjakov z različnimi metodami. Na žalost pa so rezultati raznih
avtorjev zelo različni in mnogokrat nasprotujoči. To ima za
posledico veliko nezanesljivost in slabo dokazljivost prisotnosti mnogoštevilnih tektonskih prelomov raznih avtorjev. To je
tudi eden od odločujočih vzrokov za predlog po dodatnih
terenskih geološko- seizmoloških raziskavah. Zato je RUJV
s sodelovanjem zunanjih sodelavcev že pripravila program
dodatnih geološko, neotektonskih in seizmoloških raziskav
v okolici NE Krško.
Z raziskavami bi preverili, v kakšni meri je obratovanje NE
Krško varno, v slučaju potresov, ki se pogosto pojavljajo
s hipocentri v neposredni bližini elektrarne. Zato bo za te
potrese potrebno ugotoviti lego žarišča (oddaljenost hipocentra od NEK) in maksimalno pričakovano magnitudo (po Richterju) v času predvidenega obratovanja NEK. V sklopu tega
cilja bi bilo potrebno raziskati tudi, kateri tektonski prelomi
v okolici NEK dejansko obstajajo in določiti njihovo stopnjo in
vrsto pričakovane aktivnosti. Končen cilj tega dela raziskav je
natančnejša določitev za objekt NEK pomembnih potresnih
parametrov na lokaciji NEK in na podlagi teh parametrov
z varnostno analizo preveriti kritične komponente objektov
NEK in skupen seizmični riziko. Navedeni rezultati bi služili
kot vhodni podatki za verjetnostno varnostno analizo NEK.
Podporo temu delu raziskovalnega programa so že dali razni
tuji in domači eksperti in inštitucije.
Razprave v letu 1992 ob poročilu Skupščinske komisije za
proučitev okoliščin izgradnje NE Krško in posledic njenega
obratovanja in priporočila Skupščinske komisije za varstvo
okolja in naravno dediščino, podprte s strokovnimi mnenji,
narekujejo izvedbo obsežnejših dodatnih terenskih geološko
- seizmoloških raziskav.
Širši pomen pa bodo imeli rezultati predlaganih raziskav kot
podpora odgovoru na skrb širše javnosti doma ter v sosednji
Avstriji in Italiji o prisotnosti aktivnih prelomov v bližini NEK in
o nevarnosti visokih talnih pospeškov ob bližnjih potresih.
Izdelana je bila tudi hidrogeološka študija z naslovom »Model
podtalnice Krško-Brežiškega polja«. Nosilec naloge je bil
prof. dr. Mitja Brilly iz FAGG, Laboratorij za mehaniko tekočin. Ugotovljeno je, da se smer podtalnice v smeri proti Savi in
njena hitrost bistveno ne spreminjajo. Onesnaženje podtalnice na lokaciji NE Krško bi zato zajelo le ozek pas tokovnice
(10 do 20 metrov) od mesta onesnaženja do struge Save, kjer
se podtalnica drenira. Vpliv onesnaženja na sami lokaciji NEK
torej v nobenem primeru ne bo presegel območje objekta.
Izlitje, infiltracija ali spiranje onesnaženja na lokaciji NEK. ki
bi prispelo v podtalnico pod objektom, bo odteklo v reko Savo
v neposredni bližini objekta.
V skladu z letnim programom za varstvo pred ionizirajočimi
sevanji in jedrsko varnost so bile izdelane sledeče študije:
• Ocena ponezgodnih doz s programom CRAC 2, izračun
radioaktivnih izpustov za nekaj scenarijev nezgod, IJS št.
IJS-DP-6880. S pomočjo CRAC 2 so izračunali sprostitve
radioaktivnih snovi za nezgodne scenarije devetih PWR kategorij iz VVASH-1400. S tem se lahko ne samo medsebojno
primerja težo posameznih nezgod, ampak se lahko tabele
sproščenih aktivnosti uporabljajo tudi kot vhodne podatke
v drugih računalniških programih, npr. v PC-COSVMA.
• Nadaljevanje raziskav s programom RASCAL2 in COSYMA,
IJS št. IJS- DP-6879. RASCAL2 je namenjen hitrem ocenjevanju položaja in potencialnih posledic nezgod kaj se je
pokazalo tudi pri uporabi v vaji Posavje 93. PC-COSYMA
spada v najnovejšo generacijo programov, ki omogoča ocenjevanje tveganja prebivalstva, podobno kot CRAC2 in MELCOR. Pridobita je možnost, da se iste probleme ocenjuje
z različitimi programi, kar daje rezultatom dodatno kredibilnost.
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• Računalniški program IZAK - podatkovna baza za izračun
aktivnosti in vsebnosti radionukleidov v iztrošenem gorivu NE
Krško, IJS, št. IJS- DP-6927. V nalogi je opisan program
IZAK, s katerim generiramo podatkovno bazo o aktivnosti in
vsebnosti radionukleidov v gorivnih elementih v bazenu za
iztrošeno gorivo in sredici JE Krško. Podatke o gorivnih
elementih program črpa iz FASLIB knjižnice, ki je del paketa
za projektiranje sredice CORD2. Program deluje tako, da
požene program ORIGEN za vse gorivne elemente pri pogojih
in do časa, ki ga predpišemo, ter rezultate uredi v pregledno
obliko. Program je razvit za računalnik PC-AT 386.
• Implementacija Monte Carlo programskega paketa
MCNP4A ter preračun kritičnosti bazena za iztrošeno gorivo
NE Krško, IJS, št. IJS- DP-6893. Naloga predstavlja implementacijo PC verzije paketa MCNP4A za nevtronske/gama
Monte Carlo preračune. Predstavljen je preračun kritičnosti
bazena za iztrošeno gorivo NE Krško pri nepolni rešetki (ena
polna lokacija na tri prazne).
• Analiza občutljivosti jedrske elektrarne v vojnih pogojih
(The Analysis of the NPP Vulnerability in War Conditions) IJS,
št. IJS-DP-6870. Ob izpadu električnega napajanja jedrske
elektrarne v stanje hladne zaustavitve, lahko zaostalo toploto
odvajamo z naravno cirkulacijo primarnega hladila. Razvit je
termohidravlični model in računalniški program, s katerim
lahko simuliramo razvoj in potek narave cirkulacije. Določeno
je optimalno stanje jedrske elektrarne Krško v stanju hladne
zaustavitve pred pričekovanim izpadom električnega napajanja.
• Študija o zanesljivosti zunanjega napajanja NE Krško,
Elektroinštitut Milan Vidmar
V letu 1993 so bile naročene še sledeče raziskave in študije, ki
pa bodo končane šele v letu 1994:
- Opazovanja tektonskih premikov v okolici NE Krško
z geodetskimi meritvami; izvajalec FAGG Ljubljana, Odsek za
geodezijo;
- Priprava postopka za analizo odziva gradbenih konstrukcij
NEK pri registriranih potresih; izvajalec FAGG Ljubljana, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo.
- Določitev etažnih spektrov za NE Krško; izvajalec Univerza
v Mariboru, Laboratorij za teoretično in eksperimentalno analizo konstrukcij in optimizacijo.
2.3. MEDNARODNO SODELOVANJE
2.3.1. Pravno nasledstvo mednarodnih sporazumov
Na pobudo RUJV je bil že leta 1992 zaključen postopek
nasledstva najpomembnejših mednarodnih sporazumov, ki
urejajo področje jedrske varnosti. V letu 1993 pa je na pobudo
RUJV Ministrstvo za zunanje zadeve sprožilo postopek za
sklenitev sporazuma med R Slovenijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo za izvajanje nadzora v zvezi
s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja (t.i. safequards sporazum), katerega osnovni namen je preprečitev zlorabe miroljubne uporabe jedrske energije in s katerim se uveljavlja
sistem nadzora MAAE inšpektorjev za vse jedrske ali posebne
cepljive materiale pri vseh miroljubnih jedrskih dejavnostih
v R Sloveniji.
Na podlagi posebne note, ki je bila naslovljena na MAAE, se
sicer še uporablja tudi za ozemlje R Slovenije sorodni spora-.
zum med nekdanjo SFR Jugoslavijo in MAAE, s sklenitvijo
tega sporazuma pa bo tudi ta (bilateralni) mednarodni sporazum pretrgal vezi z bivšo SFRJ.
2.3.2. Sklepanje novih sporazumov
- Sporazum med R Slovenijo in R Avstrijo o zgodnjem
obveščanju v primeru radiološke nevarnosti
Pobudo za sklenitev sporazuma je podala RUJV, sprejeta pa
je bila na Vladi R Slovenije dne 4. 3. 1993; nadalje pa sta jo
BO

potrdila tudi Odbor Državnega zbora za mednarodne odnos
ter Odbor za infrastrukturo in okolje.
P
Na tej osnovi so bili v letu 1993 opravljeni z avstrijsko straC
že trije krogi pogajanj (13. in 14. 7. na Dunaju, 18. in 19 '
v Ljubljani ter 30. 11. in 1. 12. 1993 zopet na Dunaju). P°'S(
ključnem tretjem krogu pogajanj je delegacija R Slovent
J
pripravila poročilo za Vlado R Slovenije. Odprta ostajajo pr*n
vsem naslednja vprašanja:
n
* kdaj je potrebno začeti s poročanjem (vznemirjeno
valstvo druge pogodbene stranke ali odločitev o spreje"^
zaščitnih ukrepov)

♦obseg poročanja (predvidljivi in nepredvidljivi dog^:
v bližnji okolici jedrskih naprav ali nesreče, ki so povzroči1®'8
utegnejo povzročiti obsežnejše emisije radioaktivnih
aiov)
K
* o vrsti dogodka (dogodki ali nezgode ali nesreče)
* kontaktne točke.

^
«r

wu llMI vprašanj lepo ilustrira tudi nesoglasje ob^'
Bistvo odprtih
K
i ioouyiu-r
delegacij glede naslova sporazuma, katerega bi želela 1(1
ska stran imenovati sporazum o ureditvi vprašanj, je
v skupnem interesu glede jedrske varnosti in varstva P ^
sevanji, slovenska stran pa sporazum o zgodnji izmeni
informacij o radiološki nevarnosti.
tu
A
Stališče slovenske delegacije je, da se prične obvezre114 9a
obveščanja, ko se ena pogodbena stranka odloči za sp
l
ukrepov (širokih) razsežnosti z namenom, da zaščiti Pret"0|!R{
stvo pred radiološkimi nevarnostmi, pri čemer se ne C,pc
z gotovostjo izključiti ogrožanje prebivalstva druge P°^M/
bene stranke, gre pa za nesreče, ki povzročijo ali uteg"^
povzročiti obsežnejše emisije radioaktivnih materialov.
3
Slovenska delegacija meni, da bi bilo zaradi nemo*"
^
S
objektiviziranja kriterija »zaskrbljenosti prebivalstva« P. V
zum, v katerem bi bil ta kriterij vgrajen, zelo težko izvine
Poleg tega bi nam bilo v primeru, ko bi prišlo do zasl;krW' sti
sti prebivalstva na avstrijski strani zaradi različnih razi«.*
(npr. senzacionalističnega poročanja medijev), očitano'V
vajanje oz. kršenje sporazuma. Slovenska delegacija men'^Sa
je bolje v praksi zagotoviti obveščanje, ki presega obvezuj
iz sporazuma, kot pa se s sporazumom obvezati na obve M/
nje, ki ga bo težko zagotoviti.
/ai
— Sporazumi o zgodnji izmenjavi informacij v primeru'Pr
(
oioške nevarnosti med R Slovenijo in sosednjimi drž*' "o,
(Madžarska, Italija in Hrvaška).
*
Jw
Koncem leta (točneje v novembru) 1993 je RUJV
upravnim organom sosednjih držav, pristojnim za .
varnost, sklenitev bilateralnih, medvladnih sporaZu/6r
o izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnost' i'&j;
predstavljajo podlago za sklenitev predlaganih sporaz^i
mednarodne konvencije in direktiva ES (sedaj EU), in * ji
uveljavljena mednarodna praksa, da so tovrstni sporazumi p
določene mere standardizirani, se je zdelo upravičen v
smotrno vsem trem sosednjim državam predložiti eno ~
dilo, ki se bo med pogajanji z delegacijami posameznih'3 ^
tudi ustrezno modificiralo. Vsi naslovniki predlag ,j|<v !
osnutka so iniciativo RUJV podprli in izrazili pripravljen"
sklenitev bilateralnih sporazumov.
Na

- Sporazum med RUJV in jedrsko regulatorno komlsiie <dir(
(US NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelov«"1 bi r
področju jedrske varnosti.
<%
K
V mesecu decembru 1993 je bilo, s podpisom spotfz!lPrif
zaključeno skoraj celoletno delo pri pripravi navedeneg3 k
razuma, ki je za R Slovenijo še posebej pomemben.
Jv lc
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'i° je na 37. zasedanju Generalne konference MAAE, ki
P'0 le ackala od 27. 9. do 1. 10. 1993 na Dunaju zastopala
n
• ' jed 9 ija, sestavljena iz predstavnikov Republiške uprave za
tuta° varnost, Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Inštiy a "Jožef Štefan«, pri delu pa so sodelovali tudi predstavniki
®P°slaništva iz Slovenije na Dunaju. Po zasedanju je deleJfl
Poročala o svojem delu Vladi R Slovenije.
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Energy Agency in International Labor Organi-

Na 37. zasedanju leta 1993 je Generalna konferenca sprejela
resolucijo GC(XXXVII)RES/615, v kateri med drugim poudarja
»željo po sklicu diplomatske konference v začetku leta 1994,
ki bi obravnavala osnutek Konvencije o jedrski varnosti, kot
ga je pripravila ekspertna skupina« ter vabi »kar največje
število držav, predvsem tistih, ki imajo na svojem ozemlju
jedrske objekte, da postanejo članice konvencije«.
- Revizija Dunajske konvencije o civilni odgovornosti za
jedrsko škodo
Svet guvernerjev je že leta 1990 ustanovil stalni komite (Standing Committee) z nalogo proučiti vprašanja mednarodne
civilne odgovornosti za jedrsko škodo, mednarodne državne
odgovornosti za jedrsko škodo, razširitve uporabe revidirane
Dunajske konvencije o odgovornosti za jedrsko škodo na
vojaške jedrske objekte, postopka reševanja sporov, itd. Vsa
ta vprašanja je stalni komite obravnaval tudi 7. seji (24.-28.
maj 1993). in 8. seji (11.-15.oktobra 1993). Težišče dela stalnega komiteja je bilo predvsem na pripravi teksta revizije
Dunajske konvencije. Eden od ciljev revidiranega sistema
Dunajske konvencije je tudi njegova čimširša sprejemljivost
(odprava dvotirnega sistema Dunajska - Pariška konvencija),
po drugi strani pa se želi doseči tudi pristop vrste pomembnih
jedrskih držav, ki dosedaj niso bile članice nobenega od obeh
sistemov (ZDA, države bivše SZ, Japonska).
Vzporedno s pripravami na diplomatsko konferenco za revizijo Dunajske konvencije je zelo intenzivno predvsem delo pri
reševanju vprašanja t.i. dopolnilnega kritja za zagotavljanje
sredstev, kadar sredstva uporabnika oz. njegovega obveznega (a limitiranega) finančnega varstva ne zadoščajo. Gre za
socializacijo rizika, v katero bi morali biti poleg uporabnika
jedrske naprave vključeni še država, kjer se objekt nahaja,
mednarodni zavarovalni pool, ter združena javna sredstva
držav članic.
.3.3.2. Misije MAAE
V okviru MAAE deluje več misij, ki na zahtevo oz. povabilo
države članice MAAE organizirajo specializirane svetovalne
obiske oz. misije. V letu 1993 je tako:
- Agencija organizirala 6 misij OSART Operational Safety
Review Team (med drugim tudi v NE Krško od 5 - 23. julija) in
5 kontrolnih (t.i. follovvup) obiskov. Poročila o rezultatih
OSART misije v Sloveniji je zajeto v točki 4.3.
- 12 je bilo ASSET (Assessment of Safety Significant Events
Team) misij; Republiška uprava za jedrsko varnost pa je v letu
1993 naslovila na Agencijo prošnjo, da le-ta v Sloveniji organizira v letu 1994 ASSET seminar z naslovom »Preprečitev
nezgod«
- leta 1993 je Agencija organizirala 11 t.i. ASCOT (Assessment of Safety Culture in Organizations Team) seminarjev;
tudi tu je Slovenija zaprosila Agencijo, da organizira seminar
v Sloveniji v letu 1994.
- INES (Inaternational Nuclear Event Scale) združuje po
dosedaj zbranih podatkih že 53 držav članic in 6 drugih
mednarodnih organizacij (npr. CEC, OECD, itd.).
V okviru Agencije delujejo tudi še drugi pomembni sistemi,
kot so npr. IRS (Incident Reporting System) ter INIS (International Nuclear Information System), kjer Republiška uprava za
jedrsko varnost sodeluje ter ima v delovnih telesih Agencije
tudi svoje predstavnike.
V okviru delovanja misije OSART v Mochovcah in Gravelinu
sta sodelovala tudi dva strokovnjaka iz RUJV.
2.3.3.3. Drugo sodelovanje MAAE
A. Seminarji, tečaji in delavnice, ki jih organizira MAAE
Delavci RUJV so se tudi v lanskem letu uspešno udeleževali
različnih seminarjev, tečajev in delavnic, ki jih organizira
Agencija sama ali v sodelovanju z drugimi organizacijami:
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• Medregionalni tečaj »Tehnike ocenjevanja varnosti pri
obratovanju«, Madrid, 12.-30. april 1993
• Mednarodni tečaj »Fizična zaščita jedrskih objektov in
materialov«, Albuquerque, New Mexico, 11.-29. april 1993
• Seminar strokovnjakov »Uporaba verjetnostih ocen varnosti v upravnem postopku«, Dunaj, 26.-29. april 1993
• Seminar strokovnjakov »Težave pri uparjalnikih in njihova
zamenjava«, Madrid, 13.-17. december 1993
• Tehnični komite za člane skupine INIS (Mednarodni nuklearni informacijski sistem) »Pregled izkušenj in povratnih
informacij, ki so prisotne v javnosti in občilih«, Dunaj, 27.-29.
oktober 1993
• Tehnični komite »Osnovni standardi varnosti«, Dunaj,
13.-17. december 1993
• Tehnični komite »Postopki ob nesrečah in zahteve pri
sistemih«, Dunaj, 4.-8. oktober 1993
• Tehnični komite »Postopki za uporabo verjetnostnih ocen
varnosti za vzpostavitev najboljših pogojev in omejitev pri
obratovanju jedrskih elektrarn«, Barcelona, 20.-23. september 1993
• »Sistem obveščanja o nesrečah«, IRS, Pariz, 27.-29. september 1993

štipendije in znanstveni obiski. V letu 1993 smo prejeli pre'0
MAAE 13 aplikacij za izpopolnjevanje tujih strokovnajMpi
v naši državi. Aplikacije so poslale naslednje države z naši«
njih področij:
*

- Maroko, jedrska instrumentacija, elektronika, reaktorske
kontrola
sl
- Tajska, reaktorska fizika
- Libija, raziskovalni reaktorji
- Madžarska, ocenitev varnosti
- Sirija, reaktorska fizika
.
- Albanija, jedrska instrumentacija, elektronika, reaktor
kontrola
- Vietnam, varstvo okolja, analiza jedrskih materialov
- Kuba, reaktorska fizika
- Mongolija, jedrska instrumentacija, elektronika, reakto^
kontrola
- Uganda, varstvo pred sevanjem.
^

Največje število strokovnjakov se je želelo izpopolnjevati^Institutu Jožef Štefan, Fakulteti za naravoslovje in tehnolog') in v Nuklearni elektrarni Krško.
Jn
Od teh je bilo 7 štipendij namenjenih za realizacijo v letu 19»
Vse prošnje smo v soglasju z domačimi institucijami odob" G
Za znanstveni obisk smo preko MAAE v letu 1993 d
3 prijave iz naslednjih držav:

• Medregionalni tečaj »Evidenca in nadzor jedrskih materialov«, St. Petersburg, 4.-13. oktober 1993

- Iran
- Pakistan
- Brazilija.

• Seminar strokovnjakov »Izboljšanje jedrske in radiacjske
inštrumentacije; vpliv izkušenj in novih tehnologij«, Saclay,
18.-20. oktober 1993

Področja znanstvenega obiska so bila:
- močnostni reaktorji
- varnost reaktorjev in jedrskega materiala
- jedrska kemija.

• Seminar strokovnjakov »Verjetnostne ocene varnosti PSAPACK«, Dunaj, 29. november-3. december 1993.
Na teh in tudi drugih seminarjih in tečajih so poleg delavcev
RUJV sodelovali tudi slovenski strokovnjaki iz drugih organizacij, kot so: Institut Jožef Štefan, Nuklearna elektrarna
Krško, Klinični center, IBE Elektroprojekt, Elektroinštitut
»Milan Vidmar«, itd.'
Vendar pa se delavci RUJV-ja niso udeležili samo seminarjev, ki jih je organizirala Agencija, temveč tudi seminarjev, ki
so bili v organizaciji drugih institucij.
OECD/NEA Agencija za jedrsko energijo:
• Seminar strokovnjakov »Varstvo pred požari in sistemi za
varstvo pred požari v jedrskih elektrarnah«, Koeln, 6-9
december 1993
NRPB National Radiological Protection Board (Britanski svet
za radiološko zaščito):
• Tečaj o radiološki zaščiti, Chilton, Anglija, 15. november
- 3. december 1993.
Nuclear Povver Plant Research Institute Training Centre/
MAAE (Raziskovalno- izobraževalni inštitut Mednarodne
agencije za atomsko energijo):
• Seminar o osnovah verjetnostnih ocen varnosti, Trnava,
Slovaška, 30. avgust - 3. september 1993
V okviru dvostranskega sodelovanja so tudi slovenski strokovnjaki iz Nuklearne elektrarne Krško, Instituta Jožef Štefan,
Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, Rudnika Lignita
Velenje in Elektroinštituta »Milan Vidmar« sodelovali kot
organizatorji, svetovalci in predavatelji na seminarjih, tečajih
in tehničnih komitejih, ki jih je organizirala Mednarodna
agencija za atomsko energijo.
B. Tehnična pomoč in sodelovanje
Drugo področje sodelovanja, ki poteka med RUJV in MAAE
v okviru programa za tehnično pomoč in sodelovanje so
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Od teh treh prijav dve nista bili realizirani, saj so kand^ I
odpovedali sodelovanje, ena pa je bila uresničena na Instit" ,
Jožef Štefan.
i
Tudi 4 kandidati iz Slovenije so zaprosili za štipendijo v tuji'1i
preko MAAE. Od teh sta bili dve štipendiji realizirani v le«f I
1993. Poleg teh je bila realizirana še ena štipendija, za kat®
je Slovenija zaprosila leta 1992. Naši strokovnjaki so se izffl
polnjevali v Kanadi in Italiji na področju izdelave geoke"1
nega zemljevida in varnosti jedrskih reaktorjev.
RUJV in MAAE ne sodelujeta samo na področju izobraž®^,
nja, temveč tudi na področju financiranja raziskoval i
pogodb in izvajanja projektov v okviru tehnične pomoči.
V letu 1993 smo na Agencijo poslali tri prošnje za obnov'jjz
raziskovalne pogodbe, ki so jih pripravili na Institutu J°
Štefan:
• Analitična kontrola kakovosti v študijah izpostavljen"*1
okolja živemu srebru
• Študija monitoringa onesnaževanja zraka s slednimi «
menti v Sloveniji z uporabo tehnike jedrske analize
. i(
• Projekt sodobne knjižnice - Znanstvena koordinacij3
priprava podatkovne baze.

Poleg prošenj za obnovitev, smo poslali tudi 6 novih proje^z '
raziskovalnih pogodb, ki so jih pripravili na Institutu J°
Štefan in v Kliničnem centru:
ji
• Eksperimentalna analiza nizkofrekvenčne nestabilni
v magnetizirani razelektitveni plazmi
• Metoda ustavitve za meritev vrednosti kontrolnih pal<c i
• Modeliranje vpliva človeka na učinkovitost sistema J
• Razvoj interface kartice za gama kamero in ustrezn« ;
programskega paketa
J
• Primerjalni razvoj Učinkovitosti in toksičnosti pri 0& \
uporabi fosforja (P-32) in intravenozni uporabi stroncija i
• Razširitev računalniške opreme IBM in procesi®™ |
sistema za radioizotopsko sintigrafijo.
poročevalec, Št. #
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" Od teh

so štirje že sprejeti. Tipična velikost take
je 5000 USS.

okviru MAAE programa za tehnično pomoč in sodelovanje
1993/94 so na
•sktah
Agenciji To
sprejeli
sedem
predlogov
za
i®nnično pomoč iz Slovenije.
so bili
predlogi
Instituta
te an
Vff ^ ' in Republiške uprave za jedrsko varnost z naAnaliza jedrske elektrarne
~ zboljšanje interkalibracijske opreme
^Popolnitev Nuklearne elektrarne Krško
"" »arnost pred sevanjem med dekomisijo rudnika urana
P M'sija OSART.
_ ^Hlstem za zgodnje obveščanje
ovečanje varnosti pri obratovanju NE Krško.
SN y
f Jeto 1995/96 smo konec decembra 1993 poslali 6 novih
Odlogov.
ni^'090 so pripravili na Institutu Jožef Štefan:
|ijs_ | aboratorij za jedrsko spektrometrijo
^aboratorij za radon
„izstavljanje
varnosti z izobraževanjem osebja in ekspertlrni
93: misijami.
®e°loški zavod ljubljana je pripravil projekt:
b erTiljevid naravne radioaktivnosti v Sloveniji.
L. ,
Jajčni center pa je pripravil projekt:
r
Va s,v9anizacija aktivnega in akcidentalnega zdravstvenega
a za osebje, ki dela v jedrskih objektih.
u3'4- Sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami
"Pravnimi organi
e
jj°'Pu
9 Mednarodne agencije za atomsko energijo sodeluje
.r bliška uprava za jedrsko varnost tudi z drugimi mednadnimj organizacijami, oz. telesi. Pri tem naj omenimo predi |,ern sodelovanje Slovenije v t.i. PHARE programih v okviru
ili Misije
Evropske Unije. Preko Republiške uprave za jedrsko
|Jn°st so bili prijavljeni projekti v okviru regionalnih prograsku
ID on in Pine DGI/E/4-PHARE Nuclear Safety. PHARE regiH v,®' ' program jedrske varnosti (namenjen predvsem drža>bl&i
.
fft ^
a bivše Sovjetske zveze ter vzhodnoevropskim državam in
vam srednje Evrope) obsega štiri področja:

_ Izboljšanje obratovalne varnosti,
„ l^atkoročne tehnične izboljšave,
„ Izboljšanje delovanja upravnih organov,
ledrski gorivni ciklus in ravnanje z odpadki.
V "laju 1993 je na povabilo Republiške uprave za jedrsko
v
arn,
skupnosti,
^ g v v V I f lj W ^prispela
V ■ VI ■Misija
V I IVfJM Evropske
—w• W W
«■ p* ■ I W w •» |
(t vy | ost vW Slovenijo
„°Kviru
t.i.
RAMG
(Regulatory
73
Assistance
Management
U
u ° P), da bi ocenila usposobljenost ter organiziranost
javnega
organa, pristojnega v R Sloveniji za jedrsko varp r|st Poročilo o rezultatih misije bo posredovano Vladi in
lj'n amentu. Na osnovi dela n ugotovitev Misije je bil pripravr. Program podpore, ki ga je RAMG odobril oktobra 1993,
ral pa na bi se v na:i,e
'
dnjih letih preko podrobnega
prebojnega dogovora.
'ak° Republiška uprava za jedrsko varnost intenzivno
Pr
-e 2 organi, Nuclear
Energy Agency
ter zinnacionalnimi
V^nimi
ki se ukvarjajo
z jedrsko
radiološko
s
°
tj°
in
uporabo
jedrske
energije.
Vsi
ti dobro utečeni
al n
cjj : .' ' osebni stiki pomagajo pri hitrejšem dotoku informadjrJ) 'zkušenj tujih upravnih organov v našo prakso, čeprav se
®ktno teh izkušenj ne da vedno uporabiti.
u

°BRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SLOVENIJI
3-1. Nuklearna elektrarna krško
3,i *
Glavni obratovalni podatki in varnostni kazalci
bru,E KrSk0 so v letu 1993 pridobili 3,956.662 MWh (3.96 TWh)
'° električne energije na izhodu generatorja oziroma 3 762
Pofočevalec, št. 36

780 MWh (3.76 TWh) neto električne energije. Generator je bil
priključen na omrežje 6492.8 ur ali 74.1 % celotnega števila ur
v tem letu. Proizvodnja je bila za 7.78 % manjša od načrtovane. Tabela 1 prikazuje dinamiko pridobivanja električne
energije v primerjavi z načrtovano.
V letu 1993 je bil reaktor kritičen 6518.51 ur ali 74.41 % celotnega števila ur v tem letu. Proizvodnja toplotne energije je
znašala 11,471,831 MWh. Celotna proizvodnja električne
energije v Sloveniji je bila 10.552, delež proizvedene jedrske
energije je 35.6 %.
Med faktorje zanesljivosti jedrske elektrarne spadajo razpoložljivost, 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 obratovanja generatorja sinhroniziranega z omrežjem (ne glede na
moč reaktorja) in celotnim številom ur v tem obdobju.
Izkoriščenost (load factor) predstavlja, koliko električne energije je elektrarna pridobila glede na to, koliko električne
energije bi teoretično lahko pridobila v določenem času. To je
količnik med pridobljeno električno energijo in 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. Opis in
definicija sta iz dokumenta »Detailed Description of Overall
Plant Performance Indicators«, INPO, May 1987.
Tabela 1: Načrtovana in dosežena proizvodnja NE Krško za leto 1993.
mesec
januar
februar
marec
april
maj
iunii
iulii
avqust
september
oktober
november
december
skupaj

Načrtovana
proizvodnja
(GWh)
400
380
400
400
400
400
400
400
400
400
60
40
4 080

Razlika
(%)

Dosežena
proizvodnja
(GWh)
461.368
396.308
394.224
443.392
143.536
0.0
5.776
368.152
441.778
454 232
403.644
250.360
3 762.780

15.34
4.29
- 1.44
10.85
- 64 .12
• 100
- 98.56
- 7.96
10.45
13.56
909.11
317.27
I

Tabela 2: Faktorji zanesljivosti obratovanja NE Krško v letu 1993. Pri
računanju kumulative za razpoložljivost, izkoriščenost in faktor
prisilne zaustavitve je upoštevana proizvodnja električne energijo
od 01.01.1983 dalje, ko so bili končani zagonski preizkusi.
razpoložljivost
izkoriščenost
faktor prisilne
zaustavitve

Povprečje (%)
80.12
75.15
1.85

Leto 1993 (%)
74.12
69.28
4.50

Tabela 3: Časovna analiza obratovanja NE Krško v letu 1993.
časovna analiza proizvodnje

Ure

število ur v letu
trajanje obratovanja elektrarne
trajanje zaustavitev
trajanje remonta
trajanje planiranih zaustavitev
trajanje neplaniranih zaustavitev

8760
6492.8
2267.2
1873.1
0
394.0

Odstotek
(%)
100
74.12
25.88
21.38
0
45

83

Tabeli 2 in 3 prikazujeta faktorje zanesljivosti obratovanja in
časovno analizo obratovanja za NE Krško v letu 1993.

Slika 4: Razpoložljivost

Vira: 1. Letno poročilo NE Krško 1993, št. TO.PODP-207.94/
2305 in
2. Pregled obratovanja elektroenergetskega sistema Slovenije
za leto 1993, ELES, maj 1994.
Slika 2 predstavlja, s kakšno močjo je NE Krško obratovala
v letu 1993. Ustavitve in zmanjšanje moči za več kot 10
% inštalirane moči za čas daljši od 4 ur v letu 1993 so
prikazane v tabeli 4.
Diagrami na slikah 3 do 8, ki prikazujejo glavne obratovalne
podatke za celotno obdobje rednega obratovanja NE Krško,
omogočajo, da lahko primerjamo rezultate iz leta 1993 s preteklim obdobjem. Faktor izkoriščenosti (slika 3) se tudi v svetu
uporablja kot glavna ocena uspešnosti obratovanja jedrske
elektrarne. Pomemben faktor je tudi razpoložljivost (slika 4),
ker v nekaterih elektrarnah namerno zmanjšujejo moč zaradi
nihanj v porabi električne energije in tako ne dosegajo boljše
izkoriščenosti. Na sliki 5 je predstavljena pridobljena električna energija za vsa leta rednega obratovanja jedrske elektrarne. Na slikah 6 do 8 so diagrami, kjer je upodobljeno
število ustavitev elektrarne v posameznem letu, faktor prisilne
ustavitve in število poročil o izrednih dogodkih na leto.
Podatki na sliki 8 se razlikujejo od tistih iz preteklih let, ker je
NE Krško uvedla novo označevanje poročil o izrednih dogodkih (nekatera poročila so bila zapisana pod isto številko, dopis
NE Krško SRT - 356/4150, 8. 4. 1991).

RAZPOLOŽLJIVOST
NE KRŠKO
85.6 86.7 ■
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Slika 5: Neto proizvodnja

V letu 1993 je imela NE Krško razpoložljivost 74.12 %.
Slika 1: Proizvodnja

električne energije v Sloveniji

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE
V SLOVENIJI

REALIZIRANA PROIZVODNJA
NE KRŠKO

(TWh)

< <6 4.39

ENERGIJE

I Hidro ®Termo ■ Jedrska
Slika 6:

Slika 3:. Izkoriščenost
IZKORIŠČENOST
NE KRŠKO

Ustavitve

USTAVITVE
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Slika 2: Časovni diagram moči NE Krško za leto 1993.
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Slika 7: Faktor prisilne ustavitve
FAKTOR PRISILNE USTAVITVE
NE KRŠKO
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Slika 8: Število poročil o izrednih dogodkih
POROČILA O IZREDNIH DOGODKIH
NE KRŠKO
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3.1.2. Ustavitve in zmanjšanja moči reaktorja
Tabela 4 prikazuje datum in čas trajanja za dogodke, zaradi
katerih je bila ustavljena NE Krško oziroma se je zaradi njih
zmanjšala moč za več kot 10% v času daljšem od 4 ur. Podan
je tudi kratek opis dogodka z razlogi, ki so ga povzročili.
Tabela 4: Načrtovane in nenačrtovane ustavitve NE Krško in
zmanjšanja moči reaktorja v letu 1993 za več kot 10% instalirane moči za čas ki je daljši od 4 ur
DATUM
(TRAJANJE)
14. 02. 1993
(6.5 h)
24. 02. 1993
(150 h)

OPIS
Zmanjšanje moči na 75% zaradi testiranja
turbinskih ventilov in vzdrževalnih del na
kondenzatorju

03. 03. 1993
(12.4 h)

Obratovanje na znižani moči (80-90%) zaradi nizkega pretoka reke Save
«
Avtomatska ustavitev zaradi izpada napetosti invertorja št. 2. preko katerega se napaja
kontrolni tokokrog pomožnega stikala reaktorske črpalke št. 2

04. 03. 1993
(352 h)

Obratovanje na znižani moči (70-90%) zaradi nizkega pretoka reke Save

86

10. 05. 1993
(356.6 h)

Ročna ustavitev zaradi skokovitega P01!
puščanja cevi uparjalnika št. 1

26. 05. 1993
(1537.6 h)

Izredni remont 93

01. 08. 1993
(643 h)

Obratovanje na znižani moči (70 — 90%)'
di nizkega pretoka reke Save

26. 09. 1993
(2 h)

Zmanjšanje moči na 90% zaradi tes'ir!
turbinskih ventilov

22. 10. 1993
(38 h)

Zmajšanje moči na 90% zaradi visoke#
toka reke Save

23. 10. 1993
(13 h) . .
26. 11. 1993
(25 h)

Zmanjšanje moči na 80% zaradi vzdrži
del na kondenzatorju
'

18. 12. 1993
(335.5* h)

Avtomatska ustavitev zaradi ustavitve
ka pare iz uparjalnika št. 1, ki je bila Pj>
ca nepravilnosti v sekvenci testiranja W
ventila glavnega parovoda št. 1
Remont 93. Pri planiranem ustavljanj'
torja se je pojavilo nihanje turbinske^
je povzročilo avtomatsko ustavitev rr"
C Obdobje do konca leta 1993)

3.1.3. Gorivo in aktivnost reaktorskega hladila

Obdobje med dvema polnjenjema reaktorja z go^0.".
imenuje gorivni cikel. Leto 1993 zajema obdobje 10- |
nega cikla, ki je trajal od 22. julija 1992 do vključi
decembra 1993. V sredini leta 1993 je sledila zaustavite^
trajala cca 2 meseca.
Sredico reaktorja je sestavljalo gorivo standardnega ip(
x 16 z Vantage 5 lastnostmi in z obogatitvijo 4.3% U -1
ga je izdelal VVestinghouse.
Stanje gorivnih elementov v reaktorju (integriteto g0''!'!
spremlja posredno glede na aktivnost reaktorskega f
Specifične aktivnosti določenih izotopov se merijo tak",
stabilnim obratovanjem, kot tudi med prehodnim'.z^
V NE Krško analizirajo v primarnem hladilu naslednje ' ° ,
ksenon 133, 135 in 138; kripton 85m, 87 in 88 P,
poškodb v gorivu); jod 131 in 133 (kazalca poškodb v |u|
velikosti), jod 134 (kazalec prisotnosti urana v hladi v j
135, cezij 134 in 137 (kazalca izgorelosti poškodo ^
goriva). Pogostnost merjenja teh izotopov je vsaj 8J
dnevno, pri spremembah obratovalnih parametrov
spust moči reaktorja), pa vsaj na vsake 4 ure.

z, oceno tipa in obsega-poškodb je spremljana
•
j(J,
konce"
la 131, njegovo razmerje z jodom 133, razmerje se
i*®"
Cs, obnašanje
ljW specifične HI\IITIIV4II
aktivnosti jjodov
WUU» III
in ■k .
v odvisnosti od časa in moči reaktorja, ter aktivnost
Medtem ko je aktivnost joda 131 indikator obsega P° j
v sredici, pa je zaradi različnih razpolovnih časov raj1 , I
jod-131/jod-133 zelo dober indikator velikosti oziron ,
poškodb. Difuzijski čas za dan izotop je funkcija0^ J i
poškodbe, zato lahko pri sorazmerno majhnih P ®Lt
pričakujemo manjše koncentracije izotopa 133 in vel|K. I
merje omenjenih izotopov. Jod 134 je zaradi kratkega i ;
lovnega časa indikator kontaminacije primarnega kroft
gova koncentracija se uporablja kot korekcija Ra \r
zaradi kontaminacije v krogu za druge izotope. .
izotopov cezija je pokazatelj poškodovane gorivne nreg'l
jr
izotopa sta odvisna od izgorelosti goriva in Ju% J
v gorivu raste čim večjem termalnem nevtronskem i
gorivo izpostavljeno.
S
2
0 df
Karakteristične vrednosti izotopov (to so povprečne vr i
pri moči 100%) za leto 1993 (10. ciklus) in primerjale
ciklusom je prikazana na tabeli 5. Iz tabele je razvidno- v
je aktivnost jodovih izotoDOv v letu 1993 nekoliko P°
poročevalec,

I

ptft ngPram 'etu 1992, kar kaže na prisotnost poškodb na gorivro delu gorivne palice. Aktivnost ksenonovih in kriptonovih
otopov pa se je v letu 1993 zmanjšala napram aktivnosti
letu 1992 za faktor 2, kar posredno potrjuje izboljšanje
'egritete goriva. Vse navedene vrednosti pa so še vedno pod
mejeno maksimalno dovoljeno specifično aktivnostjo naveno v Tehničnih specifikacijah, ki znaša 18.5 GBq/rrr ekvivalentne doze za I - 131.
jst#| Jlgritve specifičnih
aktivnosti karakterističnih izotopov skozi
1
jod
"3 kažejo konstantne vrednosti, razen za aktivnost
nem h izotopov, kar kaže na prisotnost poškodb na goriveg)' nariA6'^ 9°rivne palice. Nivoji aktivnosti izotopov jodov so
asčali, defekti pa so bili zaradi visokega korigiranega razj nat'3 '20,0P°V jodov 131 in 133 označeni kot manjši. Glede
že«' j. J0, da se je že zelo zgodaj v ciklusu pojavil skok aktivnosti
sk|p a. i°da 131, ko ni bilo opaziti drugih defektov, je bilo
kse at' na Prisotnost enega odprtega defekta. Iz izotopov
ep' ar;unona lahk° sklepamo, da so novi defekti nastali v februpos> SJ."' arno
niaju,naoktobru
in novembru. Po zadnjih podatkih lahko
cca
iW» cjjfiU2|.
® poškodovanih gorivnih palic s povečano
|0 skozi srajčke in eno z odprto poškodbo.
J elerr,n'na de,ektov bo najverjetneje odstranjena z 48 gorivnimi
rud uskizapuščajo
reaktor kot :ztrošeno gorivo in se bodo
v bazenu za
m plenih
izrahi čili gorivnih
iztrošeno
gorivo,
je število
elementov
povečalo
na kjer
406. se
Gorivni
eledo
H '2tr .«enok°
uporabljeni
v
11
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* beliIa 5: Izotopska sestava in aktivnost primarnega hladila za 7., 8., 9.
in 10. cikel
IZOTOP
1-131
1-133
1-134
Xe - 133
-— Xe - 135
Xe - 138
■— Kr - 85m
Kr - 87
■ Kr - 88
■

cikel 7
0.08
0.55
2.22
23.3
2.96
0.93
1.11
0.48
1.11

cikel 8
0.03
0.34
1.22
7.40
0.89
0.52
0.26
0.19
0.32

AKTIVNOST
cikel 9
0.101
0.254
0.681
16.835
5.809
0.906
1.539
0.928
2.361

(GBa/m3) I
cikel 10
0.111
1.095 I
0.618
6.105
3.200
0.414
0.733
0.474
1.125

Število izrabljenih gorivnih elementov
v bazenu za izrabljeno gonvo,
kumulativno oo letih
40
82
122
154
194
226
266
314
314
358
406

Leto

|

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Letni
prirastek
40
42
40
32
40
32
40
48
0
44
48

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 1993 je Republiška uprava za jedrsko varnost izdala
NEK dovoljenje za izvedbo superkompaktiranja sodov
z odpadki, ki vsebujejo koncentrat izparilnika (EB). Na tak
način se bo brez nedovoljenih radioloških obremenitev za
okolje povečal razpoložljivi prostor v začasnem skladišču
nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov na lokaciji NEK.
Superkompakcija se bo izvajala z mobilnim superkompaktorjem firme VVestinghouse, predvidoma v letu 1994.
V letu 1993 so vskladiščili v skladišče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov 506 sodov s skupno aktivnostjo 18360
GBq.
Slika 9: Proizvodnja nizko in srednjeradioaktivnih
odpadkov (NSRAO) po letih
Letna proizvodnja NSRAO
v NE Krško
400

0cI

3tki so povzeti iz letnega poročila NE Krško za leto 1993.
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Tabela 6: Evidenca gorivnih elementov v bazenu za izrabljeno gorivo
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V obratovanju elektrarne se je do 31.12.1993 nabralo 1875 m3
teh odpadkov v sodih (slika 9 in tabela 7). V tabeli 7 so podani
vrsta, količina, aktivnost, volumen in specifična aktivnost odpadkov.
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Tabela 7:

Podatki o nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkih v NE Krško
31.12.1993

Vrsta odpadkov

število sodov

Aktivnost
(GBq)

Prostornina
(m*)

Sfl
cvv
EB
F
0
SC
•kup*
Vrata odpadkov.
CW ■ sM|M od pad ta
EB ■ konooottrat tzpartnfca
O - drugi odp»dW

052
964
0006
106
1H
«17
0376

44600
060
0797
2112
20
531
57000

190
187
1321
21
22
123
1675

Povpračna
«p*w*fina aktivnost
(GBq/m*)
235
4
7
100
1
4
30

Tabela 8: Letna proizvodnja NSRAO v NEK (kumulativno po letih)
LETNI
ma*STtK

Tabela 9 prikazuje porazdelitev efektivnih doz delavcevv
Krško. Efektivno dozo večjo od 5 mSv je prejelo 27 delavc^
NE Krško in to: 13 delavcev v rednem vzdrževanju, 6 dela*'
v izrednem vzdrževanju, 7 pri predelavi odpadkov in 1 dela'
pri polnjenju reaktorja z gorivom. Od zunanjih delanj
(pogodbena dela) je efektivno dozo nad 5 mSv prejelo
delavcev in 2 osebi glavnega dobavitelja opreme.
Tabela 10 prikazuje kolektivno efektivno dozo v NE Ki*
glede na dejavnosti za vse delavce. Iz nje vidimo,
sevanju najbolj izpostavljeni delavci vzdrževanja. Skoraj'" <
celoletne doze prejmejo v času remonta.
Iz tabele 11 vid'-no, da je bila izračunana kolektivna efeWl
doza za vse d6,avce, ki so delali v NEK v letu 1993, 'J
človekSv. Kolektivna doza za osebje NEK je bila 0,448^
vekSv, za izvajalce pogodbenih del in delavce glavnega m
vitelja opreme pa 1,223 človekSv. Veči del doze so de|at
sprejeli ob menjavi goriva in izvajanju remonta.
V letu 1993 izračunana kolektivna efektivna doza na. ej
proizvedene električne energije (v letu 1993 je NEK proiz*"
n0,4295
aook n\in
on Ai
n>ini/C../^\A/intn l,***
GVVIet) je o3,89
človekŠv/GWIeto,
kar je manj kot
kot
1992 (4,85 človekSv/GWIet). Če to vrednost primerjamo s r
prečno vrednostjo 4,3 človekSv/GVVIet za PWR reaKKJ
v svetu (isti tip reaktorja kot je v NEK) vidimo, da je obs^J
nost delavcev manjša od povprečja (UNSCEAR 1993).
tako je kolektivna efektivna doza na enoto proizvedene«,
trične energije v NEK manjša, kot je povprečje za Zdru*
države Amerike, to je 6,02 človekSv/GWIet. Porazdelitev P'5
tih efektivnih doz v NE Krško v letih 1981 do I993 je prika^
na sliki 10.
Tabela 9: Porazdelitev efektivnih doz za vse delavce, ki so delali '■
Krško v vseh letih obratovanja

Vir: Poročilo o skladiščenju trdnih radioaktivnih odpadkov na
dan 31. 12. 1993 - dcpis NEK, KM-1/530 z dne 17. 1. 1994
opombaA: v letu 1988 je bilo izvedeno kompaktiranje 1670
standardnih sodov, od tega 1557 vrste CW in 113 vrste O. Kot
rezultat je nastalo 536 sodov vrste SC.
opomba": v letu 1989 je bilo izvedeno kompaktiranje 254
standardnih sodov, od tega 219 vrste CW, 10 vrste EB in 25
sodov vrste O, kot rezultat pa je nastalo 81 sodov vrste SC.
3.1.6. Sprejete doze delavcev
V NE Krško je organizirana služba za radiološko zaščito, ki je
zadolžena, da meri, računa in vodi redno evidenco o prejetih
efektivnih dozah za vse delavce, ki imajo dostop v kontrolirano območje elektrarne, ne glede na to ali so to delavci
elektrarne ali izvajalci pogodbenih del.
Povprečna izpostavljenost sevanju delavcev v jedrski elektrarni je nizka. V letu 1993 je bila povprečna efektivna doza
delavca 2,36 mSv, kar je približno 5% predpisane mejne
vrednosti za delavce, ki delajo v področju ionizirajočih sevanj
(Pravilnik o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje, kateremu
so izpostavljeni prebivalstvo in tisti, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, o merjenju stopnje izpostavljenosti ionizirajočim
sevanjem oseb, ki delajo z viri teh sevanj in o preskušanju
kontaminacije delovnega okolja, Uradni list SFRJ št. 31/1989)
Povprečna efektivna doza delavcev iz elektrarne je bila 1.55
mSv, za zunanje delavce pa 2.92 mSv. Večji del doze so
delavci prejeli med remontom elektrarne. V letu 1993 sprejete
povprečne efektivne doze v NEK so manjše od povprečne
doze za PWR reaktorje v svetu, to je 2,5 mSv (UNSCEAR
1993).
Najvišja efektivna doza, ki jo je v letu 1993 prejel pri delu v NE
Krško delavec NEK je bila 21,61 mSv, zunanji pogodbeni
delavec pa 19,14 mSv.
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Razpon
doz
mSv/leto
lato
1961
1082
1083
1984
1985
1988
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1903

nad
0 - 1 1 - 5 5 - 10 10-15 15-20 20-25 25
475
45
0
0
0
0
0
275 313
9
13 10
1
1
482 206
53
45 34
4
27
375 205
15
2
0
3
0
517 277
79
17
0
0
2
524 301
4
79
1
0
3
488 242
65
16
6
1
0
506 296
60
21
3
1
0
443 200
66
19
0
0
3
390 265
92
38
5
2
0
257
89
8
0
0
0
0
448 219
0* 127 22
0
1
401 183
87
26 9
1
0

Štav.
delavcav
skupaj
520
622
831
600
892
912
816
889
731
792
354
817
707

_

_
_
_
_
_

Tabela 10: Kolektivna efektivna doza sevanja za osebje v NE Krško v
1993 glede na dejavnost in osebje.
Opravila/osebje Kolektivna efektivna doza za osebje (človekSv)
ostali
glavnega
NEK
dobavitelja opreme
0,060
Obratovanje
reaktorja
0,631
0,126
Redno
vzdrževanje
0,457
0,024
0,142
Izredno
vzdrževanje
Predelava
0,026
radioakt.
odpadkov
0,111
0,094
Polnjenje
reaktorja z
qorivom
1r199
0f024
0,446
Skupaj

~Aporočevalec, & t

Tabela 11: Kolektivna in povprečna efektivna doza za delavce v 1993
Štev. delavcev
Kolekt. elekt.
doza (človekSv)
0,448
288
419
1.223
707
1.671

nek
-Zunanji
as$sL

Povprečna
doza (mSv)
1,55
2,92
2,36

Slika 10: Sprejete kolektivne efektivne doze
za vse delavce v NE Krško
Kolektivna efektivna doza
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katerih so jih 83 začepili; od 162 preostalih cevi so v 139 cevi
uspešno vstavili tulce, 23 pa jih je bilo reaktiviranih brez
tulcev. Tulce so vgradili tudi v 27 cevi, ki so bile do IR93
v obratovanju. Odstotek začepljenosti se je po IR93 zmanjšal
z 19.02% na 17.95%.
V uparjalniku št. 2 je bilo na novo začepljenih (pred IR93 so
bile v obratovanju) 87 cevi. Odčepljenih je bilo 179 cevi, ki so
bile v glavnem začepljene zaradi doseganja predpisane asimetrije (5%), ker je začepljenost uparjalnika št. 1 presegla
18% po remontu 1992. Od tega jih je bilo ponovno začepljenih
62, reaktiviranih brez tulcev pa 117. Odstotek začepljenosti se
je po IR93 zmanjšal s 13.97% na 13.31%.
Podatki o področju U-cevi, na katerem so bile ugotovljene
indikacije, zaradi katerih je bilo potrebno čepiti cevi, kažejo,
da potekajo spremembe v uparjalnikih. Do leta 1987 je prevladovala napetostna korozija na področju cevne stene in blizu
tega področja, po letu 1987 pa prevladujejo poškodbe na
področju podpornih plošč, ki bi naj bile posledica medkristalnega razjedanja. Od remonta 1992 je tudi drugačna kemija
sekundarne strani zaradi vgrajenega novega kondenzatorja
(cevi v novem kondenzatorju so iz nerjavnega jekla, v starem
pa so bile iz bronene zlitine, ki je vsebovala veliko bakra).
Ob koncu vgradnje tulcev (16. 7. 1993) je bilo ugotovljeno, da
eden od tulcev v cevi (R2 C33) pušča, ko so napolnili sekundarno stran uparjalnika z vodo. Na sestanku (22. 07. 1993), na
katerem so se sestali predstavniki NE Krško, EIMV in Republiške uprave za jedrsko varnost, je NE Krško sporočila, da je bil
tulec vgrajen v področju cevne plošče, in da so poklicali
predstavnike firme Combustion Engineering (CE) iz ZDA, ki je
izvajalec vgradnje tulca. Firmi CE in ABB sta pripravili odgovor, ki pojasnjuje zakaj je prišlo do napake, in sicer:
• Tulec, ki pušča, je bil vgrajen v zadnji seriji devetnajstih
tulcev,

Uparjalnika

6u

Ji' ' 1993 sta bila med izrednim remontom z metodo vrtinčZaf. 1 ovv Pregledana oba uparjalnika.
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• Ko so ultrazvočno pregledali prve štiri tulce iz te serije, so
ugotovili, da niso sprejemljivi, zato so prenehali z ultrazvočnim testiranjem, da ne bi zmočili še preostalih tulcev,
• Odločili so se, da vse tulce iz te serije zavarijo še enkrat
(glavni pogodbeni partner pri sanaciji uparjalnikov je firma
ABB). Ta napaka ni bila odkrita z metodami za kontrolo
kakovosti, zato je NE Krško zahtevala od predstavnikov CE in
ABB, da zagotovijo, da je šlo za posamezno (eno) napako.
• Pri ponovnem varjenju se je varilna naprava »privarila« na
notranjo stran zadnjega tulca (ta tulec je v cevni plošči),
• Odločili so se, da cev, v katero je bil vgrajen zadnji tulec,
začepijo
• V cevi R2 C33, ki je puščala, je varilna naprava »prežgala«
približno 0.5 mm veliko luknjico, skozi katero je bilo z endoskopom puščanje lepo vidno. Ultrazvočna preiskava ne
odkrije takšne poškodbe, pri pregledu z vrtinčnimi tokovi pa
niso odkrili te poškodbe, ker je običajno, da gledajo samo
meritve pri višjih frekvencah (600 kHz), čeprav opravijo meritve pri štirih frekvencah. Poškodbo je mogoče opaziti pri
nižjih frekvencah (še posebej pri 70 kHz). Ekipa strokovnjakov
CE in ABB je ponovno pregledala zapise meritev vseh tulcev
z vrtinčnimi tokovi pri vseh frekvencah in ugotovila, da
obstoja še sedem tulcev, pri katerih meritev ne more z gotovostjo tolmačiti, zato je priporočila NE Krško, da te cevi
začepi.
Teh sedem cevi, ki jih je priporočil ABB, je bilo dne 24. 7.1993
po opravljenem tlačnem testu dne sekundarne strani uparjalnika (42 bar) začepljenih. Pri tlačnem testu je bilo ugotovljeno
še eno manjše puščanje (1 kapljica/75sek) iz cevi, ki je imela
izmerjeno indikacijo, ki sega nekoliko iz cevne plošče. Tudi ta
cev je bila začepljena.
25. 07.1993 je bilo Cepljenje končano in zaprti vstopni pokrovi
na primarno stran uparjalnika št. 1.
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Slika 11: Pregled čepljenja cevi v uparjalnikih
od leta 1981 do konca leta 1993
Čepljenje cevi v uparjalnikih
(kumulativno v % po letih) v NE Krško
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Vira: 1. Poročilo o izrednem remontu
2. Zbirna strokovna ocena IR-93 v NE Krško, IJS - DP
- 6776, sep. 1993.
3.1.8. Modifikacije v NE Krško izvedene v letu 1993
V NE Krško imajo plan prioritetnih dejavnosti, v katerem so
vsebovane tudi modifikacije. V NE Krško so v I. 1993 končali
naslednje modifikacije, oz. bodo te zaključene med remontom 94.
A. Modifikacije v letu 1993, za katere je RUJV izdala odločbo
1. Modifikacija 001-ER-S, »Meteorological System Upgrades« Modifikacija ima status NNSR. Predvideva spremembe
v različnih meteoroloških meritvah, zamenjavo nekaterih
instrumentov ter spremembe v komunikacijah in obliki podatkov. Modifikacija bo končana med remontom 94.
2. Modifikacija 007-SS-L, »Post Accident Sampling System«
Modifikacija ima status NSR. Predvideva vgradnjo sistema za
vzorčenje različnih parametrov reaktorja v primeru nezgode.
Modifikacija bo končana med remontom 94.
3. Modifikacija 009-VA-L, »Chlorine Monitoring System«
Modifikacija ima status NSR. Predvideva vgradnjo sistema
meritev CI2, CO in C02. Sistem naj bi bil vgrajen do remonta
1994.
4. Modifikacija 011-SVV-L, »SW-Strainer Modification
Taprogge Replacement«
Modifikacija ima status NSR. Predvideva zamenjavo starega
Taprogge filtrskega sistema z novim, seizmično kvalificiranim
sistemom.
5. Modifikacija 015-AB-S, Physical Protection-Parms Wall»
Modifikacija ima status NNSR. Na AB-100 naj bi bila locirana
oprema »parms« za ponezgodno vzorčenje efluentov. Narejen naj bi bil tudi zaščitni zid. Modifikacija je bila opravljena
med menjavo goriva 93 (dec. 1993 - jan. 1994).
6. Modifikacija 032-SE-S, »Seismic Equipment Installation
Now Eartg. Intensity Meas Seismic«
Modifikacija ima status NNSR. Predvideva vgradnjo merilnega kanala za seizmiko. Faza I je bila končana med menjavo
goriva 93 (dec. 1993 - jan. 1994).
7. Modifikacija 033-SE-S, »Seismic Station LO EQ lntensity
Measurement (civil)«
Modifikacija ima status NNSR in je končana. Opravljena je
bila konstrukcija in korekcija LO EQ intenzitete seizmične
postaje. Modifikacija je bila opravljena med menjavo goriva
93 (dec. 1993 - jan. 1994).
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8. Modifikacija 034-SE-L, »(Old DMP-L001) SeizK
System Upgrade«
Modifikacija ima status NNSR in je končana. Opravljeni
bila zamenjava in optimizacija (strong motion) seizmićns
sistema.
B. Ostale modifikacije v letu 1993
1. Modifikacija 004-TU-L, »Turbine Trip Control Sys,(f
Povver Source Upgrade«
,
Modifikacija ima status NNSR in je končana. Opravljen«
bilo napajanje sistema Turbine Emergency Trip Systetf.
izhodnih AC breaker inverterjev so bili odstranjeni eleK'
magnetni sprožilniki. Modifikacija je bila opravljena <"
menjavo goriva 93.

c
1

2. Modifikacija 005-EE-L, »Inverter Replacement«
Modifikacija ima status NSR. Predvideva zamenjavo inve"
jev 1 in 2.
Modifikacija bo končana med remontom 94.
3. Modifikacija 006-FH-L, »Fuel Handling Machine I
grades«
J ti
Modifikacija ima status NNSR. Predvidevajo se razne »n
^
K
membe na napravi za menjavo goriva. Modifikacija bo j
čana med remontom 94.
o
4. Modifikacija 008-DG-S, »Diesel 2A Cooling Water»
Piping and Water Level Alarm Modification«
. Jt
Modifikacija ima status NSR in je končana. Opravljena Je .
zamenjava pretokovnega hladilnika na DG 2A v sistemu
nega hlajenja. Modifikacija je bila opravljena med men)
goriva 93 (dec. 1993 - jan. 1994).
5. Modifikacija 010-CW-L, »ExchangeTraveling WaterS£'
ens-CW System«
J
Modifikacija ima status NNSR. Predvideva vgradnjo en0
zane
vejšega sistema potujočih rešetk, ki bi bil obenem
J
nejši in lažji za vzdrževanje. Modifikacija bo končana
remontom 94.

6. Modifikacija 012-FVV-S, »FW-Oil Pumps Alarm« |a ?
kacija ima status NNSR. Predvideva pravilno izvedbo a j
ranja nenormalnega stanja oljnih črpalk.
Modifikacija bo končana med remontom 94.
\
7. Modifikacija 013-Cy-L, »Condensate Polishing Pu a
Seal Water«
. t
Modifikacija ima status NNSR in je končana. Opravljen^
bila sprememba na sistemu tesnilne vode. Modifikacija]®,
opravljena med menjavo goriva 93 (dec. 1993 - jan. 199
,p
8. Modifikacija 014-PG-S, »Low Pressure H2 Manifo"1
moval«
. t
Modifikacija ima status NNSR in je končana. Odstranjeni f
LP H2 in razne naprave iz LP H2. Modifikacija je bila oP
Ijena med menjavo goriva 93 (dec. 1993 - jan. 1994).

9. Modifikacija 018-CVV-S, »TE Wiring«
. . 1
Modifikacija ima status NNSR in je končana. Opravilen v
bila prevezava TE5561 iz TR 5564 rekorderja na vhod raC s
nika T3410 in TE 5598 iz računalnika na TR 5564 rekom j.
Modifikacija je bila opravljena med menjavo goriva 93p
10. Modifikacija 023-DG-S, »2B Diesel Cooling Al?
Modifikacija ima status NSR in je končana. Opravljena l®J
sprememba na spodnjem i>standby« in zgornjem »rtjn ^
nivoju za alarm na 2B DG. Modifikacija je bila opravljena
menjavo goriva 93.
11. Modifikacija 024.DG-.S, »1BDG Cooling Vent« Mo<j|j[jJ
cija ima status NSR in je končana. Opravljena je bila mo°3 ^
cija, ki bi odpravila pogoste odpovedi zaradi zmrzovanj
dilne vode v zimskem času.
Modifikacija je bila opravljena med menjavo goriva 9312. Modifikacija 025-DG-S, »1A Diesel Cooling Ala j
Modifikacija ima status NSR in ie končana. Opravljena \e
poročevalec,

sprememba
spodnjega »standby« in zgornjega »running«
v
™men
°ja alarma na 1A DG. Modifikacija je bila opravljena med
iavo goriva 93.
13. Modifikacija 027-NI-S, »NI PWR DWR Revvire« Modifika'Ja ima status NNSR in je končana. Opravljene so bile preve®Ve med NIS kabinetom in MCB rekorderji, zamenjava stanja analognega rekorderja z novim digitalnim ter sprememba vhodnega signalnega nivoja na rekorderju. Modifika'la bo končana med remontom 94.

Slika 12:

Aktivnost izpuščenega tritija v tekočinskih
izpustih (letna omejitev je 20 TBq)
Aktivnost Izpuščenega tritija
NE Krško

|4- Modifikacija 030-PG-S, »Plant Gas Supply to Chem Lab«
odifikacija ima status NNSR. Predvideva napeljavo laborato)skih plinov. Modifikacija bo končana med remontom 94.
i?' Modifikacija 035-G-L, »DG Speed and Load Control
^grades«
t^"'kacija ima status NSR. Predvideva zamenjavo kontne enote z novo sodobnejšo, s čemer bi se povečala
Posobnost
'n zmogljivost DG sistema. Modifikacija bo konan
a med remontom 94.
J:®'Modifikacija 036-DG-S, »DG Governer Position DifferenAlarm Control Unit Upgrade«
čihn '''Racija ima status NSR. Predvideva zamenjavo obstojekomponent s tehnološko naprednejšo kvalificirano
Premo. Modifikacija bo končana med remontom 94.
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Slika št. 13: Aktivnost cepitvenih in aktivacijskih
produktov v tekočih izpustih brez
tritija (letna omejitev je 200 GBq)
Aktivnost izpuščenih produktov
NE Krško

[^Modifikacija 039-SI-S, »SI Accumulator Nozzle Liner
n Vl

pov'

ima status NSR in je končana. Montirani so bili
vložki v razelektritvenem razpršilniku.

P
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Krško
radio-

" iih snovi v okolje.
5^9 1
f
VoH°^'nski izpusti se izlivajo v povratno vejo bistvene oskrbne
Q ki se izliva v Savo. Koncentracijo posameznih radioake ementov v
t akt nosti
'
izpustu merijo in nadzirajo merilniki radioav,omatsko
m t>r6ri
' mejna
zapro lokalne ventile, če je dosežena
Opisana
koncentracija.

(H-^jkočinskih izpustih prevladuje radioaktivni izotop tritij
i iqq '■ V letu 1993 je bila celotna izpuščena aktivnost tritija
jv'
kar predstavlja 54,5 % dopustne vrednosti 20 TBq
,(|i stj ntem. 'e,u- Slika 11 prikazuje spreminjanje celotna aktivnov izpustu po posameznih letih. Aktivnost ostalih
sti
P<°P0V v tekočinskih izpustih je okoli tisočkrat manjša in je
e
* ' tih prikazana na sliki 13.

3.1.9.2. Plinasti izpusti
Plinasti izpusti se iz NEK odvajajo v okolje skozi ventilacijski
dimnik in preko odzračevalnika kondenzata. V obeh izpustih
radiološki monitorji neprekinjeno merijo in nadzirajo koncentracijo posameznih radioaktivnih elementov.
V plinastih izpustih prevladujejo žlahtni plini. V letu 1993 je
bilo v zrak izpuščena aktivnost žlahtnih plinov 5,03 TBq, kar
predstavlja 5,5 % dopustne vrednosti 110 TBq v enem letu.
Slika 14 prikazuje spreminjanje celotne aktivnosti žlahtnih
plinov v izpustu po posameznih letih. Aktivnosti ostalih radioaktivnih elementov je v plinastih izpustih za stokrat manjša.
Aktivnosti v letu 1993 in delež dopustne vrednosti za ostale
pomembne skupine elementov so podane v tabeli 11.
Tabela 11: Aktivnosti plinskih izpustov v letu 1993
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Plinske
emisije

Izpuščena aktivnost
v t993 (Bq)

Dopustna vrednost
izpusta (Bq)

Žlahtni plini
Jod!
Aerosoli
Tritii
C-14

5,03
4,15
3,35
1,96
9,51

110 E+12
18,5 E+9
18,5 E+9
ni omejitve v TS
ni omejitve v TS

E + 12
E+08
E + 06
E+12
E+10

Delež
od
omejitve
(%)
.5,5
2.2
0,02 '
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Slika št. 14: Aktivnost žlahtnih plinov v plinastih
izpustih (letna omejitev je 110 TBq)
Aktivnost izpuščenih žlahtnih plinov
NE Krško
5
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3.1.10. Redni nadzor radioaktivnosti v okolici NE Krško
3.1.10.1 Področja merjenja radioaktivnosti in izvajalci
Redni radiološki nadzor NE Krško se opravlja na osnovi vsakoletne 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 okolje - imisij. Nadzorovano področje okolja obsega 12-kilometrski 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 termoluminiscenčni 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 medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba.
3.1.10.2 Nadzor imisij (opomba 1)
Koncentracija radionuklidov, predvsem obeh cezijevih izotopov (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
1993. Najpomembnejšo vlogo v obremenitvi z umetnimi radionuklidi zaradi splošne kontaminacije okolja je prevzel
ponovno stroncij-90, ki je v pretežni meri posledica predčernobilskih atmosferskih eksplozij.

tritija, ki so jih prispevali elektrarniški izpusti, dobimo ocei
da je prispevek NE Krško v letu 1993 k letni obremeni
referenčnega človeka zaradi potencialnega pitja savske voc
v Brežicah okoli 0.4 mikroSv/leto. To je približno 36% oceni
nega prispevka vseh umetnih radionuklidov v Savi ozirom oz
3% delež glede na vse naravne in umetne radionuklide v S#
Ta ocena je primerljiva z oceno iz leta 1992 (0,3 mikroSv/let L
Podobno vrednost za efektivno dozo zaradi izlivov NE
dobimo tudi za Savo v Jesenicah na Dolenjskem, in sic
mikroSv/leto.

fot
pa
;
nt
Ocena doz na podlagi imisij - zaradi uživanja rib
Jari
Sds
Efektivna doza referenčnega človeka zaradi potencialne!
r Btu
uživanja savskih rib (36 kg/leto), je ob najbolj neugodni P ton
postavki ocenjena na manj od 3 mikroSv/leto.
ivti
Ribe so bile do leta 1986 (černobilska nesreča) kritična
PTiok"
ver
nosna pot za emisije NE Krško preko prehrambene Sien
Tudi v letu 1993 se po vsebnosti cezijevih izotopov iz černo^rj ^
ske nesreče ribe bistveno ne razlikujejo od druge beljakovinske hrane. Med umetnimi radionuklidi v ribah so prispe
stroncija-90 ostali najpomembnejši.
Ocena doz na podlagi imisij - zaradi pitja vode iz vodovo'

Vodovod Brežice je v vseh letih obratovanja NE Krško (od I'
1982) kazal dvakrat večjo povprečno koncentracijo tritija
vrtine v brežiško-krškem polju in krški vodovod. Studija
analize, narejene v letu 1985, so potrdile domnevo, da I
povišanje pripisati prispevkom NE Krško zaradi savske vo3 ..
V drugi polovici 1990. leta so brežiški vodovod začeli nap '
iz nove globoke vrtine, ki se odlikuje z vodo z zelo 1
vsebnostjo tritija (stara voda), tako da ni več te povoji.
Izmerjeni prispevek vseh umetnih radionuklidov iz brežisiK 1
vodovoda k letni obremenitvi odraslega prebivalca za i
pitja te vode se je po letu 1990 znižal na 0,04 mikroSv/leto^
čemer je ocenjeni prispevek NE Krško preko tritija iz staflJL
črpališča zanemarljiv (le 20% porabe). Celotna obrernen ^
zaradi vsebnosti umetnih in naravnih radionuklidov je v brežiškem vodovodu ocenjena na 7,1 mikroSv/leto. j\Jj;
zorne vrtine v naplavinah samoborskega področja v letu ^
niso pokazale zaznavnega vpliva splošnega onesnaženja,
se v njih ne zazna vpliv NE Krško (tritij).
^
br,
Ocena doz - zaradi vdihavanja zraka
j

Imisijske meritve aerosolov na filtrih, skozi katere se
prečrpava zrak, niso zaznale vplivov prašnih emisij NE K' Nadzorne imisijske meritve 1-131 opravljene kontinuiran ^ J
šestih krajih v okolici NE Krško niso zaznale 1-131 nad ^
zorno mejo, ki ustreza pogojni celoletni ščitnični doz1 0|j
mikroSv.
Vzporedne kontrolne meritve emisij

i.

Zaradi zmanjšanja proizvodnje papirnice Vevče se je v 1992 in
1993 letu zmanjšala radioaktivna obremenitev savske vode
z umetnimi (za faktor 0,5) in naravnimi radionuklidi (za faktor
0,25) zaradi papirničnih tekočih iztek. Prispevek je bilo možno
zaznati le še v grobi suspendirani snovi. Zaradi nižjih koncentracij, predvsem cezijevih radionuklidov«, je postal med dolgoživimi radionuklidi najpomembnejši »predčernobilski
stroncij. Prevladujoč delež z umetnimi radionuklidi je prispeval kratkoživi jod-131 (in v manjši meri jod-125), ki ga zlasti
po letu 1989 bolnišnice izpuščajo v reko.

Opravljena neodvisna vzporedna merjenja sorazmerno (aj'll
votno) sestavljenih reprezentančnih vzorcev tekočih izp"? jPa
NE Krško kažejo pri najpomembnejših radionuklidih (h
Cs-137, Cs-134), o katerih poroča NE Krško, sprejern'l
ujemanje z emisijskimi vrednostmi in manj zadovoljiv®
ostalih radionuklidih. Rezultati neodvisnih vzporednih ^
tev plinastih izpustov joda so pokazali tolikšno ujemanj*
ne dajejo osnove za popravke ocenjenih doz iz emis'lm
1*
lin
meritev. Opravljene interkomparacijske meritve tekočih
cev so pokazale pri obojestransko detektiranih radionuk'
dobro ujemanje. Pri vseh opravljenih meritvah nadzora n' a r
zaslediti podatkov, ki bi lahko pomembno spreminjali
'
obremenitev zaradi plinastih in tekočih emisij. V
n
razhajanj pa so bili za oceno obremenitev uporabljeni
ugodni podatki.
L
Ocena doz na podlagi emisij - zaradi pitja reke Save

Rezultati meritev radioaktivnosti Save pri Brežicah kažejo, da
je mogoče približno polovico aktivnosti cezijevih izotopov
pripisati NE Krško, ostalo pa splošni (predčernobilski) onesnažitvi okolja. Če upoštevamo še povečane koncentracije

Neodvisna modelna ocena efektivne doze potencialno naS^
izpostavljenega posameznika iz referenčne skupine brežisK '3
prebivalcev za pričakovane prenosne poti tekočih eflue^J"!
preko Save, ki uDošteva mersko ocenjen razredčitveni 'a* i

Ocena doz na podlagi imisij - zaradi pitja reke Save
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poročevalec,

^8 e 'n inventar letnih izpustov NE Krško (dopolnjena
iijf) ® 4na poročila za NE Krško za leto 1993), daje efektivno
alen,no doz
°V?
mikroSv/leto.
Velikostni red doze je prinjiferljiv z dozami °iz 2preteklih
štirih let.
;ar°ze zunanjega sevanja
Doza zaradi zunanjega
sevanja, merjena s termoluminescenčihim" d02irr
—
*-u|
tal 3 POv re>etri
vse
leto
na 57 krajih okoli NE Krško, je poka"kot edP ^no vrednost 835 mikroSv/leto, ki je za 40% več
Černobilsko onesnažitvijo. Opažena večja, krajevno
n P[
acilna odstopanja od povprečne vrednosti razlagamo
een
akomerno porazdelitvijo černobilskega onesnaženja in
avne radioaktivnosti in ne vplivom NE Krško. Omenjena
Ropanja so v letu 1993 primerljiva z odstopanji v preteklem
I m• Povprečna vrednost doze pa se je nebistveno zmanjšala,
nevno na račun spremenjenih klimatskih vplivov.
P&atski kontinuirni merilniki doznih hitrosti (tri stalne
hffem 6' od iuni
ia 1^92 dve), namenjeni predvsem nezgodan u s0
ni al opozar
i
i
. pokazali skladne rezultate s TL dozimei0^občasna
h*8 na kra
)evr>0 značilne
velikostihitrosti
letnih doz.
pa
nekajurna
odstopanja
doz Pokazali
(do maksi60 /o nad
°
mesečnim
povprečjem),
pripisujemo
jmira
j®nlu naravnih
radionuklidov
iz ozračjakiz jih
dežjem
in tudi
a

lai t-"1 zadfževanju radonovih potomcev v vrhnjem sloju
°'avi so
°Paženi tud' v ostalih 10 krajih, kjer so bili
le utost
-Plin 'eni taki merilniki, in niso v povezavi z občasnimi
■•Dra ,evern
'sijami _ spraznitvami. V času plinastih emisij
3
v
te;rno >tudi
povišanja doznih hitrosti ni bilo opaziti, kar
z izračuni,
4
jjaneai 'stična ocena doz
#
gSitw0a'anski
9' vseh
imisijskih in emisijskih meritev in uporabljerjiov a itera
'1 modelov na osnovi emisij in dostopnih podature ,ahko
p*V6r'V
t
naredimo realistično oceno obremeni'gl/Sehef®renčnega človeka v okolici NE Krško zaradi sevanj iz
liHtled Vlrov
- V tabeli 12 je predstavljena celotna obremenitev
jjiinj®v na yire, pri čemer je upoštevano ionizirajoče sevanje iz
j nih in umetnih virov.
Sklepne ugotovitve

tjre u90tovljive in količinsko ocenjene obremenitve okolja
j0 emisij Nuklearne elektrarne Krško so bile pod upravno
jlfltbrp ,'m' mejnimi vrednostmi (opomba 2). Ocenjene
^cprgL^nitve posameznikov iz privzetih referenčnih skupin
iz
iifcIVaV's,va
neposredno ocenjenih imisijskih vrednosti
i/0 ri°i letu 1993 vrednosti za efektivne doze, ki so manjše od
O™«? °®v/leto, oziroma manjše
od 0.5% letne doze, ki jo
1
— P[-fr0
i UJIjme
I IV> človek
I V v w % v» normalno
•
°d b
obremenjenem okolju
aravnih in umetnih virov.
>e:
«8?
s'% I^edene vrednosti letnih doz v mikroSv/leto (mikro Sievert
l"tev '?)a veljajo
v vseh ustreznih primerih (z izjemo zunanjega
lji%ri-' ) za količino, ki jo definiramo kot »50-letno predviefektivno dozo.«
i,$i^°nsk° postavljena vrednost mejne letne doze za posa5
iz
Ooo rnikroSv/leto
prebivalstva,
ki ni poklicno izpostavljen sevanju, je
^C rt
(100° mikro Sievertov na leto = 1 mili
li<m,
na leto) efektivne doze. Mejna vrednost velja za
prispevke vseh umetnih virov sevanja, z izjemo mediin prispevke modificiranih naravnih virov sevanja,
i
radona v hišah. Poleg navedene osnovne splošne
n^orri,1
Pa obstajajo tudi upravne omejitve, ki veljajo za
v
tak n°enovane
obratovanje posameznih nuklearnih objektov
feis
»avtorizirane« mejne doze, ki so praviloma
0cl 0sn
Na a ovne. Po lokacijski odločbi Republiškega sekretai»ren * urbanizem (št. 350/F-15/69 od 8.8.1974) je mejna
Md|0.?»« efektivne doze za NE Krško 50 mikroSv/leto. Po
5^3-c d Republiškega energetskega inšpektorata (31-04/
itf'npr, e° 6.2.1984) pa obstajajo tudi druge izvedene omejitve
Kto ■ tna aktivnost tekočih efluentov).
f°ro čl
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3.1.10.4. Pregled virov in velikosti radioloških obremenitev
prebivalcev v Krškem in okolici
Obremenitve so ocenjene za odraslega posameznika iz referenčne skupine, ki prejema največje doze izmed vseh starostnih skupin in uživa izključno lokalno pridelano hrano.
Tabela 12: Realistična ocena efektivne doze referenčnega
človeka v okolici NE Krško zaradi sevanj iz vseh virov (v
mikroSv/leto)
A. NOTRANJE OBSEVANJE
(posledica vnosa in prisotnosti radionuklidov v telesu ter
'njihovega sevalnega učinka na telo)
A.1. zaradi vnosa z dihanjem (inhalacijo) iz naslednjih virov:
uSv/leto
A. 1.1. naravna radioaktivnost
- Radon-222 in kratkoživi potomci v zraku
1300 (*2)
A.1.2. splošna kontaminacija prašnih delcev (aerosolov)
- tehnološko in naravno nakopičen svinec-210
17
- resuspendirani umetni radionuklidi
0.003
A.1.3. zračna emisija NE Krško
- tritij, ogljik—14. jod-131, itd
0 46
delna vsota za inhalacijo
1317
A.2. zaradi vnosa s hrano in vodo (ingestija) iz naslednjih virov
(•3):
A.2.1. naravna radioaktivnost
- kalij-40
- uranov in torijev niz
- ostalo
naravna radioaktivnost skupaj

180
140
40
360

A.2.2. splošna kontaminacija (Černobil, jedrske eksplozije,
tehnološko kopičenje umetnih radionuklidov)
- hrana - Černobil
28
- ostalo
- voda
*0.1
splošna kontaminacija skupaj
10
A.2.3. emisije NE Krško v Savo
- hrana (ribe)
- voda (samo tritij v vodovodu)
emisije v Savo skupaj
delna vsota za ingestijo
delna vsota za notranje obsevanje

<3
0.02
3
373
1690

B. ZUNANJE OBSEVANJE
(posledica virov sevanja izven telesa ter njihovega sevalnega
učinka na telo)
1500
B.1. zaradi medicinske diagnostike (*4)
B.2. zaradi naravnega sevanja
(kozmičnega in terestialnega)
60
- kozmična nevtronska komponenta
- kozmično in terestrialno sevanje
770
(U,Th niz, K-40, kozmično sevanje)(*5)
70
B.3. zaradi černobilskega vseda v okolju (*6)
0.02
B.4. zaradi plinskih emisij NE Krško
2400
delna vsota za zunanje obsevanje
celotna vsota za notranje in zunanje obsevanje (zaokroženo,
ozadje in prispevek NE Krško)
4090 uSv/leto
(*1) Obremenitev z umetnimi radionuklidi (NEK, splošna kontaminacija) 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 koncentracijo 15 Bq/m3 (oz. koncentracijo Rn-222 38 Bq/m3 ob
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ravnovesnem faktorju 0.4) in faktorju bivanja v bivaličših 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 zdravstveno in socialno varstvo št. 2005/68-58 od 6. 11. 1989. Za
povprečno obremenitev z naravnimi radionuklidi so uporabljeni 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 Strahnbelastung fur das Jahr 1987, Driicksache 11/6142,
20. 12. 1989). Zelo približna ocena za prebivalstvo v Sloveniji
nakazuje približno tolikšno, ali višjo izpostavljenost, zaradi
slabše opreme ob nižjem številu pregledov. 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) Podatki vzeti iz poročila: U. Miklavžič et al., Letne doze
zunanjega sevanja v Sloveniji, IJS DP-6696, marec 1993
(*6) Predpostavljeno je podaljšano bivanje na prostem s faktorjem bivanja na prostem 0.3 in v bivališčih 0.7.
Vir: Poročilo »Meritve radioaktivnosti v okolici Nuklearne
elektrarne Krško - Poročilo za leto 1993«, IJS DP-6957,
Ljubljana, marec 1993.
3.1.11. Neradiološki nadzor
»Program izvajanja neradiološkega monitoringa za ugotavljanje vplivov NE Krško na kakovost vode reke Save in podtalnico«, ki ga je določilo Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora, izvaja pa Kemijski inštitut v Ljubljani v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Novo mesto in Hidrometeorološkim zavodom Republike Slovenije (1).
V študiji »Analiza vpliva obratovanja NE Krško na ekološko-biocenološke spremembe v reki Savi in podtalnici« (2) za
leto 1992, ki sta jo pripravila Naravoslovno - matematična
fakulteta Sveučilišta v Zagrebu in Kemijski inštitut iz Ljubljane
na osnovi desetletnih izkušenj ugotavljata, da je kakovost
reke Save v Brežicah enaka ali boljša kakor reke Save med
Tovarno celuloze in papirja Videm-Krško in NE Krško. Tudi
primerjava rezultatov z nultim stanjem posnetim med 1977 in
1980 letom kaže, da praktično ni prišlo do sprememb kakovosti reke Save. Koncentracija llgnina se je rahlo zmanjšala,
suspendirane snovi so v enakih mejah, organske snovi so se
v Savi glede na KPKd, BPK5 in KPKb, pred NE Krško rahlo
povišale, v Brežicah pa rahlo zmanjšale. Raziskava združbe
rib v vplivnem področju NE Krško kaže, da glede na bolezni in
njihovo frekvenco področje ne odstopa od stanja v drugih
vodotokih. Na osnovi dejstva, da niso ugotovljeni negativni
vplivi na reko Savo zaradi delovanja NE Krško in na osnovi
izkušenj je postavljen nov, skrajšani režim neradiološkega
monitoringa. Ta zajema samo tiste parametre, ki so nujni za
ugotavljanje morebitnih slabih vplivov na reko Savo. (1)
Program neradiološkega monitoringa v letu 1993 (2) zajema
vzorčna mesta:
1. Krško, most v Krškem, desni breg
2a. Med tovarno celuloze in papirja Videm Krško in vtokom
bistvene oskrbe vode v NE Krško, desni breg,
2b. Med tovarno celuloze in papirja Videm Krško in vtokom
bistvene oskrbe vode v NE Krško, levi breg,
3. Most Brežice, levi breg,
4. Jesenice na Dolenjskem, desni breg.
Pokazatelji vplivov na okolje in pogostost jemanja vzorcev:
1. Tedensko se določa kemijska potreba po kisiku, dikromatna metoda (KPK),
2. Mesečno se določa kapaciteta kompleksiranja in površinsko aktivne snovi,
.
3. Trimesečno se jemljejo vzorci favne dna za biološko analizo,
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4. Šestmesečno (poleti in pozimi) se določa razgradljiv^

Iz kakovostnih stopenj in razredov ter iz obremenitev Sa>';se
odseku Krško- Brežice v letu 1993 ugotovljenih na oS<*jni
biološke analize makrozoobentoških združb in ob uP <er
nju najslabše kakovosti, je Sava na desnem bregu v Krš*®jP<
pred jezom pri NE Krško v III. kakovostnem razredu oz. "Jni
onesnažena. Na levem bregu pred NE Krško in na ljjp<
bregu v Brežicah pa v IV. kakovostnem razredu. Na o>jK(
saprobiološke analize ni ugotovljen negativen vpliv tj* 1
nega onesnaženja Save zaradi NE Krško. Studija ugota# I?
niso zaznali negativnega vpliva obratovanja NE Krško na1 v
in makrozoobentos reke Save v Brežicah v letu 1993 l ' 'n

Meritve, ki jih je v okviru programa izvedel Hidrometeo'^ Gl
zavod Slovenije v sodelovanju z Zavodom za zdravs' nj
varstvo Maribor (1) zajemajo osnovne kazatelje kakovost (p
Save kakor tudi vse potencialne onesnaževalce, skuPve
sto parametrov. Iz rezultatov saprobnega indeksa je raz* Ci
da Sava v Brežicah in Jesenicah na Dolenjskem sodi"
kakovostni razred.
^

Meritve za ugotavljanje vplivov NE Krško na kakovost pjjpc
niče je v okviru programa opravil Zavod za zdravstven j*r
stvo Novo mesto(1). Vzorci so odvzeti dvakrat letno na
mestih: Vrbina, Spodnji Stari Grad, Šenilenart, Za do p
Brege, Skopice in Borši.

V študiji »Analiza vpliva obratovanja NE Krško na ek°'2
-biocenološke spremembe v reki Savi in podtalnici''
leto 1992 ugotavljajo, da se kakovost podtalne vode g'e
analizirane kazatelje v primerjavi z letom 1978 ozir. P°i;V
nju NE Krško praktično ni spremenila. Za leto 1993 ob°.ai Ve
podatkov ni. Iz študije »Neradiološki monitoring za n
nje vplivov NE Krško na kakovost vode reke Save d0
' ka
nico« (1) je razvidno, da so v podtalni vodi v L je
vodnjakih povišane koncentracije nitratov, amonij
železa ter sledovi pesticidov in kloriranih topil glede na
nik o higienski neoporečnosti pitne vode, Ur. I. SFFyOje
87. Povišane koncentracije amoniaka, fosfata, nitrata m jq|
ške potrebe po kisiku so ugotovljene že v raziskava q(
letom 1978 in 1981(1). Menimo, da so višje konce"
posledica kmetijskih dejavnosti, sestave tal (železo)
tudi delni vpliv vode iz reke Save.
V
b
Dodatno se v okviru neradiološkega monitoringa v °kuy
Krško tedensko izvajajo meritve temperatur in nivojev P,,
niče na 13 lokacijah: Zadovinek V-1, Žadovinek V-2.* jh '
nek V-3, Drnovo V-5, Brege V-5, Vihre V-6, SkojJ'^
Skopice V-8, Boršt V-9, Vrbina V-10, Spodnji Sta" L
V—11, Pesje V-12, Šentlenart V-13 (1).
^

. j*
Za leto 1993 obdelanih podatkov še ni. Študiji »Analiz® i
obratovanja NE Krško na ekološko-biocenološk®\J
membe v reki Savi in podtalnici« (2) za leto 1992 ugo,aJ,s
je zlasti v sušnem času poleti opažena povišana te^r j''
podtalne vode zlasti v vrtinah, ki so bližje reki Savi JJtv
ugotavljajo, da bi vsako povečanje spremembe temP0 t
reke Save nad 3 oC pri kritičnem pretoku manjšem
sec in z obremenitvjo iz leta 1992 povzročilo kritično
z možnostjo zmanjšanja koncentracije kisika pod 5
pil
Viri:
L
1. Neradiološki monitoring za ugotavljanje vplivov ■islE. 3'ia
»v
na kakovost vode reke Save in podtalnico, Kemijski ir ®
Ljubljana 1994.

2. »Analiza vpliva obratovanja NE Krško na ekološko''t
nološke spremembe v reki Savi in podtalnici«, P".
- matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu in if ^
inštitut iz Ljubljane, Zagreb - Ljubljana, 1993.
L®

3. Monitoring kvalitete površinskih i podzemnih
uz rad NE Krško u 1992 god, Hrvatska vodoprivreda, *' '
Marec 1993.
P<
poročevalec,

Izobraževanje kadrov
usposabljanja delavcev NE Krško za leto 1993 je bil
ostavljen na podlagi evidentiranih potreb posameznih orgazacijskih enot tehnične operative in ostalih organizacijskih
del
Dori .kika,eritl
° Je vezano
na tehnološki
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so bili obdelani
in usklajeni
z vodji posameznih
orgaenot
. vodstvom tehnične operative in vodstvom
l
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j Glede
konkretnih picti
planiranih
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usposablja/St" nia • realizacije »vviiiueuiiii
111 dim i emu
vi iuou uapuaauijasti(, / treba omeniti dejstvo, da se je NEK v letu 1993
pal'venri noe' kot v letu 1992) spopadala s finančnimi težavami,
»6in!"iveč 'prvotnovložen
maksimalni napor, da se je realiziralo
planiranega.
ede
9lede
9'
na težave pa v nobenem primeru ni bilo prizadeto
Posal
at)l an e za
Dnu62300
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licencirano osebje, osebje, katerega delo je
no'zna e v
jedrsko varnostjo in osebje, ki mora obnavljati
' skladu z domačo regulativo.
' Stalno usposabljanje obratovalnega osebja
sab
i»»ki .JI0 usP°
ljanje obratovalnega osebja zajema programe,
c
nje i-'°
'klično glede na predpisano pogostost za ohranjaCence 23
|
licencirano
osebje
in obnavljanje
lejj# dovoijenj
za delavce
na lokalnih
delovnih
mestih. ustreznih
lu

s tem programom, kjer so sodelovale poleg NEK tudi zunanje
institucije, ki so vključene v aktivnosti NUID.
— Dopolnilno usposabljanje obratovalnega osebja
Dopolnilno usposabljanje obratovalnega osebja zajema segmente usposabljanja, ki se izvajajo za kandidate za pridobivanje licence ter usposabljanje delavcev za popolnjevanje drugih delovnih mest v delovni enoti proizvodnje ali pa dopolnilno usposabljanje za področja, kjer je potrebno novo
dodatno znanje.
V letu 1993 je skupina štirih tečajnikov uspešno končala
usposabljanje za pridobitev licence za operaterja reaktorja in
uspešno opravila preizkus znanja s strani Strokovne komisije
za preverjanje znanja operaterjev. Druga skupina (14 slušateljev) je zaključila 1. in 2. fazo usposabljanja za pridobivanje
licence.
— Dopolnilno usposabljanje ostalega tehničnega osebja
Dopolnilno usposabljanje ostalega tehničnega osebja zajema
tečaje, katerih namen je pridobivanje novega splošnega in
specialističnega znanja za potrebe vzdrževanja in ostalih podpornih funkcij.
Nekateri specialistični tečaji, v katerih sodeluje večje število
slušateljev, so bili organizirani v NEK. Specialistični tečaji,
kjer je potrebno tudi praktično usposabljanje na opremi, ki je
ni mogoče ali ni smiselno pripeljati v NEK, so se izvajali pri
samih izvajalcih tečajev.
Nekaj poglavitnejših tečajev lahko tu posebej omenimo:

^yjj® 1993 je bila obremenitev licenciranoga osebja zelo
nilROi Preavni
'zkus znanja za obnovitev naziva operater reaktorja
'/Aanrivl'
9'
operater reaktorja (SRO) licence je opravilo 16
w leie ,, ldatov. Preizkus znanja za pridobitev RO ali SRO licence
a pravilo 7 kandidatov.
IT
r s W5
n'tiifi \? ] 'tu izpopolnjevanje na simulatorju jedrske elektrarne
^ Potekalo na simulatorju elektrarne RG&E
h'GIImma
Gen
^ochester,
NY v ZDA. Inštruktorji so delavci firma
n
linia„na6r?' physics. Obseg in kvaliteta programa je v NEK oce)
kot zelo zadovoljiva.

Tečaj »Diesel Generatorji in regulacija« je izvedla firma General Physics. Učni material in predavanja so bila prilagojeni
naši opremi in odziv vzdrževalnega osebja, ki je tečaj obiskovalo je bil zelo pozitiven.

nj^'°Pu usposabljanja na simulatorju se izvaja tudi preverjanan
nliJupra
ia v obsegu, tipičnem za zahteve ameriške jedrske
1
av
ne komisije glede izpita za obnavljanje dovoljenja.

Izveden je bil enotedenski tečaj obnove znanja iz radiološke
zaščite 1., za vse tehnike radiološke zaščite.

in evan e na
-eLr
i
i
»inženirskem simulatorju« v Bruslju je bilo
'l jlicet?eno 23 dve skupini (po štiri) za licencirano osebje z SRO
v
*Vp° Namen tega tečaja je predvsem poglabljanje znanja
'ne>Q 1 z nezgodnimi dogodki in uporabo postopkov v primeru
st_9°de s poglobljenim študijem osnov za posamezne po-

3Jjij'?Vl®deno je kj|0 tucJj sta|no izpopolnjevanje licenciranega
A °la in sicer en teden spomladi in en teden jeseni na
^(ICjj^evalnem centru za jedrsko tehnologijo »Milan Čopič

Na ICJT je bil izveden 9 tedenski tečaj iz osnov tehnologije
močnostnih reaktorjev (OTMR), in sicer za 14 slušateljev.

Tečaj »Time Response Equipment Training Course« je bil
izveden v zvezi z nabavo opreme in zaradi zahtev po izvajanju
meritev na opremi.

Na področju mednarodnega sodelovanja v okviru MAAE so
bili organizirani trije tečaji in sicer dva v tujini, ki sta jim
prisostvovala po dva udeleženca iz NEK in tretji na ICJT
z naslovom »In-Plant Accident Management for NPP Operation« za večje število slušateljev iz NEK in institucij R Slovenije, katerih delo je povezano z jedrsko varnostjo in pripravami v primeru izrednega dogodka.
(Vir: Letno poročilo NE Krško - 1993, 24. 2. 1994)
3.2. REAKTORSKI CENTER V PODGORICI
3. 2.1. Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA

Stal no usposabljanje ostalega tehničnega osebja
T
h «ćaj Z te9a se m
"ifivaanie
- znanja9za enta
so namenjeni
za obnavljanje
in dopolposamezna
področja
v skladu s predpisi.
,V
rav
£ 5fcnik"puki- pri
na menjavo
goriva jepregled
bilo izvedeno
usposabje Pzajemalo
sistematičen
vseh postopkov
in B^.'n za menjavo goriva, seznanjanje z delovanjem opreme
usno
Nv* v odi
manipuliranje z opremo. Usposabljanje in pri-Uji?kuf . v jo instruktor strokovnega usposabljanja NEK in
odje
izmen, ki so vključeni v menjavo goriva. Te
av
e so bile detajlno predstavljene inšpektorjem RUJV.
UJh
d
an e
0o°rt®bl
a i i vezano za načrt ukrepov v primeru izrednega
v NEK se je začelo izvajati v skladu s postopki
lr»\"T1a Načrta ukrepov za primer izrednega dogodka
'• V letu 1993 je bila izvedena tudi nrva vaia v «klaiin
e valeč, št. 36

Raziskovalni jedrski reaktor TRIGA Mark II s toplotno močjo
250 kW je v letu 1993 proizvedel 257.45 MWh toplote.
.2.1.1. Ustavitve
V letu 1993 sta bili 2 neplanirani ustavitvi. Ena ustavitev je bila
zaradi izpada električne napetosti, ena pa zaradi okvare na
instrumentaciji radiološke zaščite.
3.2.1.2. Gorivo
V reaktorski zgradbi se je ob koncu leta 1993 nahajalo skupaj
318 gorivnih elementov. Porazdeljeni so po sledečih lokacijah:
* sredica,
* tank
95

* shramba izgorelega goriva,
* eksperimentalna naprava in
* shramba svežega goriva.
.2.1.3. Osebie
Za obratovanje reaktorja skrbijo vodja reaktorja, pet operaterjev in služba za varstvo pred ionizirajočimi sevanji. V letu 1993
se osebje raziskovalnega reaktorja TRIGA ni dodatno izobraževalo.
.2.1.4. Sprejete doze osebia
Osem oseb je sprejelo efektivne ekvivalentne doze za sevanje
gama od 0.71 do 1.36 mSv, za nevtrone pa so bile pod
približno 0.5 do 1 mSv.
.2.1.5. Uporaba reaktorja
Reaktor je namenjen za izobraževanje tečajnikov NE Krško in
za pripravo radioaktivnih izotopov za medicino, industrijo in
jedrsko kemijo. V letu 1993 je bilo obsevanih 1525 vzorcev
v reaktorju. Vaje za operaterje NE Krško so potekale v januarju.

,15
koncu leta 1993 pa je prikazano s tabelo 13. V letu
bila vskladiščena 2 soda, 6 posebnih odpadkov in 32 zaPri
izvorov.
Skupni volumen odpadkov v sodih znaša približno«
m3 (volumen sodov),
volumen posebnih odpadkov pa oce>j><
jemo na nekaj m3. Volumen aktivnih delov zaprtih izv°r0'?
nepomemben, vendar sedaj zavzamejo bistveno več prosW
ker jih hranimo v zaščitnih kontejnerjih.
P
Merjenja radioaktivnosti kažejo, da je vpliv skladišča na oW|
zanemarljiv.
ni
Tabela 13: Prealed radioaktivnih odpadkov v prehodnem skladih P
reaktorskega centra v Podgorici za leto 1993.
"I
Vrsta
sodi
posebni
odpadki
zaprti
izvori

število
Skupaj (1993)
135 (2)
(6)
130 (32)

Izotopi
Co-60.Cs-137.Eu152/U,Ra-226
Co-60/Ra-226/Am241
Co-60,Cs-137

-"is
Aktivnoal
_jGBgL>K
3-2
7000

1-S
— HC

Opombe k tabeli 13:

.2.1.6. Modifikacije TRIGE izvedene v letu 1993

• Navedeni so samo izotopi, ki prispevajo glavnino aktiv"'
ali so pomembni zaradi daljših razpadnih časov.
^

V letu 1993 na instrumentaciji reaktorja in sredici reaktorja
niso bile izvedene nobene spremembe. Obnovljeno pa je bilo
celotno jakotočno omrežje v prostorih reaktorja in klima za
komandno sobo.

• Sodi vsebujejo kontaminirane predmete ali materi'
z inducirano radioaktivnostjo zaradi obsevanja v reak"'
TRIGA.
'

.2.2. Prehodno skladišče radioaktivnih odpadkov

• Posebni odpadki so kontaminirani ali aktivirani pred"1"
ki jih zaradi velikosti ni moč hraniti v sodih.

Prehodno skladišče za nizko in srednje radioaktivne odpadke
je namenjeno majhnim uporabnikom (v to skupino ne spadata
NE Krško in Rudnik urana Žirovski vrh). Skladišče deluje od
leta 1987.

• Zaprti izvori so neuporabni viri sevanja, ki so po^
shranjeni v 73 originalnih zaščitnih kontejnerjih.

.2.2.1. Nadzor skladišča

b
3.2.3. Nadzor radioaktivnosti v okolici reaktorskega c«"l9i
v Podgorici

Nadzor skladišča potoka enkrat tedensko in obsega:
- ogled skladišča
- merjenje hitrosti doze na sedmih mestih v skladišču in treh
zunaj skladišča
- merjenje aktivnosti brisov s sedmih mest v skladišču
- trije termoluminiscenčni dozimetri merijo doze na zunanji
strani vhodnih vrat in ob obeh izpuhih ventilacijskega sistema
- merjenje vsebnosti radona-222 s potomci v zraku enkrat
tedensko.
Zaradi razporeditve radioaktivnih odpadkov hitrost doze
narašča od vhoda proti zadnji strani skladišča, kjer je znašala
do 400 mikroSv/h (v letu 1992 do 250 mikroSv/h). Najvišjo
hitrost doze je v skladišču možno izmeriti na površini dveh
kontejnerjev, ki vsebujeta radijeve igle in industrijski izvor
Sr-90| in sicer 20 mSv/h.
Aktivnosti brisov so bile zelo nizke in so znašale (9.0 +/- 1.7)
Bq/m2, največ pa do 52 Bq/m2 (mejne aktivnosti za površinsko kontaminacijo v kontroliranem območju znašajo za
sevalce alfa 40 kBq/m2, za sevalce beta in gama pa 400 kBq/
m2), kar pomeni, da je skladišče tudi po sedmih letih delovanja nekontaminirano.
Koncentracija radona-222 s potomci v zraku skladišča je bila
nižja kot prejšnje leto. Meritve za leto 1993 so pokazale
koncentracijo 0.065 +/- 0.045 WL. Nižje koncentracije pripisujemo nekoliko intenzivnejšemu prezračevanju.
Da ne bi po nepotrebnem obremenjevali okolja, skladišča
niso redno prezračevali, ampak so ventilirali skladišče le pred
deli v skladišču. Čas delovanja ventilacijskega sistema se
beleži in je v letu 1993 znašal 108 ur.
.2.2.2. Pregled radioaktivnih odpadkov
Vsi odpadki v skladišču so evidentirani, stanje v skladišču ob
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• Vrednost v oklepaju (kolona »število«) pomeni 5"
v letu 1993 vskladiščenih sodov.

Izpuščena aktivnost v okolje zaradi delovanja Reaktors**
centra je tako nizka, da je potrebno meriti emisije radio3 •
nih snovi na izvoru, da bi lahko ocenili vpliv radioaKl'%
izpustov na okolje. Za vpliv na okolje so pomembni: izp"%
nja Ar-41 v atmosfero iz prezračevalnega sistema reakt0^
hale in radioaktivne snovi v tekočih odplakah Odse^J
jedrsko kemijo. Dodatne meritve nekaterih količin sl'J'Jecj
predvsem za potrditev ocen in pa za identifikacijo more&'j
vplivov zunanjih onesnaževalcev (npr. počernobilska *
minacija).

Nadzor izpuha iz reaktorske hale obsega: določanje ra^'.*
tivnih aerosolov v zraku, določanje Ar-41 v zraku in m®'^;
mesečne doze s termoluminiscenčnim dozimetrom
puhu.
i*
3 >!
Na kontrolni točki v letu 1993 niso zaznali umetnih radi"
nih earosolov.
r

Ocenjena letna efektivna doza za posameznika ob
Reaktorskega centra je bila v letu 1993 ocenjena zaradi
čanja Ar-41 v zrak na 0,2 mikroSv (to je 0,02% mejne 1/ov
doze za prebivalstvo). V letu 1993 je bila proizvedena
v reaktorju nižja kot v preteklosti. Zato je bila tudi aktiv™.
izpuščenega Ar-41 manjša.

Tekočinski izpusti, ki vsebujejo radioaktivne izotope, s®z >
tednom zbirajo v zadrževalnem tanku, iz katerega se ' yV ;
čajo ob ponedeljkih, ko preko konca tedna razpadejo
živi izotopi. Povprečna koncentracija pred redčenjem * jrn6r
v nobenem primeru ni presegla mejne vrednosti za
vodo. Za leto 1993 je značilno majhno število izpuS^
izotopov. Zaradi specifičnih dejavnosti je pri izpuščeni s
nosti s 94% dominiral Zn-65. Celotna izpuščena aktivni
znašala 3,1 E+7 Bq, kar je približno enako kot leta
L
J>0
poročevalec,:,ŠL>

ko so bili izpusti najnižji v celotnem obdobju delovanja
orja. Nadzor ni pokazal puščanja gorivnih elementov.

proizvodne dejavnosti. Bivši Rudnik urana Žirovski vrh se je
preoblikoval v javno podjetje Rudnik Žirovski vrh.

0n ena etna
fi®n
'
' zaradi
efektivna
doza zaradi
delovanja
Posameznika
morebitnega
pitja rečne
vode,reaktorja
v katero za
se
J, j? ,ai° tekočinski izpusti, znaša po konservativni oceni

Načrtovana dela so bila zaradi pomanjkanja finančnih sredstev omejena na:

J

aK,

8na t S
kol
' °^'n 'e,ne meine vrednosti za prebija
padavinah in podtalnici niso izmerili nobenih umet0 radioaktivnih izotopov.
e a sevan a m
" tiim°HUnan
J erijo mesečno s termoluminiscenč02 me' 9
' tn. Letna doza (ozadje ni odšteto) na kontrolni
na a 85
199? ^ ro
^ ^ mikroSv, kar je za 13% več kot leta 1991 in
1
^07
na ^ povečanja so meteorološke variacije. Izmerjene
1 ® kontrolni točki ne odstopajo od doz v okolju. Vpliv
"Morskega centra Podgorica na okolje je zanemarljiv.

^orcu zemlje znotraj ograje Reaktorskega centra in v sedi"tu z levega brega Save blizu izpusta Reaktorskega centra
Lm f.pole
9 naravnih izotopov izmerjeni le umetni izotopi
(Cc « sl<e kontaminacije in poskusnih jedrskih eksplozij
134, Cs-137).
Izobraževanje kadrov
p

°datkih Republiške uprave za jedrsko varnost so se
slavci Reaktorskega centra v Podgorici udeležili nasledseminarjev, tečajev in delavnic:
Hori'la|etlni^ni

komite »Koncept skladišča izven lokacije reakn njegove implikacije«, Dunaj, 15.-19. 3. 1993

i

"^Poraba nevtronskih curkov iz raziskovalnih reaktorjev
in karakterizacijo materialov«, Dunaj, 4.-7. 5.
iJta }?es,anek svetovalcev »Uporaba raziskovalnih reaktorjev
" rudije trdne snovi«, Dunaj, 29.-31. 4. 1993
foj^hični komite »Izmenjava izkušenj glede pokazateljev
''993 van'a operaterjev in njihov razvoj«, Dunaj, 6.-10. 9.

e

jl</ "Sistem obveščanja ob nesrečah«, Pariz, 27.-29. 9. 1993
li%Q69ionalni izobraževalni tečaj »Izračuni in meritve nevtronirai,"® spektra za raziskovalne reaktorje«, Džakarta, Indonejif ' 27. 7.-15. 10. 1993
|ll
8dre iona n
9
' ' izobraževalni
tečaj »Ekspertni
SK
j«'Sdr?L
e elektrarne«,
Saclay, 18. 10.-5.
11. 1993 sistemi za
, etln ni
5dr! '^ komite »Zagotavljanje kakovosti pri meritvah
J °na\ Dunaj, 1,-5.11. 1993
eh
rj«£jl2e
nični komite »Uporaba računalniških programov za
\i
težkih nezgod«, Dunaj, 15.-18. 11. 1993

L-^inar »Raziskovalni reaktorski centri - vidiki v prihod/ ll". Budimpešta, 22.-26. 11. 1993
strokovnjakov »Težave pri uparjalnikih in njihova
jj1 '""ijava«, Madrid, 13.-17. 12. 1993
leTOvSren 'anie svetovalcev »Priprava knjižnic nuklearnih podat' |ih°va aplikacija za termične in hitre reaktorje, raziskoJ 1greakt°rje, ter za močnostne reaktorje«, Dunaj, 8.-10.
A "Udnik žirovski vrh.
i ^ladu s sklepom Izvršnega Sveta Skupščine Republike
J6r|ije z dne 7. 11. 1990 (Ur. list RS, štev. 40/1990) o začasjJijrn Prer|
ehanju izkoriščanja uranove rude in Zakonom o trajPrenehan u
>s|6ci
j izkoriščanja uranove rude in preprečevanju
fi c
jŠtev ' rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Ur. list RS,
I • 36/92) se v rudniku urana v letu 1993 niso opravljale
r

°čevalec, št. 36

• vzdrževanje zatečenega stanja,
• preprečevanje nastajanja večjih škod,
• redni nadzor vpliva rudnika na okolje
• raziskovanje in priprava osnov za izvedbo projektov trajnega prenehanja izkoriščanja rudišča. Prednost so imele
aktivnosti za sanacijo odlagališča hidrometalurške jalovine na
Borštu, pri katerem podlaga plazi s hitrostjo pribljižno 1 mm
na dan. Dokončane so bile raziskave in študije za sanacijo
jalovišča Boršt. Projekt sanacije jalovišča Boršt je narejen,
a še ni bil sprejet.
• v pripravi je dokumentacija za pridobitev lokacijskega
dovoljenja za sanacijo zemaljskega plazu jalovišča hidrometalurške jalovine Boršt in za rušenje temeljev in konstrukcij
v objektih proizvodnje tehničnega uranovega koncentrata.
Zaradi neurejenega financiranja so morali v RŽV prekiniti od
2. 7. do 2. 11. 1993 z vsemi aktivnostmi v jamskih prostorih.
Vzdrževalna dela na zunanjih objektih so potekala redno
v okviru zahteve preprečevanja nastajanja večjih škod.
3.3.1. Glavni obratovalni podatki in varnostni kazalci
Skladno s sprejetim programom in v okviru finančnih možnosti so se v letu 1993 izvajala naslec'nja dela:
a. Jamski obrat
- prevoz jamske jalovine iz jalovišč P-1 in P-9 na jalovišče
Jazbec
- vzdrževanje jamskih objektov pomembnih za pohod, transport in za ventilacijo
- zasipavanje posameznih jamskih prostorov z jalovino
- urejanje odvodnjavanja v jamskih prostorih
- vzorčevanje izvirov vode v jami
b. Predelovalni obrat
- demontaža, čiščenje in dekontaminacija tehnološke
opreme
- vzdrževanje odlagališča HMJ Boršt (obnovitev kanalov)
- obratovanje čistilnih naprav za čiščenje jamske in sanitarne
vode
c. Obrat elektrostrojnega vzdrževanja
- tekoče vzdrževanje
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 (Ur. I.
SRS, št. 17/75), določila Zakona o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske
energije (Ur. I. SFRJ, št. 62/84). Aktivnosti, ki so potrebne za
trajno prenehanje izkoriščanja uranove rude, morajo biti
deležne posebnega državnega nadzora.
3.3.2. Program trajnega prenehanja rudarjenja
Aprila 1993 je bil dokončan Program izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh, ki naj bi celovito
opredelil vse aktivnosti in potrebne ukrepe za zagotavljanje
gospodarne in varne izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja rudišča. Pripravil ga je IBE, Elektroprojekt Ljubljana.
Prenehanje izkoriščanja uranove rude se bo izvedlo na osnovi
projektov štirih tehnično in tehnološko ločenih delov:
• projekt za trajno prenehanje pridobivanja uranove rude
s trajnim zavarovanjem okolja pred posledicami pridobivanja
• projekt za trajno prenehanje proizvodnje uranovega koncentrata s trajnim zavarovanjem okolja pred posledicami proizvodnje uranovega koncentrata
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• projekt za trajno prenehanje obratovanja jalovišč HMJ in
jamske jalovine s trajnim zavarovanjem okolja pred posledicami odlaganja in deponiranja
• nadzor vplivov na okolje po izvedbi trajnega prenehanja
izkoriščanja uranove rude
Vlada je Program obravnavala in sklenila, da je potrebno
program popraviti in dopolniti. Dopolnjen program bo izdelan
v letu 1994.
3.3.3. Varstvo pred ionizirajočimi sevanji
V RŽV je samostojna Služba za varstvo pred sevanji. V njej
delajo trije delavci. Njihova naloga je meriti radioaktivna sevanja na območju rudnika, meriti radioaktivne emisije (tekoče in
plinaste), obračunavati efektivne doze delavcem, voditi
ustrezno evidenco, ter nadzirati izvajanje predpisanih varstvenih ukrepov.
V jamskih prostorih se meri predvsem koncentracija radonovih kratkoživih potomcev na aktivnih deloviščih. Z meritvami
in ustreznim ukrepanjem se zagotavlja, da delavci ne delajo
v jamskih prostorih pri koncentracijah PAEC (koncentracija
potencialne alfa energije), ki bi bile škodljive njihovemu
zdravju. Ker so dela potekala predvsem v glavnih transportno
zračilnih progah in blizu vstopnih zračilnih odprtin, so bile
izmerjene koncentracije v letu 1993 zelo nizke. Povprečna
vrednost PAEC je bila le 0,62 J/m3 (0,03 WL).
Efektivno dozo zaradi sevanja gama merijo s termoluminiscentnimi dozimetri.
V Predelovalnem obratu je predvsem nevarnost vnosa urana
v telo z inhalacijo in ingestijo, še posebno pri demontaži
opreme in dekontaminaciji. Vnos urana v telo se kontrolira
s preiskavo vzorcev urina. V letu 1993 ni bila izmerjena koncentracija urana v urinu nad detekcijsko mejo.
Vsa oprema, ki gre iz območja RŽV, se izmeri glede površinske kontaminacije in se jo evidentira. Z območja RŽV sme iti
samo oprema, ki se sme uporabljati brez vsakršnih omejitev.
3.3.4. Doze delavcev
V letu 1993 je bila efektivna doza obračunana za 78 delavcev
RŽV. Najvišja obračunana efektivna doza posameznika je bila
1,71 mSv (ozadje je odšteto), kar predstavlja 3,4% mejne
vrednosti 50 mSv. Kolektivna efektivna doza v letu 1993 je bila
0,050 človekSv oziroma povprečna doza 0,65 mSv.
Glavni prispevek k dozi je inhalacija radonovih kratkoživih
potomcev in le v manjši meri sevanje gama. Tako je bila
izmerjena za posameznika najvišja doza zaradi zunanjega
sevanja 0,17 mSv. Vzrok za nizke doze je ustavitev del v jamskih prostorih za 4 mesece in pa delo v dobro zračenih
prostorih.
3.3.5. Redni nadzor radioaktivnosti v okolici RŽV

K
Program meritev nadzora radioaktivnosti v okolju RŽV
IV
v letu 1993 obsegal merjenja radona in njegovih kratko?f ®
potomcev v ozračju, merjenja specifičnih aktivnosti dolgiftiii
vih naravnih radionuklidov uran-radijeve razpadne *'iflfeniU
v zračnih delcih, meritve urana, radija in drugih dolgož' o
radionuklidov v površinskih vodah, v sedimentih, v vod
bioti, v hrani in krmi, v zemlji ter merjenje zunanjega seva'
gama v življenjskem okolju.
Koncentracije dolgoživih radionuklidov v prašnih delcih z'a
v okolici rudnika so bile v 1993 enake referenčnemu nivoi" ^
niso presegle nivoja ozadja.

Rezultati za leto 1993 (prispevek RŽV je ocenjen na 6,6 BfjjjiM
kažejo, da ostaja povišanje koncentracij radona v okolici
na podobni ravni kot prejšna leta. Meritve so potrdile, o> ►
koncentracije radona v dolini vplivajo bistveno le nižinski id!
emisij, predvsem odlagališče Jazbec in prezračevalna P1 K
kopa P-10 in P— 11 v poletnih mesecih, če glavno ja" ' Ji
prezračevanje ne obratuje.
19!

Radioaktivnost površinskih voda in sedimentov se je v 4c
1993 precej zmanjšala. Tako so povprečne koncentrati
v Brebovščici3 v letu 19933 bile: za uran 17 mg/m3 (prej®JRa
20-25 mg/m ) in 7,3 Bq/m za radij-226 (preje 10-15 Bfl""
Zmanjšanje je verjetno predvsem posledica dolgotrajne s|f1 »n
Pričakovati je, da se bo vsebnost radionuklidov v vod vri
sedimentih zmanjšala šele, ko bodo odlagališča ustrez avi
prekrita in sanirana ter izvori vode v jami kanalizirani.
Si;
Meritve radioaktivnosti so šele v tretjem letu po usta"' ^
rudarjenja v RUŽV pokazale delno zmanjšanje vpliva na" 8k
Ije. Najpomembnejši vir radioaktivnega onesnaževanja oK°fe,
še vedno ostaja radon s svojimi potomci.
Dr<
Na osnovi rezultatov meritev v okolju RŽV je bila izračun&pA
dodatna obremenitev posameznika iz kritične skupine zaftvn
posledic rudarjenja. Ta znaša v letu 1993 0,29 mSv ifftč
približno enaka kot v letu 1992. Posamezni prispevki T°i
podani v tabeli 14.
Bri:
ivc
H
Prejeta efektivna doza je precej nižja od primarne rr>e[T
vrednosti 1 mSv na leto za celotno življenjsko obdobje, K" V
predpisuje še veljavni zvezni pravilnik o mejah doz Mu
SFRJ, 31/87) in mednarodna priporočila ICRP 60 (1990)Ijena vrednost predstavlja okoli 6 % povprečne obrerne^
okoliških prebivalcev od naravnega sevanja v tem okolju
. .
I
Tabela 14: Realistična ocena prispevka k efektivni dov2'j1
referenčnega človeka v okolici RŽV zaradi rudarjenja
1993 (v Sv) - ozadje ni upoštevano
1.1. zaradi vnosa z dihanjem (inhalacija)
- aerosoli z dolgoživimi radionuklidi
U, Ra-226, Pb-210
- samo Rn-222
- Rn kratkoživi potomci

Redni radiološki nadzor RŽV se opravlja po letnem programu.
Vsebuje nadzor plinastih in tekočih izpustov, ki ga opravlja
Služba za varstvo pred sevanji ter neodvisen nadzor vnosa
radionuklidov v širše okolje - imisije, ki ga opravljata pooblaščeni organizaciji Institut Jožef Štefan in Zavod RS za
varstvo pri delu.

delna vsota za inhalacijo

Nadzor emisij kaže počasno zmanjševanje aktivnosti v izpustih, vendar brez ustrezne sanacije ni pričakovati znatnega
znižanja. Emisije so še vedno istega velikostnega razreda kot
v času rudarjenja.

delna vsota za ingestijo

Leto 1993 je bilo zelo sušno, saj je v poletnih mesecih presahnil potok Todraščica v dolžini 100 m nad vtokom v Brebovščico in sama Brebovščica v dolžini 600 m in to 1 km pod
Todražem pri kmetiji Homec. Posledica suše so bile tudi
manjše emisije v okolje.
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1.2. zaradi vnosa s hrano in vodo (ingestija)
- U, Ra-226, Pb-210, Th-230 v vodi
- ribe
- kmetijski pridelki
2. zunanje obsevanje
- sevanje Rn-222 in potomcev '
- dolgoživi radionuklidi
- v bližnji okolici odlagališč
delna vsota
skupni prispevek RŽV k efektivni dozi (brez ozadja)290
poročevalec, &'

■ 'ZOBRAŽEVANJE KADROV
j*YCi R2V so se s posredovanjem RUJV udeležili dveh
'narjev, ki sta bila organizirana v okviru Mednarodne
!nci
ie za atomsko energijo:
Poraba podatkov in tehnik raziskovanja urana pri študiok
°lja, Dunaj, 9. do 12. oktobra 1993
Novejši razvoj na področju virov in zalog urana, Dunaj, 24.
I«, maja 1993
DEl

-0 MEDNARODNIH MISIJ V SLOVENIJI

,u

i'? J993 so v Sloveniji delale tri misije strokovnjakov iz
°*ia jedrske varnosti:
Misija OSART (Skupina za oceno obratovalne varnosti)
"arodne agencije za atomsko energijo od 5. do 23. julija;
jpi
komisija
za neodvisno
analizo
varno°rske(Mednarodna
elektrarne Krško)
je nadaljevala
svoje
delo začeto
p ,ln izdala končno poročilo koncem oktobra 1993;
i lf' (jreI)s'<ovalna
misija Komisije Evropskih skupnosti, ki je od
a
■at'naii oruma
e ' ocenjevala usposobljenost upravnih organov,
i
i°
Nuklearno
elektrarno Krško in zakonodajo iz
ie,,a
Področja.
d, (r,ekn ,eh misij je bil ocenitev varnosti jedrske elektrarne
ezlava m in uPravne organiziranosti za njen nadzor ter izmeednarodnih izkušenj iz tega področja.
' 3° zaključile svoje delo z izdelavo poročil Vladi RepuJ i^G ^1
iVIl. I0venije v katerih so predstavljene ugotovitve strokovl
jiktTarn'ne podani
še izboljšati
;C.,
in delo predlogi,
upravnih kako
organov
ter s temobratovanje
prispevati
Jet)
rski varnosti.

SART in
na^ART °e,al
ICISA se le malo prekrivata. Medtem, ko je
jrtvnjh .
po izdelanem pravilniku, ki je osnovan na sveint(a| skušnjah
in je ocenjeval kvaliteto obratovanja s stae varn
osti, pa se je ICISA posvetila predvsem oceni
;j Toieift
Pri
*ria«saj° na pPoročila
in predlogi OSART-a se večinoma
0vsem določene korektivne dejavnosti in izboljri
|(fe(|P .obratovanju in vzdrževanju elektrarne. Priporočila in
'^il*!►.do?'
'^'SA
Pa zahtevajo
večinoma obsežnejše
ki
Zova
^azovalo
uarnnct
i-rhranih
rpćitpu študije,
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,^'SlJA OSART MEDNARODNE AGENCIJE ZA ATOMe
Nergijo
C OSART je sestavljalo 12 strokovnjakov iz Brazilije,
'SARt6,misNizozemske,
Španije, Velike Britanije in ZDA.
Pa, a 'ia ie vključila tudi predstavnike IAEA z Dunaja ter
ti 5 'ce s Filipinov, Romunije in Slovaške. V treh tednih,
biavnd°. 23. julija, so pregledali in ocenili vsa področja
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Organizacija in vodenje;
Izobraževanje kadrov in usposobljenost;
Obratovanje;
Vzdrževanje;
Tehnična podpora;
Zaščita pred sevanji;
Kemija;
Načrtovanje ukrepov in pripravljenost v sili.

OSART misija je izvršila pregled na prošnjo R Slovenije in je
nadaljevanje sodelovanja med IAEA in Slovenijo za povečanje
obratovalne varnosti jedrskih elektrarn. Pregled je bil podoben tistemu, ki ga je OSART misija izvedla v krški jedrski
elektrarni že leta 1984.
OSART misija ne opravlja finančnega pregleda, niti pregleda
projekta, in tudi ne celovite ocene jedrske elektrarne, temveč
zagotavlja deželi gostiteljici, upravnemu organu in elektrarni
objektivno oceno stanja tistih področij, ki so pomembna za
obratovalno varnost glede na mednarodne obratovalne standarde. OSART pregled je tudi dal odlično možnost članom
misije in njihovim sogovornikom iz NE Krško za celovito
izmenjavo informacij o delujoči elektrarni in delovnih postopkih kot tudi o tehničnih zadevah.
Zaključki pregleda temeljijo na znanju in izkušnjah, ki jih
imajo sodelujoči strokovnjaki o najboljši mednarodni praksi.
Vsi rezultati tega pregleda kažejo, da se je vodstvo krške
jedrske elektrarne obvezalo, da izboljša celovito učinkovitost
in zagotovi zadovoljivo stopnjo varnosti v jedrski elektrarni.
OSART misija je opazila, da je bil po obisku OSART misije za
pregled izvajanja priporočil (follow-up mission) leta 1990
dosežen pomemben napredek. Skupina je ugotovila vrsto
hvalevrednih (priporočljivih) odlik v programu jedrske elektrarne, kot npr.:
- NE ima izobraženo in izkušeno ter zelo vneto vodstveno
skupino in osebje, ki je dovzetno za spremembe in za delo
s ciljem doseči boljšo varnost in obratovanje.
- Močna skupina operaterjev, ki kažejo ustrezen konzervativen pristop glede varnosti in vzdrževanja strogega nadzora
nad aktivnostmi obratovanja in vzdrževanja.
- Organizacija elektrarne, dokumentacija in postopki jasno
določajo odgovornosti in postopke in zagotavljajo ustrezen
sestav za učinkovit nadzor nad aktivnostmi elektrarne.
- Vodstvo elektrarne ima znanje in izkušnje in v veliki meri
sledi 73 mednarodnim izkušnjam in strokovnemu znanju pri
iskanju in izvajanju pobud za boljšo učinkovitost in varnosti.
Na primer, elektrarna je glede na mednarodne kazalce
o uspešnosti obratovanja pokazala zelo dobro obratovanje.
- Obstajata tudi močan program nadzora vplivov na okolje in
visoka motivacija za zaščito prebivalstva. To se odraža do
določene mere v nizki kolektivni izpostavljenosti sevanju
zaposlenih in v nizkih stopnjah tekočinskih izpustov.
Za uresničitev enega glavnih ciljev OSART programa je skupina oblikovala predloge, ki naj bi jim vodstvo elektrarne
v prihodnje posvetilo pozornost in bi služili za nadaljnje
izboljšanje operativnih postopkov. Ti predlogi so predvsem
namenjeni za spodbujanje vodstva in osebja elektrarne k preučevanju načinov za izboljšanje že obstoječih programov in
še učinkovitejšem obratovanju. Predlogi vključujejo naslednje:
- zavezanost k varnosti naj bo še močnejša na področjih
varstva pri delu, protipožarne zaščite in z dokončanjem ter
demonstracijo celovitega načrta ukrepov za primer jedrske
nezgode. Dodaten poudarek naj bo tudi na jedrski varnosti,
tako da bi program pravila in iniciativ s področja jedrske
varnosti razdelili med zaposlene, ki bi vsakega člana kolektiva
seznanili z varnostno kulturo.
- Interno nadzorovanje in ocenjevanje aktivnosti elektrarne
naj bi se izboljšalo z uvedbo nadzornega programa zagotovitve kakovosti, spremljanjem učinkovitosti na različnih
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področjih, z natančnejšo uporabo tehnik analize temeljnih
vzrokov in primerjanjem rezultatov z zunanjimi organizacijami.
- Vrsta zapaženih pomanjkljivosti nakazuje potrebo po povečani prisotnosti in vključenosti vodij v vsakdanje aktivnosti
elektrarne. Na primer, področja, kjer bi vodje lahko zagotavljali usposabljanje na delu ali izboljševanju učinkovitosti,
vključujejo varnost pri delu in analize v kemijskem laboratoriju.
- Finančni problemi obstajajo, izgleda, zaradi zmanjšanega
dotoka sredstev. Sedanji vpliv tega se kaže predvsem v prostih delovnih mestih in odvračanju pozornosti glavnega vodstva od drugih pomembnih aktivnosti elektrarne. Seveda pa,
če se bo to nadaljevalo, lahko takšno pomanjkanje finančne
podpore vpliva na sedanje iniciative za izboljšave in končno
na učinkovito in varno obratovanje elektrarne.
V krški elektrarni obstaja odgovornost za varnost, kakor tudi
pripravljenost za izboljšave. Izvajanje OSART-ovih priporočil
in predlogov bo prispevalo k nameri vodstva elektrarne, da
vzdržuje in povečuje varno obratovanje elektrarne.
V poročilu so strokovnjaki OSART-a ocenili posamezna
področja dejavnosti in predlagali priporočila in predloge za
nadaljnje izboljšanje varnosti in zanesljivosti elektrarne. Pohvale - dobre izkušnje, ki jih OSART uporabi pri svojem
nadaljnjem delu, pa so v poročilu predstavljene kot dobra
izvedba ali kot dobra praksa. V poročilu so 103 priporočila,
63 predlogov ter 21 pohval.
1. Na področju organizacije in vodenja je komisija dala 21
priporočil in predlogov iz: varstva pri delu, zagotovitve kakovosti in varnostne kulture.
Predlagani ukrepi so: seznanjanje osebja z varnostnimi principi in cilji, izdelava dodatnih dokumentov za upravljanje,
postavljanje ciljev uspešnosti dela, analiziranje stanja po
področjih, analiza zamud in prioriteta pri izvedbah modifikacij, uvedba novih delovnih skupin.
Pohvale so 4 in se nanašajo na način organiziranosti tehničnega sektorja in inženiringa ter na kontrolo dokumentov.
2. Na področju izobraževanja kadrov in usposobljenosti je
skupno 19 priporočil in predlogov iz: organizacije in delovanja ter sredstev in kadrov izobraževanja reaktorskih operaterjev, vzdrževalnega osebja, osebja tehnične podpore, radiološke zaščite, kemije, vodstvenega osebja in iz splošnega izobraževanja zaposlenih.
Predlagani ukrepi so: izboljšave programov in planov izobraževanja pomembnih profilov, poudarjena je potreba po urejanju izobraževanja na delovnem mestu, periodično vrednotenje in dopolnjevanje kadra za izobraževanje, potreba po lastnem, za NE Krško specifičnem, simulatorju elektrarne.
3. Na področju obratovanja je v poročilu 23 predlogov in
priporočil iz: organizacije in delovanja, ustreznosti prostorov
in pripomočkov operaterjev, obratovalnih navodil in postopkov, zgodovine in izvajanja del, obvladovanja nesreč in protipožarnega programa.
Ti obravnavajo dopolnitve in izboljšave navodil in napisanih
postopkov, preglede in analize dogodkov in upoštevanje izkušenj iz teh, izboljšavo delovnega okolja, reda in čistoče, izboljšave označevanja naprav, dopolnitev komunikacijskih zvez.
Posebej je poudarjena požarna varnost, plani, postopki in
dopolnitev požarnih alarmnih sistemov.
Pohvale so 4 in se nanašajo na: dobro prakso izbora kadrov
za vodilna mesta izmed inženirjev z licenco glavnih reaktorskih operaterjev, na dobro ureditev postopkov za obratovanje
v nenormalnih stanjih in v sili, na zagotavljanje alternativnih
metod za oskrbo s hladilno vodo sekundarnega kroga, na
dodatno periodično usposabljanje na inženiring simulatorju.
4. Na področju vzdrževanja je skupno 17 priporočil in predlo100
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Izvajanje priporočil
V času pisanja poročila je bilo od skupno 167 uresničenih že
50 priporočil. Večina teh nalog je bila v času misije OSART že
v zaključni fazi izvedbe in so bile do sedaj dokončane. Po
programu je načrtovano, da bo v letu 1994 uresničenih 84
priporočil, v letu 1995 25 priporočil, v letu 1996 6 priporočil in
v letu 1997 eno priporočilo. Pri enem priporočilu (simulator
elektrarne) je rok odvisen od sprejetja dolgoročne strategije
do NEK.
4.2 MEDNARODNA KOMISIJA ZA NEODVISNO ANALIZO
VARNOSTI JEDRSKE ELEKTRARNE KRŠKO - ICISA
Vlada Republike Slovenije je na svoji 164. seji dne 9. aprila
1993 ustanovila Mednarodno komisijo za neodvisno oceno
varnosti jedrske elektrarne Krško - ICISA (kratica po angleškem prevodu) z enoletnim mandatom. K sodelovanju je
Vlada povabila sosednje države Avstrijo, Hrvaško, Italijo in
Madžarsko.
Komisiji je predsedoval predstavnik iz Republike Slovenije
prof. Sergej Bubnov, vsaka država pa naj bi bila zastopana
največ z dvema članoma, katerih stroške bi krila vsaka sodelujoča vlada. Vendar sta na sodelovanje v ICISA pristali le vladi
Republike Avstrije - člana dr. VVolfgang Kromp in g. Emmerich Seidelberger in Republike Italije - člana dr. Tito San in
dr. Antonio Madonna. Člana iz Republike Slovenije sta bila dr.
Andro Alujevič in g. Ivan Tomše.
Ker je že na samem začetku prišlo zaradi organizacijskih
problemov do zakasnitve in ker si je komisija zadala zelo
obširno delo, je ICISA zaprosila za podaljšanje mandata preko
enega leta. O zahtevi je vlada Republike Slovenije razpravljala
na 26. seji dne 14. maja 1993 in sprejela sklep, da naj komisija
pripravi končno poročilo o varnosti jedrske elektarne
v Krškem do 1. novembra 1993 in ga predloži vladi Republike
Slovenije.
Za oceno varnosti je ICISA oblikovala tri delovne skupine
(WG, po angleškem izrazu »vvorking group«):
WG1 procesni sistemi, ki ji je predsedoval zunanji ekspert
prof. dr. Miha Tomšič
WG2 geologija, seizmika in potresno inženirstvo, ki ji je predsedoval zunanji ekspert prof. dr. Stanko Buser,
WG3 vprašanja okolja, ki ji je predsedoval prof. dr. Andro
Alujevič.
Splošni zaključki
Osebje elektrarne, s katerim je ICISA pri svojem delu sodelovala, je naredilo vtis, da ima dobro raven tehnične izobrazbe,
uporabno znanje angleščine in da svojim nalogam posveča
stalno pozornost in zanimanje.
Splošno gospodarjenje z objektom je naredilo vtis urejenosti
na tistih področjih, ki jih je ICISA videla. Razpored objekta je
takšen, da nudi veliko prostega prostora okrog opreme
v pomožni zgradbi za vzdrževanje in nadzor.
V elektrarni se trenutno vlaga velike napore v revizijo in
preureditev dejavnosti na področju vzdrževanja in nadzora,
kot tudi v vzpostavitev polno razvitega inženiringa.
Sedanjo varnost JE Krško in njenega delovanja je treba izboljšati. Še posebno je treba v celoti upoštevati sedaj veljavna
ameriška pravila za dograjevanje in zahteve po izboljšavah;
problem seizmične varnosti (vpliv lokacije in trdnost objekta)
mora biti dokončno ocenjen; pregledati je treba zaščito
objekta pred drugimi zunanjimi dogodki ter zagotoviti polno
izpolnjevanje inženirske funkcije in funkcije zagotovitve kakovosti v elektrarni.
V ta namen bi morala biti tudi zagotovljena stabilna in
ustrezna finančna situacija NEK.
Za zagotovitev potrebnih izboljšav varnosti je treba izvesti več
ukrepov. ICISA meni, da se to lahko doseže tako, da se
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potrebne varnostne ukrepe (tako oceno varnosti kot izboljšavo objekta) pravilno definira, planira, izvede in zaključi pod
nadzorom ter z upoštevanjem zahtev organa za jedrsko varnost RUJV.
Specifični problemi pri varnosti, ki se jih je treba lotiti in rešiti,
nekatere celo kratkoročno, so bili določeni in zapisani. Nanašajo se na:
- institucionalne in organizacijske vidike NEK in RUJV
- vpliv potresnih predpostavk in protipotresnega projektiranja
- druge zunanje vplive
- sisteme in komponente objekta
- obratovanje elektrarne
- proces dograjevanja in upravnih postopkov
- vpliv na okolje
- načrti za primer nevarnosti in pripravljenost nanjo.
Posebni zaključki
1.Obdobje prehoda, po osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške
(oba sta lastnika objekta), in sedanje težave hrvaškega gospodarstva vplivata ne samo na institucionalni status NEK, ampak
tudi na finančno stanje podjetja (za odgovor na konkretno
vprašanje glede tega, je NEK napotila ICISA na Vlado).
Finančni problemi bi lahko postali tudi varnostni problemi, če
bi se zaradi zamud pri izpolnjevanju proračunskih zahtev,
upočasnila izvedba določenih varnostnih ukrepov na objektu
za daljši čas.
2. Kar zadeva aktivnosti upravnega nadzora, ki ga opravlja
RUJV, se opaža omejitev glede števila osebja (tako za inšpekcijo kot analize) in proračunskih sredstev RUJV, kakor tudi
nekatere nejasne razmejitve pristojnosti in odgovornosti med
različnimi upravnimi organi. Prav tako je moč vplivanja RUJV
zmanjšana z obstoječimi zakoni, ki dovoljujejo administrativne prizive NEK proti odločitvam RUJV.
3. NEK se nahaja na potresno aktivnem področju, kjer bi lahko
močni potresni sunki ogrozili varnost objekta. Ker trenutno
vhodni parametri nihanja tal še niso dovolj dobro določeni, bi
bile kljub temu, da je objekt projektiran za talni pospešek do
0.3 g, potrebne nadaljnje geološke in seizmološke raziskave.
Končni cilj teh raziskav je po metodi verjetnostne varnostne
analize in na podlagi izračuna dinamičnega odziva objektov
nuklearnega otoka, določiti kritična mesta, kjer bi potres
morebiti povzročil poškodbe objektov in/ali opreme.
4. Raziskava ICISA na lokaciji objekta je odkrila naslednje:
a) poplavni nivo je lahko potencialno višji kot tisti, ki ga je
določilo »Končno varnostno poročilo« (Final Safety Analysis
Report - FSAR). Potrebna je ponovna ocena hidrologije
lokacije in poplav;
b) količina klora, ki se nahaja ali se ga prevaža v bližini
objekta (papirnica in železnica) predstavlja nevarnost, proti
kateri objekt ni primerno zaščiten.
5. Čeprav zasnova sistema za varnostno vbrizganje (Safety
Injection System), v času projektiranja objekta ni bila edinstvena v projektih »VVestinghousovih tlačno vodnih reaktorjev« (VVestinghouse Pressurized Water Reactor - W-PWR),
je vidna velika odvisnost med »Visokotlačnim sistemom za
varnostno vbrizganje« (High Pressure Safety Injection
System) in »Nizkotlačnim sistemom za odvajanje preostale
toplote« (Low Pressure/Residual Heat Removal - RHR). Še
zlasti med fazo visokotlačne recirkulacije izgleda, da je funkcija varnostnega vbrizganja manj zanesljiva.
6. Na nekaterih mestih objekta niso upoštevane zahteve za
ločevanje in ločitev redundantnih linij električnega sistema
(npr. kablov) med seboj ali varnostnega od ne-varnostnega
dela.

b.) potreben pregled objekta zaradi »Pričakovanega preOT
nega pojava brez hitre zaustavitve« (Anticipated Transienina,
a r
VVithout Scram - ATWS) še ni bil opravljen;
n: 9
c.) študija za primer »Popolne zatemnitve objekta« (^otjsol
Station Blackout) je sicer narejena, pa je RUJV še ni pregled^nii
in odgovarjajoči ukrepi še niso bili izvedeni;
Tsre
d.) analize specifične reakcije objekta na »Nezgodo z iz9ull
hladiva ob majhnem zlomu« (Small Break Loss of CoolaT'aji
Accident) in za način »Hlajenja z izpuščanjem in napajanje^
(Feed and Bleed Mode of Cooling - B&F) izgleda, da tudi ms čas
2(
ustrezne;
e.) na objektu ni bila dosegljiva specifična ocena
problem razredčenja bora v primeru nesreče (npr. r0 s0
hladiva ob majhnem zlomu s protitočno kondenzacijo ( ""® [
condensing).
8. Projekt glavne kontrolne sobe ni bil preverjen, kot '
zahtevajo pravila post-TMI, ima pomanjkljivosti v smislu n
veškega faktorja. Izgleda, da kontrolno mesto obj^l
(komandna plošča za vročo ugasnitev), v primeru nedosMT5
nosti do glavne kontrolne sobe, ni primerno s stališča fon* ]
onalnosti in razporeditve.

9. Oceni efektivne tesnosti zadrževalnega hrama med delo" 5rit;
njem ni posvečena nobena posebna pozornost.
Iton

Na objektu ni bila dosegljiva nobena posebna obravi3%ni
problematike »Hude nezgode« (Severe Accident). V tem sr".Upre
slu je bilo tudi ugotovljeno, da instrumenti, ki se zahtewb|ec|
z Post-TMI za merjenje visokih pritiskov in koncentrac%ip
vodika v zadrževalnem hramu (potrebni za opazovanje nap"> p,
dovanja resne nezgode), še niso bili vgrajeni.
Wav
zauJpn
10. Izgleda, da je stanje materiala za reaktorsko posodo Je j(
voljivo,
vuijivu, iiicuiciii
medtem r\v/
ko je uvy
degradacija
i auQwijc* uovi
cevi ca
za upui
uparjevaln^t
jv ■ - . - nji
tolikšna, da lahko le zamenjava uparjevalnikov stanje izbolr
j|9o
t0,rJUj
Poleg tega je videti, da splošni ukrepi za nadzor stanja ma
ala varnostnih komponent niso ažurirani.
"d
k
d
11. Na objektu še ni dosežena celovita in učinkovita integ^ -k
cija vzdrževanja, inženiringa in zagotovitve kakovosti- 1 1 P
predstavlja pomembno temo, upoštevaje povečanje aktiv" ''
(nadzor, vzdrževanje, nadzor projektiranega stanja varnostmi
sistemov in komponent, nabavljanje in zamenjave) zar>!<>b
staranja, obrabe sistemov in komponent ter spreme"^!
objekta.
C*
12. Pretekle izkušnje NEK so pokazale primere, kjer s°v Jak<
spremembe objekta v zvezi z varnostjo odobravale s časo
tž
zakasnitvijo glede na projektirane faze modifikacije, kari'R
imelo za posledico probleme neusklajenosti vgral^ieđi
opreme. Kakor je ICISA ugotovila na objektu, izgleda, idg
veljavne tehnične specifikacije za novo opremo, ki na) .lah
nabavi, niso bile ustrezno preverjene v smislu funkcionari)^
zahtev in pogojev kvalifikacije.
i

13. Ugotovljene so bile pomanjkljivosti pri izvajanju zago'i.Prij
Ijanja kakovosti. Izgleda, da ukrepov za preprečitev
nega pojava »neusklajenosti« tako rekoč ni. Pregled v
mentacije je tudi pokazal neustreznosti s stališča kakO a®> ni
(npr. »Izpopolnjeno poročilo varnostne analize« (Up<^ k
Safety Analasys Report - USAR)).
F
14. Glede na sedanje veljavne standarde so bile odkrite
nepopolnosti v sistemu protipožarne zaščite; sistemske J>0;
področne zahteve za ustrezno protipožarno zaščito na ho
mestih niso izpolnjene.
I

7. Dograjevanje varnosti objekta v skladu z upravnimi zahtevami je nepopolno in zamuja glede na naslednje:

15. Nadzorovanje vpliva na okolje ni povsem zadovoljiv"
tistih temah, ki so bile obravnavane, glede na nov naraLvar
mednarodne prakse. Prav tako bi bilo treba izboljšati
Src
meteoroloških in radioloških razmer v okolici objekta s p°6 J
čanjem števila postaj in glede na nadzorovane parametr
modele izračunov.
far

a.) zahteve »Post-TMI« (po nezgodi na Otoku treh milj) so
samo delno izvedene (NUREG 0737);

16. Učinkovitost novega načrta za primer nesreče še ni J,-,,
dokazana z vajo in v tem načrtu Hrvaška praktično ni upo' t>bj
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ien»na, čeprav je hrvaška meja samo 16 km stran od objekta
tfc9kb 'e odda|jen 35 km). Še več, s sosednjimi državami
["t0.®'!' sklenjeni nobeni »ad hoc« sporazumi za vnaprejšnje
led aniranje medsebojne pomoči in podpore v primeru jedrske
peče.
jut«
ier
priporočil
u

6^5

Pjsanja poročila je bilo od zahtevanih 74, uresničenih
?S .PeriP°r°CII. Večina teh nalog je bila v času delovanja
hiniT' '' '^'SA že v zaključni fazi izvedbe in so bile do sedaj
'X°"čane
programu je načrtovano, da bo v letu 1994
TL ,en'h 19 priporočil, v letu 1995 25 priporočil, v letu 1996
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i'' ^r' dve^ Pa b° potrebna dodatna utemeljitev.
•j

it%nISIJA KOMISIJE EVROPSKIH SKUPNOSTI - SKUPINE
ikcT "REJANJE pomoči upravnim organom
:■ Rse je mudila v RUJV od 24. do 28. maja 1993. Sestavljalo
°vlWta 6^'ano
.v 'z upravnih organov iz Belgije, Italije, Velike
itonTi! 'n ^pani'e' sve,ovalec iz Mednarodne agencije za
energijo in opazovalec iz Hrvaške.
ovni namen obiska te raziskovalne misije pri Republiški
l avi za jedrsko varnost (RUJV) je bil pridobiti globlji vpoiri v jekoča vprašanja in probleme s katerimi se srečuje in
Dr fV'ti vrsto
priporočil,
prikazana
kot tudi
A4. Misija
se je kipriso svojem
deluv poročilu
osredotočila
na
n
Pravne'
" in vladne vidike, ki zagotavljajo izhodišča za razvoj
fPravnei9a or ana
" »ib U i, ala9 2 de,ovno
' pristojnega za jedrsko varnost; prav tako
'
prakso upravnega
organa,standardi.
vključno
Ij5> nie
i®9ovo strukturo,
organiziranostjo,
varnostnimi
0

10"

flUj^ienih je bilo mnogo pozitivnih točk, ki se nanašajo na
' KOt• Iupravni
mrtlin! organ:

poznavanje mednarodnih
* dnk'"^3 Mv&navdlljD
mcuncuuuiiiii varnostnih
voiliuamiii priporočil
• kar ^ obra
^e'ovna praksa v obstoječih okvirjih
- BroHdan opremljenost
I o osebje z dobrimi navadami.
o-'
1,11
Prav i
ra
lahko zasled
^Sob|jep-°
imo v Sloveniji dobro, tehnično uspoi-vanjj'0 Pol<r'vanie področja jedrske varnosti in varstva pred
s
5ak0 ° Priporočilo je, da se razširi vloga upravnega organa
^'t ;' da se ustvari upravna organiziranost, ki bo primerljiva
'e ■'e R(J i\°/dno
Prakso- Prav ,ako sedanje število zaposlenih
zados
5 1rsk ne
'uje za izvajanje vseh aktivnosti s področja
varn
Mlo
°sti in varstva pred sevanji, za katere je RUJV
a
rna in
r* hori°
pooblaščena in ki so primerljive s pristojnostmi
'tavu a
upravnih organov, zato se priporoča povečanje
zaposlenih
Nbi 130 m
'f^rlDn
očna sprejeta,
vladna podpora
RUJV, da bo lahko ta
i0* oročila, če bodo
uveljavila.
3S

roč
!vnj°
ila, ki so ocenjena z najvišjo prioriteto, so združena
as|
ednjih točkah:

^'Poročilo na vladni ravni:
■(Pa bi o,,
■Po« '. "UJV v prihodnosti lahko priporočila, ki predstavljajo
!
!vJea Za nieno izboljšanje, dejansko izpeljala, je potrebna
Podpora Vlade.
2akon
f'%a°k
o jedrski
varnosti RUJV
in varstvu
pred sevanjem
Var- b°lje določiti
odgovornosti
na področju
jedrske
n var
«ova?
stva
pred
sevanji
v
jedrskih
elektrarnah,
razialr • '
>ih reaktorjih in drugih jedrskih objektih.

aifX ^ora imeti celovite pristojnosti na področjih, ki se
0 na vam
ost jedrskih objektov. Zato morajo biti vzpo■Jjn
jasna delovna razmerja z drugimi upravnimi organi
°bie|.,. lenimi organizacijami, ki se ukvarjajo z jedrskimi
^
"• Zakon ne sme vsebovati določb, s katerimi bi bilo
Por

°<5evalec, št. 36

mogoče ovreči tehnične odločitve RUJV. Skladno z mednarodno prakso mora biti RUJV nevtralno, neodvisno telo, ki bo
vodilo vse varnostne ocene in inšpekcijske aktivnosti, povezane z jedrskimi objekti v Sloveniji.
b) RUJV mora imeti zagotovljena primerna finančna sredstva,
ki ji morajo omogočiti zaposlitve zadostnega števila strokovnjakov. Le-ti bi zagotovili povečanje tehnične usposobljenosti, predvsem pri varnostnih ocenah in inšpekcijskem
področju, s čimer bi tudi tu dosegli nivo mednarodne prakse.
V petih letih bi se število zaposlenih na RUJV moralo gibati
okoli 35.
RUJV mora biti glede zaposlovanja novih delavcev, sklepanju
pogodb za tehnično pomoč in glede drugih vprašanj avtonomna, v okviru proračunskih zmožnosti.
- Priporočilo na nivoju RUJV
Mnoga priporočila se lahko izvršijo le, če Vlada zagotovi
zadostna sredstva. Povečanje števila zaposlenih na RUJV
v bližnji prihodnosti je zelo priporočljivo.
a.) RUJV mora povečati in razširiti svoje tehnične kapacitete,
predvsem na področju integriranih sistemskih analiz, z namenom, da pridobi vsesplošni pregled in kontrolo nad vprašanji
jedrske varnosti in varstva pred sevanji v jedrskih objektih.
b.) RUJV bo mnogo pridobila s tem, da izdela celovit program
zagotovitve kakovosti za njene lastne aktivnosti. Kot minimum
naj se navedejo:
- jasno definiranje varnostnih načel RUJV in detajlni cilji,
- organizacijske procedure, vključno z vprašanji vodenja,
integralnih sistemskih analiz, šolanja,
- tehnične procedure, kot npr. smernice inšpekcijskih dejavnosti, vključno s kontrolo modifikacij, inšpekcijo varstva pred
sevanji
- interne procedure in programe za primer ukrepanja v sili
c.) Vloga organizacij, ki zagotavljajo tehnično pomoč
RUJV-ju, mora biti močnejša.
Zaključek je lahko, da bodo priporočila in pomoč za katero je
RUJV zaprosila Evropsko skupnost, morala biti obravnavana
v prihodnjih programih pomoči. Pomoč na nekaterih področjih je nujna že sedaj. Upoštevati pa je treba omejene možnosti
osebja RUJV.
Upoštevajoč sedanje kapacitete, ki zagotavljajo tehnično
pomoč ter glede na pripravo nove zakonodaje in povečanje
virov (finance in zaposleni), je mnenje raziskovalne misije, da
bo mogoče zahtevo po močnem in neodvisnem upravnem
organu lahko doseči že v nekaj letih.
Na osnovi poročila je bil izdelan program strokovne pomoči
Komisije Evropskih skupnosti (CEC) upravnim organom v Sloveniji. Pogodba za izvedbo dveletnega programa strokovne
pomoči CEC je bila podpisana 27. aprila 1994 in se bo začela
takoj izvajati. Po tej pogodbi bo CEC namenila za strokovno
pomoč RUJV 476.760,00 ECU.
Izvajanje priporočil
Po programu bodo vsa priporočila uresničena v letih 1994,
1995 in 1996. Seveda pa izpolnitev večjega dela priporočil
zahteva podporo Ministrstva za okolje in prostor, Vlade R Slovenije, delno pa tudi Državnega zbora. To so predvsem priporočila, ki se nanašajo na organizacijo RUJV, na položaj in
pristojnosti RUJV v državni upravi, ter na zakonodajne rešitve
v novi zakonodaji s področja jedrske varnosti in varstva pred
sevanji.
4.4 ANALIZA PRIPOROČIL
Od 166 priporočil in predlogov, ki jih je misija OSART predstavila v svojem poročilu jih:
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• 36,1% zahteva izdelavo ali dopolnitev določenega
postopka, pravilnika ali kakšnega drugega pisnega dokumenta,
• 31,9% zahteva določen organizacijski ukrep ali izvajanje
novega postopka,
• 17,5% zahteva izvedbo modifikacije oz. dograditve v tehnološkem smislu, nakup aparature ali dodatne opreme,
• 8,4% pa izdelavo študije ali analize kot osnove za nadaljnje
ukrepanje,
• 13.3% pa je dokončno rešenih in ne zahtevajo stalno
izvajanje določenih ukrepov.
Od 74 priporočil, ki jih je ICISA predstavila v svojem poročilu
jih:
• 37,8% zahteva izdelavo študije ali analize kot osnove za
nadaljnje ukrepanje,
• 27,0% zahteva določen organizacijski ukrep ali izvajanje
novega postopka,
• 27,0% zahteva izvedbo modifikacije oz. dograditve v tehnološkem smislu, nakup aparature ali dodatne opreme,
• 16,2% pa zahteva izdelavo ali dopolnitev določenega
postopka, pravilnika ali kakšnega drugega pisnega dokumenta,
• 13.3% je dokončno rešenih in ne zahtevajo stalno izvajanje
določenih ukrepov,
• 4% so le komentar, ki ne zahteva nobene akcije.
Od 26 priporočil, ki jih je misija CEC predstavila v svojem
poročilu jih:
• 69,2% zahteva določen organizacijski ukrep, usposabljanje, ipd, postopka,
• 42,3% daje priporočila, ki naj bi se upoštevala pri izdelavi
nove zakonodaje ali priporočajo izdelavo ali dopolnitev pisnih
postopkov ali kakšnega drugega pisnega dokumenta,
• 3,8% pa predlaga izdelavo študije in uporabo njenih rezultatov.
Več priporočil je kombiniranih in zahtevajo, n.pr. najprej
izdelavo študije ali analize in nato na osnovi rezultatov
izvedbo modifikacije oz. dograditve v tehnološkem smislu ali
nakup aparature, dodatne opreme ali izdelavo določenega
pisnega dokumenta in na njegovi osnovi določen ukrep, ipd.
Tabela 15: Pregled priporočil mednarodnih misij in njihove
Št

Področje

Organizacija in
vodenje
Izobraževanje
Obratovanje
Vzdrževanje
Tehnična podpora
Radiološka zaščita
Kemija
Pripravljenost v sili
Sistemi elektrarne
10 Gorivo in odpadki
11 Geologija/sezmika
12 Analize in študije
13 Upravni organ
SKUPAJ

Število
OSART
ICISA

Na osnovi podrobnega pregleda priporočil komisije ICISA vf,
misije OSART je izdelana prva ocena potrebnih sredste" lfmti
sk
Skupna vrednost vlaganj, ki so potrebna za izvedbo
aliziranih priporočil, znaša zaokroženo 245 mio KL
Bistvena postavka v navedenem znesku je strošek zameniL
obeh uparjalnikov, ki znaša 170 mio DEM ali 70% vseh .
škov. Finančno zahtevna je tudi nabava simulatorja zaaba (
operaterjev, ki je specifičen za NEK. Ocena stroškov " J3tr(
vgradnje takega simulatorja (hardvvare in softvvare) ^n|a
okrog 40 mio DEM. Ta znesek predstavlja dobrih
navedenih 245 mio DEM.
fie)
jfup
Preostalih 35 mio DEM so stroški za realizacijo ostalih P' j>ro
gov ter priporočil ICISA in OSART, ki so kot ključne P°v lre,
navedene zgoraj.
>rnE
k;
izvedbe

3 r ) p o roči I
Prekrivanje
CEC
: "
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Realizacija pripor o
1994 1995 1996 1997
Že**
M
izvedeno
11

13
13
13

19
23
17
17
24
27
19

10
11

12
13
14

t/Iti
0re
->2S
'6d

6*

11
10

26

167

74

26

že vsebovano v drugih poglavjih
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73 Uresničevanje priporočil pa seveda zahteva doloi'VA
finančna sredstva. Analize in študije v povezavi z izvajal
določene modifikacije ali nakupa in vgraditve dolofl ja
opreme so izredno drage. Večja finančna sredstva bodo') p
tevali predvsem:
»go
• nakup in vgraditev novih uparjalnikov,
tol
• nakup specifičnega simulatorja NE Krško za šolanje o | p,
raterjev,
. je
• nakup naprave SODAR za merjenje višine inverzijskeP" je |
na Krškem polju,
jlb
• uvedba računalniško podprtega sistema za ravn» ^
z rezervnimi deli,
• izboljšave na sistemu za zaščito pred požarom,
• nakup moderne opreme za ionsko kromatografijo za'to,
lizni laboratorij,
.Pk(
• izdelava dodatnih geoloških in seizmo-tektonskih sl'tC;
Krškega polja,
• vgraditev dodatne seizmične instrumentacije in nO"
seizmičnega sistema v elektrarni,
• ergonomska študija glavne kontrolne sobe,
• razne modifikacije po programu izboljšav po nes v
Otoku treh milj in
i I
• druge študije, analize in modifikacije, ki jih bo naos'>za
v
priporočil zahteval upravni organ.
l
1 li
V tabeli 15 je prikazan številčni pregled priporočil vset bde
misij z načrtovanim programom njihove izvedbe.
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V času pisanja poročila že izvedeno
poročevalec, št-

fo,

VAj

n;

A »POSAVJE 93«

' a "Posavje 93« spada med načrtovane načine urjenja kot

p, « Potekal po vnaprej pripravljenem scenariju, prikazni del
i? P® i® bil izveden popoldne po programu, ki ga je izdelal
,n/ cz občine Krško.
^aabnem delu vaje »Posavje 93« so sodelovali člani Republia ? štaba za CZ (RŠCZ), predstavniki vseh ministrstev,
'nskih štabov CZ občin Krško in Brežice ter osebje NE
v
jK
prikaznem delu vaje pa so bili udeleženi člani štaba
^občine
Krško, občinske enote CZ, ekološki laboratorij
b,|
0*1 ° no enoto (ELME), polet helikopterja s poškodovancem
odpovedali zaradi slabega vremena.
3{i

a 5r>a

'

vaja je potekala na naslednjih lokacijah:

V R epubli

,s4 , ,
škem štabu za CZ v prostorih Republiške uprave
«Sčito in reševanje
Prostorih Republiške uprave za jedrsko varnost
h|L | "aslovih vseh ministrstev so bili predstavniki, ki so
v
IZZ)
vaji (MNZ, MZ, MPZ, MKG, MGD, MŠŠ, MOP,
iS/lJ^kih štabih za CZ
iv. fentr u ^o: v delu kontrolne sobe, v tehničnem podpornem
,1 ' v operativnem podpornem centru in v pomožni reak*9radbi (elevacija 94).
p^embne odločitve in vodenje vaje so bile v pristojnosti
liih *i anov
®apredlagal
^aba za CZ,
ki jevladi,
na podlagi
strokovnih
ukrepe
ki je dajala
naloge mnenj
držav3 llfiKi
0 1 mm strs,vom ni
n viv^uiiviii » -Jvjuiu» 1 /" 1
p! 5 .".Od
r^ državnih
" ( ' organov' prejemal
organominformacije
v sestavi). RŠCZ
je po
in priporoI#
e
tre
čava a ' P° boval pri sprejemanju odločitev. Republiška
i 6|^ *er,ne
jedrsko varnost je imela v svoji sestavi organizirano
iupi P
skupine, in sicer skupino za analizo nezgode,
i*"o
t 2as uizračun doz in skupino za informiranje ter podk
'edn • k Pine so dobivale informacije iz NE Krško, jih
5
*ia
n"''r6,aviti
skušale
izdelatizanapoved
razvoja
dogodka delo
ozi^C2Pnp
informacije
javnost, ter
tako podpreti
tnre?j »ečina informacij je potekala preko telefonskega
Ii«. J®la .'.telefon,
(telefnn tolofakct
JloriT|
telefaks, računalniški
računalniški nrennO
prenos) Z3 prenOS
a so
so skrbeli
^ii
center ter ob(
uv ća Pa
'ohu"*
P
republiški
občinski centri
• ©ščr nje,
' tako da je imel RŠCZ neposreden
Un,;,,
stik z občin
štabi
za
C.7
' i CZ.
se e
i nahajalo interno vodstvo vaje, ki je bilo preko
li: Pskih in radijskih zvez povezano z nadzorniki vaje, ki so
'Orani izmed osebja NE Krško. Interno vodstvo vaje in
s
klartn'ki so skrbeli za usklajen in nemoten potek vaje
h
s scenarijem. V vaji so sodelovali še spremljevalci, ki
,[®ev'menoval direktor RUZR, in ki so bili zadolženi za
' anje dejavnosti vadbencev.
I JflA—
tabn
' iasileđ
ega dela vaje v NE Krško je predvidel tudi izvajanje
0i
U i|ih 73 dejavnosti:
so

se izvajale v celoti: detekcija in klasifikacija
''' obveščanje zunanjih organizacij, aktiviranje tehPodpornega centra, ocena stanja in predlaganje
rkc> h ukrepov, radiološki nadzor v elektrarni, radiološki
okolju, kontrola vstopa v elektrarno, nuđenje prve
a
^kontaminacija,
radiološka ocena ogroženosti in
(J ®dls>''
9anje
zaščitnih ukrepov,
enos

^no

r'ko'^'a so se izvajale deloma: aktivacija organizacije NE
* Primer izrednega dogodka, aktiviranje operativnega
, igrica rne9a centra, pregled prisotnosti, transport poškodofer V 2< rav
stveniogroženosti
center, informiranje javnosti, razglasitev
- >ehnanja* stanja
e

IU ac
Per ' ''o določenih dejavnosti: korektivni ukrepi na
0DB
abiinj opremi in komponentah

hvaleč, št. 36

d) tistih, ki se sploh niso izvajale: razglašanje po elektrarni in
znotraj izključitvenega območja, evakuacija elektrarne in izkIjučitvenega območja, operativni ukrepi v kontrolni sobi,
menjava izmene ali menjava posamezne dolžnosti z osebo iz
rezervnega sestava organizacije NE Krško za primer izrednega dogodka.
Scenarij štabnega dela vaje je predvidel, da dogodki potekajo
takole (navedeni so le glavni dogodki):
• vaja se začne ob 5:55, ko je razglašena neoperabilnost
turbinske črpalke pomožne napajalne vode
• ob 6:05 na območju NE Krško je neurje z močnim vetrom,
ki presega 22 m/s (po postopku za klasifikacijo izrednega
dogodka pomeni ta hitrost vetra razglasitev stopnje ogroženosti »nenormalni dogodek«). Poškodovan je tudi steber daljnovoda 110 kV Brestanica-NE Krško, tako da ta daljnovod ni
več operabilen.
• ob 6:40 pride do izgube zunanjega električnega napajanja,
ker je neurje povzročilo razpad elektroenergetskega sistema,
obenem pa ugotovijo, da sta tudi oba dieselska generatorja, ki
sta namenjena za električno napajanje v sili, neoperabilna.
Direktor za obvladovanje izrednega dogodka skladno
s postopkom za klasifikacijo izrednega dogodka razglasi
tretjo stopnjo ogroženosti »etektrarniška ogroženost«. Aktivira se celotna organizacija NE Krško za primer izrednega
dogodka, aktivira pa se tudi celotna organizacija CZ na občinski in republiški ravni. Simulira se obveščanje osebja v elektrarni in evakuacija izključitvenega območja elektrarne.
• ob 7:05 začne prihajati osebje tehničnega podpornega
centra (TPC), ki takoj ko je v popolni setavi, prevzame obvladovanje izrednega dogodka (vzpostavljene so komunikacijske povezave TPC z OSCZ Krško in Brežice, RŠCZ in RUJV).
Aktivira se tudi operativni podporni center.
• ob 7:10 je ugotovljeno, da turbinske črpalke pomožne
napajalne vode v kratkem času ne bo mogoče popraviti,
električno napajanje pa tudi še ni vzpostavljeno. Direktor za
obvladovanje izrednega dogodka glede na razmere v elektrarni razglasi četrto (najvišjo) stopnjo ogroženosti »splošna
ogroženost«. Izdelajo se ocene radioloških posledic in RŠCZ
se predlagajo zaščitni ukrepi za prebivalstvo.
• ob 7:30 odprla sta se varnostna ventila na tlačniku, pritisk
v zadrževalnem hramu narašča, ekipi za radiološki nadzor
odidejo na teren
• ob 8:00 naj bi NE Krško dobila zvezo z mobilnim ekološkim
laboratorijem
• ob 8:55 pritisk v zadrževalnem hramu še vedno narašča,
poškodovanega je 10% goriva
• ob 9:20 ekipa na terenu sporoči, da je izmerila zvišano
hitrost doze, kar pomeni prihod radioaktivnega oblaka
• ob 9:40 je električno napajanje vzpostavljeno preko dieselskega generatorja DG št. 2
• ob 10:00 tlak v zadrževalnem hramu še narašča
• ob 10:40 je .sistem za prhanje zadrževalnega hrama
popravljen in tlak v zadrževalnem hramu prične padati
• ob 11:30 je vzpostavljeno hlajenje sredice, tlak v zadrževalnem hramu pa je normalen. Izpolnjeni so pogoji za razglasitev
prenehanja stanja ogroženosti. Razglašen je konec vaje.
Popoldne je potekal prikazni del vaje na kmetiji v vasi Brod pri
Podbočju. Prikazana je bila priprava prostorov za bivanje
v hiši, zatesnitev oken in vrat, zaščita črpalke za vodo in
zbiralnice mleka s polivinilom in drugimi priročnimi sredstvi,
priprava vode in krme v hlevu za dva dneva, odhod izvidniške
ekipe in ekipe dozimetristov na teren ter dekontaminacija
osebja, vozil in poslopij.
Vaja »Posavje-93« je imela dvojni namen, in sicer:
a) s pripravami na vajo, ki so potekale od pomladi 1992,
doseči čim boljšo pripravljenost osebja, pripraviti tehnična
sredstva, urediti prostore, ki jih potrebovali in dopolniti dokumentacijo
b) z vajo preveriti delovanje tehničnih sredstev ter znanje in
usklajenost udeležencev ob izrednem dogodku v NE Krško.
Analiza poteka vaje je pokazala veliko zavzetost in strokovno
usposobljenost vseh udeležencev vaje. Ugotovljeno je bilo, da
je potrebno posvetiti več pozornosti zvezam med udeleženci
vaje. Predpostavke dogodkov v NEK, ki so jih posredovali
vadbenci v NEK, niso prihajale skladno z dinamiko vaje, zato
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je OŠCZ včasih ukrepal samostojno in ne v skladu z navodili
RŠCZ. Tudi preobremenjenost centra za obveščanje občine
Krško bi bila velika, če bi moral v realnem času obveščati vse
subjekte v občini. Zveze so v glavnem potekale po telefonskih
linijah, ki v soboto, ko je vaja potekala, niso bile preobremenjene. V morebitni prihodnji vaji bi bilo potrebno preizkusiti
tudi druge zveze in načine komuniciranja. V NE Krško so
v zvezi z vajo in novimi postopki ukrepanja ob izrednem
dogodku razširili prostore tehničnega podpornega centra,
v OŠCZ pa so nabavili nove dozimetre.
V vaji je sodelovalo tudi Ministrsvo za notranje zadeve, ki je
načrtovalo naloge iz svoje pristojnosti (vzdrževanje javnega
reda in miru, varovanje evakuacijskih zbirališč in poti), v zvezi
z zaporami cest in preusmeritvami prometa pa je sodelovalo
z Ministrstvom za promet in zveze. Ministrstvo za zunanje
zadeve je formiralo posebno vadbeno skupino, med vajo pa
so se izkazal tudi neurejena razmerja s sosednjo Hrvaško, ker,
kljub bližini NE Krško glede na mejo med državama, s Hrvaško
še ni sklenjenih veljavnih meddržavnih zagotovil in sporazumov v zvezi z izrednim dogodkom v NE Krško. Ministrstvo za
promet in zveze se je ukvarjalo s preusmeritvami in zaporami
cestnega in železniškega prometa ter z zagotavljanjem vozil
za evakuacijo. Ministrstvo za zdravstvo je opozorilo na
potrebo usposobitvi zdravnikov za zagotavljanje zdravljenja
obsevancev v domačih zdravstvenih ustanovah in na financiranje nabave novih tablet kalijevega jodida. Ministstvo za
kmetijstvo za gozdarstvo je ugotovilo, da povezava med OŠCZ
in veterinarji na terenu ni usklajena. Republiška uprava za
jedrsko varnost meni, da bo v prihodnje morala več pozornosti posvetiti, da ekspertne skupine prejmejo informacije, ki jih
potrebujejo, obenem pa je potrebno urediti status članov
ekspertnih skupin, saj je to delo zelo zahtevno in odgovorno
ter je potrebno stalno usposabljanje.
Vaja je bila načrtovana in tudi potekala je zelo dinamično.
Izvor informacij o dogajanju pa je bila NE Krško, tako da so
lahko le v elektrarni sledili poteku dogajanja, kajti dogodki so
se odvijali hitreje kot v realnem času, tako da so imeli ostali
udeleženci veliko težav s sledenjem dogodkom, kajti komunikacijske zveze so bile ozko grlo celotne vaje, predvsem pa je
bilo premalo časa za napoved razvoja dogodka, načrtovanje
ukrepov in tehtanje odločitev.
Predlagano je bilo tudi, da bi morale biti vaje za preverjanje
pripravljenosti ukrepanja ob izrednem dogodku v NE Krško
organizirane pogosteje, saj je bila zadnja podobna vaja opravljena leta 1982.
6.0 RADIOAKTIVNOST V ŽIVLJENJSKEM OKOLJU SLOVENIJE
Program meritev in nadzora radioaktivnosti življenjskega okolja Republike Slovenije je določen s Pravilnikom o mestih,
metodah in rokih za preiskave kontaminacije z radioaktivnimi
snovmi (Ur. I. SFRJ, št. 40/86) ter s strokovnimi izhodišči
sprejetimi po černobilski nesreči, ki jih vsebuje Pravilnik
0 mestih in časovnih presledkih za sistematične preiskave
deleža radionukleidov v življenjskem okolju (Ur. I. SFRJ, št.
84/91), izvajata pa Zavod RS za varstvo pri delu in Institut
Jožef Štefan.
Program zajema:
1 Monitoring, ki ima značaj takojšne kontrole stopnje radioaktivne kontaminacije kot n.pr. vsakodnevne meritve radioaktivnosti vzorcev (zrak, padavine) in kontinuirane meritve hitrosti doze zunanjega sevanja gama.
2. Meritve dnevnih in mesečnih prejetih doz zaradi zunanjega
sevanja gama na 50 mestih v Sloveniji.
3. Kontrola radioaktivnosti hrane živalskega in rastlinskega
izvora - sezonske meritve, ki so osnova za izračun sprejetih
doz zaradi ingestije.
Prva dva dela programa sta pomembna za zgodnje odkrivanje
kontaminacije okolja, tretji pa služi za spremljanje dolgoročnih trendov kontaminacije okolja zaradi umetnih virov. V letu
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.(odi
1993 se je poleg vsebnosti umetnih radionukleidov v vzoH <lei
določala tudi vsebnost najpomembnejših naravnih radio'] iah
kleidov.
ist
ko
Obseg programa:
Pi
ija
1. Reke - Odvzem dveh vzorcev letno v Savi pri LjuM na
(Laze-Jevnica), Dravi pri Mariboru in Soči pod Anhov*
Analizirana je vsebnost gama sevalcev in H-3.
km
2. Zrak - Dnevno vzorčevanje v Ljubljani, Jezerskem i" pre
Predmeji. Opravljena je visokoločlivostna mesečna izotop lan
icij
analiza sevalcev gama. Meritve bodo razširjene tudi na '67
po postavitvi zračne črpalke.

3. Zemlja - Odvzem dveh vzorcev (maj in oktober) v ista'
globinah: 0-5 cm, 5- 10 cm in 10-15 cm na travnar
površinah (neobdelana zemlja) v Ljubljani, Kobaridu in Mu
Soboti. Hitrost doze zunanjega sevanja gama je me<f
v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Celju, Novi gorici, P® nfitv<,,
rožu, Murski Soboti, Krederici in Lescah. Poleg teh merite' £
merjene mesečne doze zaradi zunanjega sevanja na 501"L'
cijah.
j,^
4. Padavine - Kontinuirano se zbirajo vzorci trdnih in
padavin v Ljubljani (IJS in ZVD) Kobaridu, Murski Sobo'^
^
Novem mestu. Meritve sestavljenega mesečnega vZ£
v n(
z visokoločljivostno izotopsko analizo gama sevalce5,|
Sr-90 so opravljene v Ljubljani v ostalih mestih pa iz se '^
Ijenega trimesečnega vzorca.

5. Pitna voda - Trimesečne izotopske analize gama seva%
)(
specifične analize Sr-90 in H-3 so bile opravljene v Ljubil3
Celju, Mariboru, Kopru, Škofji loki in Kranju (Krvavec).
6. Hrana - V hrani rastlinskega in živalskega izvora so
Ijene meritve vsebnosti gama sevalcev in Sr-90 na lokanj,
v Ljubljani, Novem mestu, Kopru, Celju, Murski Soboti, Mi
boru in Slovenj Gradcu. Zaradi velike zastopanosti
v prehrani so opravljene mesečne analize v Ljubljani, BO"1
ski Bistrici, Kobaridu in Murski Soboti.
7. Krmila, trava - Program zahteva tudi meritve trave,se
krmil, gnojil in fosfatov predvsem na področjih kjer se ko"'
lira mleko. Zaradi omejenih sredstev je opravljeno le IJ? j.
analiz sena in otave na vsebnost gama sevalcev in Sr-^ ftš

Rezultati meritev koncentracij aktivnosti v osnovnih u- ffe|
tih biosfere: zemlja, zrak in padavine v letu 1993 ne W |0j
bistvenega zmanjšanja v primerjavi z letom 1992.
Meritve hitrosti doz zunanjega sevanja gama kažejo, v
nobilski prispevek znaša povprečno za Slovenijo še ®Jeb
okrog 20% celotne izmerjene zunanje doze. Povprečna J'ai
doza zunanjega sevanja gama izmerjena z merilnikom f"'5 j
doze znaša 1096 uSv, ozir. 904 (iSv na podlagi meritev lijs
moluminiscentnimi dozimetri.
ret;
4°
Rezultati meritev specifične aktivnosti vzorcev neobde^s
a2 e
zemlje iz Ljubljane, Murske Sobote in Kobarida kv ? vs
podobno porazdelitev Cs-134/Cs-137 med prvima d j3° '
nlactomo
L/nt vw I1
_ i_ _ : _ •le_ H/l—*
plastema kot
letua 1000
1992, >•v tretjiS plasti pa se_nahaja
10" 1»^
celotne kontaminacije. To lahko povežemo s količino in
nostjo padavin na posameznih področjih, s pedološkimi
nostmi tal kakor tudi z večjo mobilnostjo Sr-90 napfTO
Cs-134/Cs-137.
ko
,.J> oi
Meritve specifične aktivnosti sevalcev gama v vzorcih ka"'4^
rastlinskega porekla (zelenjava) v tem letu niso P° Jja
večjega padca aktivnosti. Aktivnost vzorcev sadja je prak"3 ja.
na isti ravni kot leto popreje. Osnovni način za kontarnin j)?
zelenjave s Cs-134/Cs-137 je foliarni depozit, ki pa l i^
v letu 1993 zanemarljiv, ozir. ga sploh ni bilo. Sr-90 P joij (
zaradi svoje mobilnosti lahko vseno vgradi v zelenjavovZ<P.
korenin. Tudi aktivnost sevalcev gama in Sr-90 v LiijC
sadja je z nekaj izjemami približno enaka kot leto popr®' arQ
Meritve specifične aktivnosti sevalcev gama in Sr-90 v 'j|(
cih hrane živalskega porekla so pokazale, da je kontamin
v letu 1993 kar zadeva Sr-90 na isti ravni kot leto popr®!
Cs-134/Cs-137 pa je opaženo zmanjšanje za cca 25%' >poročevalec, &■'

,zo«.| ^9' izmerjenih koncentracij umetnih in naravnih radivzorcih
"diC ahi rane Vv telo,
hrane
in ob upoštevanju
kot ga
je posredoval
Univerzitetninormativa
zavod za
tveno in socialno varstvo iz Ljubljane so izračunane
ovane
efektivne ekvivalentne doze sevanja zaradi inge0|
eg tega je izmerjena letna doza zaradi zunanjega
jblji 'aa9ama v večjih mestih v Sloveniji, ki znaša 904 uSv, od
račun černobilske nesreče 180 uSv.
|QVf
'odlagj meritev sta izvajalca ugotovila, da v letu 1993 niso
in'Prekoračene meje letnega vnosa umetnih radionukleidov
lops anizem, predpisane v Pravilniku o največjih mejah konta' ^87)6 ^'ove^ove9a okolja in o dekontaminaciji (Ur. I. SFRJ,
B e u
J 90tavljata, da so letne efektivne ekvivalentne doze
v ' ln9estije naravnih radionuklidov in letne doze zaradi
vn^i lijenosti zunanjem sevanju gama v okviru povprečnih
0- nih vrednosti, navedenih v poročilu UNSCEAR 1988.
BH« j.
PCl .Radioaktivnosti v okolici NE KRŠKO, Poročilo za leto
le
"ieR Uravnavajo tudi »Jodovsko problematiko« v vodah
' vki'U3*0, ^Pravljena je primerjava koncentracije joda 1-131
tiJ red iztokom
ljubljanske
čistilne
naprave
v Zalogu
na Ljublja, i|riK|P.
v Savo,
v Savi
v Lazah
ob desnem
bregu
1
■ ,(iv o 3 km sotočno od izliva Ljubljanice, v Krškem,
'""rlln
in na Jesenicah.
in povprečnih
zon osti-h koncentracij
jodaPoleg
so vmaksimalnih
tabeli 16 ocenjene
tudi
ev Dj.Cla|ne doze, ki bi jih v letu 1993 prejel referenčni človek
s5"»a'|u Savske vode zgolj zaradi 1-131. Spričo visoke kontaI'16 Save zaradi bolnišnic je povsem zanemarljiv prispeli in bolj ali manj tudi drugih izotopov iz NE Krško.
ait' 6
)|j/1 ' - koncentracija
1-13) v letih 1990, 1991, 1992 in 1993 v Savski vodi
na
oobli—
iz enkratnih vzorcev nefiltrirane vode (IJS). Podane so
m £'J®
"maksimalno izmerjene vrednosti in povprečja (v oklepajih) večih
^vzemov.
ČN u .
Zalog

Laze

Kriko
pr®d Pap.

30 (19)
41 (20)
34 (25) 79 (28)
J6§0__ 750 (350) 21 (16)
67
30 (14) 0.8 (0.6)

Krško po
Papirnici

Breilc*

J—nI«
na

35
62
90
21

34
57
56
18

48
32
14
13

(21)
(26)
(31)
(14)

(17)
(20)
(22)
(13)

(19)
(18)
(7)
(10)

0.8 (0.6) 0.7 (0.5) 0.5 (0.4)

^V
Ome prispevke 1-131, velja za celotne obremenitve,
fadi
Prevladujočih
prispevkovvrednostim.
naravnih radionuklidov
i ktiC n°' Podobne
predčrnobilskim
>0
bo pristopiti k pripravi programa kontrole bolnišnič!rad|oaktivnih odpadkov
|6( v naravi javlja v sledovih vendar z jedrskimi poizkusi
kon 52 se je koncentracija tritija močno povečala. Glede
entr
Most
tritija
v podtalni napaja
vodi lahko
sklepamo
na
jžftta .ode acijo
ozir. če
se vodonosnik
iz površinske
vode.
s ed
!
ovi
tritija
v
podtalni
vodi
kažejo
na
povezavo
l5l lnskimi vodami.
laHrr}!'1' er,kratni odvzemi vodovodne vode, namenjeni pred)rnkrs!?utavl
'an'u morebitne prisotnosti kratkoživih izotopov,
ćr a
*• P liščih upoštevaje merske napake niso pokazale
'oh VečVe navedenih virov. Brežiški vodovod mora vključelbn s, )ih porabah vode poleg novega črpališča, z nizkimi
j-Jjj mi tritija, tudi staro črpališče z višjimi vrednostmi
'e bi'a P°sebe) mesečno nadzirana mešana
1
da t e,no
povprečje v mešani vodi v letu 1993
4, kB°/°3°
71
) ko Z a in se v grobem ujema z rezultati iz preteklega
#i0g3 P'' v slednjem
črpališču letna povprečna vrednost
kBq/m3.
rI(
ro^ih vrtinah Medsave in Šibice na samoborskem
ff6{nlh s° bile povprečne letne koncentracije enkratnih
T6v Vr ^orcevso
litija 4.3 kBq/m3, nihanja med 1.9 in 8 kBq/
lef,L> 1992 ter nižje
približno
take kotv povprečne
vrednosti
od vrednosti
Savi v Brežicah
( 8.4
f^valec, št. 36

kBq/mJ ), in hkrati znatno od povprečnih 3vrednosti, ki jih je
nameril IJS v Savi v Jesenicah ( 17 kBq/m ).
V tabeli št. 17 so podane vrednosti za tritij v letu 1993 v Sloveniji ter njihova primerjava s črpališči v Krškem polju.
Tabela št. 17 Tritij v pitni vodi
Vodovod
Zajetje

Specifična 3aktivnost
kBq/m

Ljubljana*

1.2

1.2

Maribor*

3.1

2.8

Celje*
Kranj*

2.4

3.0

1.1

1.3

Škofja Loka*

1.8

1.8

Koper*

1.1

1.8

Krško**

1.8

Brežice**

0.96

Drnovo***

2

Brege***

2.3

Dolenja vas***

1.9

* enkratni polletni vzorci, dve meritvi v letu 1993
** enkratni četrtletni vzorci
*** mesečni sestavljeni vzorci
Vira: 1. Radioaktivnost v življenskem okolju Slovenije za leto
1993, ZVD, Ljubljana, maj 1994 in
2. Meritve radioaktivnosti v okolici NE Krško, IJS,
IJS-DP-6957, Ljublana, marec 1994
7.0 OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SVETU
7.1 PREGLED JEDRSKIH ELEKTRARN V SVETU
Na osnovi informacij, ki jih posreduje Mednarodna agencija
za jedrsko varnost (1) je v svetu ob koncu leta 1993 obratovalo
ali bilo v izgradnji 485 jedrskih elektrarn. V Kanadi, Kitajski,
Franciji, Japonski, Rusiji in Združenih Državah je bilo v letu
1993 na novo priključenih na električno omrežje 9 jedrskih
elektrarn s skupno 8988 MW. Danes v svetu obratuje 430
reaktorjev v 29 državah, v izgradnji jih je še 55 v 18 državah.
V letu 1993 so začeli graditi šest novih reaktorjev in sicer
v Južni Koreji in Rusiji po dva ter po enega v Pakistanu in na
Japonskem.
Tabela št. 18: Jedrske elektrarne, ki so bile
priklopljene na električno omrežje
v letu 1993 (1):
Japonska

Genkai - 3
Hamaoka - 4
Kashivvazaki Karivva - 4
Shika - 1

Kanada

Darlington - 4

Kitajska

Guangdong - 1

Rusija

Balakovo - 4

ZDA

Comanche Peak - 2

Francija

Golfech - 2
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Delež električne energije proizvedene v jedrskih elektrarnah
v letu 1993 je še zmeraj izredno visok v sedmih državah: Litva,
87.2%; Francija, 77.7%; Belgija, 58.9%, Slovaška, 53.6%; Madžarska, 43.3%; Južna Koreja, 40.3%; in Švedska, 42.0%. 17
držav, med katerimi je tudi Slovenija, svoje potrebe pokriva
25% ali več z električno energijo pridobljeno v jedrskih elektrarnah.
V svetu je skupno v jedrskih elektrarnah proizvedeno več kot
2096.6 TWh električne energije. To je več kot celotna svetovna
proizvodnja električne energije iz leta 1958 (1912 TWh).
Komulativna svetovna izkušnja v obratovanju civilnih jedrskih
reaktorjev ob koncu leta 1993 je znašala 6900 let.
Podatke o številu obratujočih in ustavljenih jedrskih elektrarn
je treba obravnavati s pridržkom, ker za mnoge elektrarne ni
jasno, ali so dokončno ali začasno ustavljene, tako da se tudi
podatki iz istega vira v dveh različnih letih ne dopolnjujejo
med seboj (npr. IAEA Nevvsbriefs: v letu 1991 lizginejol iz
stolpca obratujočih elektrarn: dve v Indiji (število je ena manj
kot leto poprej, kljub temu, da so eno priključili), dve v Sovjetski zvezi, tri v Nemčiji, ena v ZDA, med drugim se razlikujejo
tudi podatki o priključni moči elektrarn na svetu. IAEA Newsbriefs Jan/Feb 1991 je sporočil za leto 1990 324 496 MWe,
IAEA Nevvsbriefs Jan/Feb 1992 pa za isto leto 325 873 MWe).
Tabela 19; Jedrski energetski reaktorji v obratovanju in v
gradnji ob koncu leta 1993 (1)

Argentina
Belgija
Brazilija
Bolgarija
Kanada
Kitajska
Kuba
Češka
Rnska
Francija
Nemčija
Madžarska
Indija
Iran
Japonska
Kazahstan
Koreja rep.
Litva
Mehika
Nizozemska
Pakistan
Romunija
Rusija
Južnoafriška rep.
Slovaška
Slovenija
Španija
§vedska
Švica
V. Britanija
Ukrajina
ZDA
J3ku£nc£_

Reaktorji v
Reaktorji v
gradnji
obratovanju
Število Skupno Število Skupno
MW
MW
692
935
2
5527
7
1245
626
1
3538
6
15755
22
906
1194
2
816
1824
4
1648
2310
4
5815
57
59033
22559
21
1729
4
1010
5
1593
9
2392
2
5645
6
38029
48
1
70
5770
7
7220
9
2370
2
645
1
654
1
504
2
300
1
125
1
3155
5
4
3375
19843
29
1842
2
1552
4
1632
632
1
7101
9
10002
12
2985
5
1188
11909
35
5700
12679
15
2330
98784
109
430

337718

55

44369

* V skupnem seštevku so upoštevane jedrske elektrarne
na Tajvanu (šest).
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Tabela 20: Delež električne energije proizveden v jedrsk ali ij
elektrarnah za leto 1993 in odstotek od
. na (
celotne proizvodnje električne energije ter izk
z obratovanjem jedrskih elektrarn izražene v osta
njo.
Obratovalne
Delež el. ener.
Država
izkušnje do .
proizveden v NE
konca 1993jiMri
v 1993
~"zato
Lota Meso veli
TWh delež
%
opre
7 in o
30
7.2 14.2
Argentina
7
121
39.5 58.9
Belgija
9
11
0.4
0.2
Brazilija
I -1
71
14 36.9
Bolgarija
II
Pa
304
88.6 17.3
Kanada
5
trai
2
0.3
2.5
Kitajska
jan
Kuba
30
12.6 29.2
Češka
Ele
4
59
32.4
18.8
Finska
Po
5
766
77.7
350.2
Francija
1
469
145.0 29.7
Nemčija
2
34
13.0 43.3
Madžarska
3
110
5.4
1.9
Indija
Iran
7
603
246.3 30.9
Japonska
6
20
0.5
0.4
Kazahstan
1
81
55.4 40.3
Koreja rep.
6
16
12.3 87.2
Litva
9
4
3.0
3.7
Mehika
9
45
5.1
3.7
Nizozemska
3
22
0.4
0.9
Pakistan
12.5
Romunija
6
468
4.5
119.2
Rusija
3
18
7.2 53.6
Južnoafriška rep.
5
53
11.0 35.6
Slovaška
3
12
3.8 36.0
Slovenija
6
128
53.6 42.0
Španija
2
195
58.9 37.9
Švedska
10
93
22.0 26.3
Švica
2
994
79.8 32.9
V. Britanija
11
143
75.2 21.2
Ukrajina
8
1810
610.3
ZDA
I Skupno

6902

2093.4

7.2 PREGLED STANJA JEDRSKE VARNOSTI V SVE^
7.2.1. Udejstvovanje OSART misije

1c
Pr

Komisija Mednarodne agencije za jedrsko varnost
V
(Operational Safety Assessment Rewiew Team) je v.' Jni
opravila šest pregledov jedrskih objektov med katerin ta
tudi NE Krško (2).
nf
Tabela 21. OSART misije v letu 1993 (2)
Država

Jedrski objekt

Status objekta

Slovaška
Francija
Romunija
Kitajska
Rusija
Slovenija

Mochovce
Gravelines
Cernavoda
Guangdong
Smolensk
Krško

v
v
v
v
v
v

izgradnji
obratovanju
fazi prevzema
fazi prevzema
obratovanju
obratovanju

Tabela 22: Predvidene OSART misije v letu 1994 (2)
Država

Jedrski objekt

Južnoafriška rep. Koeberg
Kozloduy
Bolgarija
Novovoronezh
Rusija
Fukushima
Japonska
Grafenrheinfeld
Lejbstadt

Status objekta
v
v
v
v
v
v

obratovanju
obratovanju
obratovanju
obratovanju
obratovanju
obratovanju

7.2.2. Obratovanje, nezgode, nesreče
V letu 1993 je bilo v INES sistemu poročanja
agencije za jedrsko varnost podanih 81 poročil o -A
v jedrskih elektrarnah in drugih objektih jedrskega 9 3
kroga. Štirje dogodki so bili razvrščeni na stopni
—-i
poročevalec

ogodkov na stopnjo 2, 21 na stopnjo 1, ostali pa pod lestvico
j® '^ver> nje (nepomembno za varnost). 14 poročil se nanaša
*5 adogodke
v drugih objektih jedrskega gorilnega kroga,
'a pa na jedrske elektrarne. Najviše razvrščeni - na stopio »3« _ resne nezgode so bili štirje dogodki in sicer:
,el3ru
arja je hud
vihar poškodoval
ki napajajo
lion'
°rski elektrarni
Kola-1
in Kola-2 vdaljnovode,
Rusiji. Elektrarni
sta
v '° ostali brez zunanjega napajanja. V verigi dogodkov
elektrarni se je pokazala vrsta pomanjkljivosti v delovanju
. nPreme, prišlo pa je tudi do več kršitev obratovalnih pogojev
°"iejitev.
~131'v marca je požar zajel električni generator JE Narora
~ Indiji. Turboagregat se je automatsko ustavil, operaterji
t®ar80 r°čno ustavili reaktor in začeli s hitrim hlajenjem elekne. Ker je požar uničil več električnih kablov je bilo napaz
Eleiftelektrarne
električno energijo popolnoma prekinjeno.
Do r e so usriPeli ohladiti,
čeprav vsa oprema ni delovala
6lpk( °' ktu- P tem ni bilo ogroženo okolje ali prostori
"arne zaradi radioaktivnosti.

nit61 apr',a Je eksplodirala posoda z raztopino uranovega
v dHusijjy tovarni
za predelavo
izrabljenega
goriva
Tomsk-7
Eksplozija
je poškodovala
zgradbo
in povzročila
«nJSi požar na strehi. Približno 1,5 TBq (40 Ci) radioaktivnos rosti
okQS|6 '6Varne
P e'° v okolico
tovarne. Okoli 200 km2 zemljišča
0,em
vklilucno
V ° z manjšim
'
P
onesnaženega
z radioaktivnostjo
krajem
Georgievska
z 200
prebivalci.
frih
etu je nekaj najresnejših nesreč, ki so se zgodile po svetu
1993. Poročila kažejo, da je treba z vso resnostjo
Q.
Vna
vati dogodke, ko sicer ni bilo nobenih posledic za
0s ®
lien aali oko
'ie' vendar varnostni sistemi niso bili pripravdoo i? Se deloval
' takoj. Za jedrsko varnost zelo pomembni
"len 8 90rlahko
zgodijo
tudi, ko je reaktor ustavljen zaradi
dah 16 ra 'va 'n vzdrževalnih del. Iz števila poročil o nezgo"ie n zvidno, da je takšnih dogodkov v enem letu nesoraz0h a ° več, če primerjamo čas trajanja ustavitve s časom
'°vanja reaktorja.

Tabeli št. 23 in 24: Podpora jedrski varnosti v koordinaciji G24. Denarni prispevki v odvisnosti od statusa projektov so
izraženi v milijonih ECU
Skupne vrednosti posameznih tematskih skupin so lahko tudi
višje, ker so nekateri projekti še v fazi sprejemanja in idejnih
raziskav.
Tabela št. 25: Projekti in soudeležba posameznih dežel, ki prejemajo
pomoč (3)
3T
Država prejemnica pomoči projektov
Armenija
Belorusija
~Bolgar
' iarija
Ceska
Čehoslovaška
Gruzija
Kazahstan
Kirgizija
Litva
Madžarska
Poljska
Romunija
Rusija
Slovaška
Ukrajina
Zveza neodvisnih držav

% od
vseh
projektov

MECU

2
4
17
64
5
1
3
1
33
56
5
34
151
86
103
21

% od
MECU
0.07
0.37
3.51
3.78
0.22
0.00
0.27
0.02
3.01
3.51
3.51
1.72
35.48
3.91
12.28
9.78

Druga faza pomoči, ki gre skozi Evropsko banko za razvoj
(Europan Bank for Reconstruction and Development) in, ki jo
podpira večina Evropskih držav s 118.56 Mil. ECU zajema
nabavo opreme za nadgradnjo jedrskih elektrarn na vzhodu.
Takšno pomoč je že dobila Bolgarska jedrska elektrarna
Kozloduy (24 - Mil. ECU), podoben program pa je tudi pred
odobritvijo za jedrsko elektrarno Ignalina v Litvi.
Viri:
1. IAEA, Press Release, PR 94/17, maj 1994.
2. IAEA, The Annual Report for 1993, GOV/27/4.
3. Nucleonics Week, dec. 1993.

'zboljšanje varnosti
^en ( 2a
1)"vv iS
ključkov
srečanja
sedmih
najbolj700
razvitih
držav (G/
Munchnu
leta 1992
je bila
dodelitev
mil. ameriških
ev kot
Pre6'!tev
Pomoč za izboljšanje jedrske varnosti in za predel
še ene morebitne jedrske nesreče v vzhodni Evropi.
3S <a sku nos
''t
Wra°'Varn
' ostneP t skozi programe Phare in Tacis tudi podn
tav|i
.
programe v vrednosti 130 mil. ECU. ZDA zagom
"etJn °S dodatnih
''- dolarjev kot pomoč Združenju
Po<latu
a, nih dfžav (CIS). Evropska skupnost upravlja v bazo
i* . kov, ki jo je osnovala skupina 24 razvitih dežel zahoda
da bi vodila evidence multilateralnih in bilan
'h projektov jedrske varnosti.
Tab
»la Št 23: Podpora Evropske Skupnosti ( Mil. ECU) (3)
^«5®
I skupaj
Stanje projekta
potrjeni t
dokončani v teku
34.28
&^alna varnost
4.27
16.41
13.60
57.96
36.27
izboljšave
6.23
15.46
evan
26.94
I.00
18.64
7.30
rakotrai® zakonodaje II.50
119.18
68.51
39.17
Studii
f
)ni
programi
0.44
0.99
DohL^^getske strategije 0.55
15.00
5.52
0.15
9.33
7
135.17
74.47
48.50
12.20
•UdiojL,?" va,n
programi
6.11
3.82
1.69
0.60
kl ln
°s«
6.39
6.39
gorivo
5.85
9.90
0.55
Ta
bola št. 24; vsi projekti skupine G-24 (3)
■&SBB
Skupaj
Stanje projekta
dokončani v teku
Ohr alna
165.19
30.39
128.44
6.36
T& izb varnost
111.49
36.42
7.26
67.81
tovJ^e oljšave
36.39
18.91
zakonodaje 1.59
15.89
313.07
Studij kotrajni
programi
85.72
212.14
15.21
1.58
0.56
0.29
Do|QL!5er9©,sko strategije 0.72
18.73
585
11.72
1.16
7 izboljšave
333.38
92.13
224
00
17.09
Rviui ,r*
programi
ka
21.55
1.97
18.87
0.71
9<ču in """os'
9.69
gorivo
6.74
1.76
1.19
28.89
7.21
19.49
2.19
p

°ročevalec, št. 36
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