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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določit Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradn 

pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročevalk 
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/. PRAVNA UREDITEV 

Organizacijo, delo in pristojnosti Državnega pravobranilstva ureja Zakon o državnem pravobranilstvu 

(Uradni list RS, št. 20/97). Državno pravobranilstvo je zastopnik Republike Slovenije in drugih 

subjektov, določenih z Zakonom o državnem pravobranilstvu pred domačimi, tujimi in mednarodnimi 

sodišči. Subjektom, katere zastopa, tudi pravno svetuje. 

Državno pravobranilstvo opravlja tudi druge naloge, ki jih določajo posebni zakoni, in sicer: 

- Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 116/03 - uradno prečiščeno besedilo); 

- Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 - popr., 42/85, 2/86 - popr., 47/87, 5/90 ter 

Uradni list št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 - odločba US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01); 

- Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št 18/96, 87/97, 35/98 - odločba US, 82/98, 91/98, 

108/99, 37/01 - odločba US in 97/01); 

- Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 - I, 56/92 - odločba US, 13/93 - odločba US, 

31/93, 24/95 - odločba US, 20/97 - odločba US, 23/97 - odločba US, 65/98, 76/98 - odločba US in 

66/00); 

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02); 

- Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št 50/97, 65/97-popr. in 70/00); 

- Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 9/99); 

- Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 

57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 44/96 - odločba 

US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 - odločba US, 70/00 in 51/02); 

- Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št 48/01); 

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 14/03 - uradno prečiščeno 

besedilo); 

Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 in 55/03). 

"■ ORGANIZIRANOST DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA 

Državno pravobranilstvo opravlja naloge iz svoje pristojnosti na sedežu in na zunanjih oddelkih. 

Sedež Državnega pravobranilstva je v Ljubljani, zunanji oddelki pa so v Celju, Kopru, Kranju, Mariboru, 

Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju. 

Na podlagi Zakona o državnem pravobranilstvu je minister za pravosodje izdal dve odredbi, in sicer 

Odredbo o določitvi števila mest državnih pravobranilcev in pomočnikov, na podlagi katere ima 

Državno pravobranilstvo 34 državnih pravobranilcev in 17 pomočnikov državnega pravobranilca, ter 

Odredbo o določitvi števila sekretarjev, višjih strokovnih sodelavcev, strokovnih sodelavcev, upravno- 
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tehničnega ter drugega osebja Državnega pravobranilstva, na podlagi katere ima Državno 

pravobranilstvo sekretarja, 17 višjih strokovnih sodelavcev, pet strokovnih sodelavcev ter 81 upravno- 

tehničnih ter drugih delavcev. Z uveljavitvijo Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št 56/02, 110/02 

ZDT-B) je dne 28. 6. 2003 postala podlaga za zaposlovanje vseh javnih uslužbencev sistemizacija 

delovnih mest, ki temelji na sprejetem kadrovskem načrtu. 

Dne 31. 12. 2003 je bila struktura zaposlenih na Državnem pravobranilstvu naslednja: 

Generalni državni pravobranilec 1 

Državni pravobranilci 32 

Pomočniki državnega pravobranilca 17 

Generalni sekretar 1 

Višji strokovni in strokovni sodelavci 6 

Ostali javni uslužbenci 51 

SKUPAJ: 108 

Število zaposlenih je v letu 2003 v primerjavi z letom 2002 ostalo nespremenjeno. Zasedena oz. v 

postopku razpisa so vsa sistemizirana delovna mesta. Za zagotovitev tekočega in uspešnega dela je 

potrebna kadrovska okrepitev, kot izhaja iz sistemizacije za leto 2004. 

Velik pripad zadev iz pristojnosti Evropskega sodišča za človekove pravice in predvsem širitev 

jurisdikcije Evropske unije na Republiko Slovenijo in s tem podvrženost Republike Slovenije odločitvam 

Sodišča Evropskih skupnosti in Komisije Evropskih skupnosti zahtevata tudi ustrezno povečanje 

števila funkcionarjev - vrhunskih strokovnjakov. 

III. OBSEG DELA 

Državno pravobranilstvo je v letu 2003 obravnavalo skupno 58.374 zadev, od česar odpade na pripad 

novih zadev 21.749 zadev, nerešenih zadev na koncu leta pa je bilo 31.991. 

Pripad novih zadev je bil nekoliko večji (za 4,48%) kot leto preje, število nerešenih zadev pa se je 

zmanjšalo (za 12,65 %). Obseg dela (število zadev v delu) v letu 2003 je bil torej v primerjavi z letom 

2002 približno enak. 

Skupna vrednost obravnavanih zadev dosega 950.158.725.229,04 SIT, pri čemer tudi v letu 2003 za 

veliko nezaključenih denacionalizacijskih zadev in zadev zaplemb premoženja, vrednostni podatki niso 

obstajali oz. se v nekaterih zadevah niso dopolnjevali. 
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Sedežno pravobranilstvo je obravnavalo 20.878 zadev, kar predstavlja 35,76 % vseh zadev. Številčni 

podatki o obsegu dela in o nerešenih zadevah konec leta 2003 za celotno Državno pravobranilstvo in 

Po posameznih zunanjih oddelkih oziroma sedežu so podrobneje razdelani v prilogah. 

IV. VSEBINA DELA 

Državno pravobranilstvo zastopa Republiko Slovenijo na vseh pravnih področjih, opravlja svetovalno 

funkcijo in deluje po posebnih zakonih kot stranka. V nadaljevanju poročila je prikazana vsebina dela 

Po posameznih področjih. 

IV/1, pravdni postopki 

V obravnavanem obdobju je bilo število vseh prejetih pravdnih zadev v primerjavi z letom 2002 večje 

*a 17,94 %. Državno pravobranilstvo je prejelo v delo 2.123 zadev, v letu 2002 pa 1.800 zadev. 

Poročilo zajema 2.000 zadev, ki se vodijo v P vpisniku, 110 zadev, ki se vodijo v PK vpisniku in 13 

zadev, ki se vodijo v PP vpisniku. V PK in PP vpisnik se vpisujejo odškodninski zahtevki v predhodnem 

postopku po Zakonu o kazenskem postopku in Zakonu o prekrških ter so predmet obravnave pod 

točko IV/1.1. 

Med novo prejetimi zadevami v P vpisniku v 610 zadevah nastopa Republika Slovenija kot tožeča 

stranka oziroma so bile Državnemu pravobranilstvu odstopljene zadeve za vložitev tožbe (skupna 

vrednost zahtevkov države znaša 1.013.195.073,12 SIT), v 1116 zadevah pa nastopa Republika 

Slovenija kot tožena stranka (vrednost zahtevkov v teh zadevah znaša 67.190.200.901,98 SIT). 

Nadaljnjih 274 zadev v skupni vrednosti zahtevkov 46.965.979.778,28 SIT se nanaša na predhodni 

Postopek po 14. členu Zakona o državnem pravobranilstvu. Med zadevami, v katerih nastopa 

Republika Slovenija kot tožena stranka, so zajeti tudi postopki zoper Republiko Slovenijo, ki se vodijo 
pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Te zadeve podrobneje opredeljujem v točki IV/9. 

Na povečano število pripadlih zadev je med drugim vplivalo 100 zadev, ki jih je prejelo Državno 

Pravobranilstvo od Ministrstva za finance, ker je Republika Slovenija postala pravni naslednik Agencije 

Republike Slovenije za plačilni promet, 89 novo prispelih zadev iz Evropskega sodišča za človekove 

Pravice ter 148 tožb zaradi izpodbijanja pravnih dejanj, ki so bile za Republiko Slovenijo vložene zoper 

stečajnega dolžnika Mebles IMS d.o.o,- v stečaju. 

^o manjšega povečanja pripada novih zadev je prišlo v zadevah, v katerih Republika Slovenija 

"astopa kot tožeča stranka (za 15,10%). 
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V zadevah, v katerih je Republika Slovenija tožena pred sodišči, se je pripad povečal za 32,23 %, od 

tega v zadevah pred Evropskim sodiščem za človekove pravice za 456%. 

Pripad se je zmanjšal le v predhodnih postopkih (za 2,49 %). 

Struktura vrednosti zadev, ki jih je Državno pravobranilstvo imelo v delu, je naslednja: 

Vrednost zadev, v katerih nastopa Republika Slovenija kot tožeča stranka, znaša 

29.157.763.707,07 SIT. 

Vrednost zadev, v katerih nastopa Republika Slovenija kot tožena stranka, zahtevkov po 14. členu 

Zakona o državnem pravobranilstvu ter zahtevkov na podlagi XXXII. poglavja ZKP in XVII. 

poglavja ZP, znaša 746.580.524.910,49 SIT. Med obravnavanimi zadevami po vrednosti še vedno 

izstopa tožba Aktive Avant I in ostalih pooblaščenih investicijskih družb proti Republiki Sloveniji v 

skupni vrednosti 319.380.563.666,00 SIT iz naslova nepokrite vrednosti državnega premoženja za 

izdane certifikate v postopku lastninjenja. Tožba je bila omenjena v poročilu za leto 1999. V letu 

2003 je nekaj tožnikov umaknilo tožbe, sodišče sklepa o umiku še ni izdalo. Samo ena tožeča 

stranka, to je KS sklad 4 d.d. PID (prej Kompas sklad 4, PID d.d.,) pa je specificirala tožbeni 

zahtevek zaradi izročitve premoženja, in sicer v višini 58,357.449,00 SIT v revalorizirani vrednosti. 

V obravnavanem obdobju je bilo rešenih skupaj 3.400 zadev, od tega v predhodnih postopkih 464 

zadev. V poprečju, pri čemer so upoštevane vse zadeve, ki so bile končane s sodno odločbo, je bila 

Republika Slovenija v pravdnih postopkih s svojimi tožbenimi zahtevki uspešna v višini 62,17%, 

oškodovanci pa s svojimi zoper državo v višini 30,93 %. Pri odstotku uspešnosti niso bili upoštevani 

zavrnjeni zahtevki in vrednosti izvensodnih poravnav, ki so bile sklenjene v predhodnih postopkih. V 

tem primeru bi bil odstotek uspešnosti v korist Republike Slovenije še veliko ugodnejši. 

Vrste rešitev po posameznih področjih obravnavam v nadaljevanju. 

Državno pravobranilstvo ima 5.142 nerešenih zadev (predhodni postopki - 208 zadev, Republika 

Slovenija kot tožeča stranka - 1.314 zadev, Republika Slovenija kot tožena stranka - 3.620 zadev), 

število vseh nerešenih zadev seje zmanjšalo za 19,90 %. 

Med nerešenimi zadevami, v katerih je Republika Slovenija tožena stranka, prevladujejo naslednji 

odškodninski zahtevki: 

zaradi neizpolnitve različnih obveznosti (812 zadev v skupni vrednosti 457.513.224.423,59 SIT), 

zaradi poškodbe pri delu oziroma med služenjem vojaškega roka (509 zadev v skupni vrednosti 

3.015.185.142,00 SIT), 

- zaradi nepravilnega dela državnih organov (287 zadev v skupni vrednosti 94.587.704.145,00 SIT), 
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zaradi nepravilnega dela sodišč in kršitev pravice do sojenja v razumnem roku (207 zadev v skupni 

vrednosti 9.291.719.501,00 SIT), 

zaradi neupravičenega odvzema prostosti (134 zadev v skupni vrednosti 3.534.080.557,00 SIT), 

zaradi poškodbe po policistu (102 zadevi v skupni vrednosti 944.098.533,00 SIT), ter 

zaradi nepravilnega izplačevanja plač in drugih nadomestil (242 zadev v skupni vrednosti 

170.011.846,00 SIT). 

IV/1-1. PREDHODNI POSTOPKI 

V delovno področje Državnega pravobranilstva sodi tudi reševanje spornih razmerij pred uvedbo 

Pravdnega ali drugega postopka. Predhodni postopek je predpisan v 14. členu Zakona o državnem 

Pravobranilstvu, v XXXII. poglavju Zakona o kazenskem postopku in v XVII. poglavju Zakona o 

Prekrških. 

a-14. člen Zakona o državnem pravobranilstvu 

Po določbah 14. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (v nadaljevanju: ZDPra) mora tisti, ki ima 
namen začeti pravdni ali drug postopek proti subjektu, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, 

Predhodno predlagati Državnemu pravobranilstvu, da se sporno razmerje reši pred uvedbo pravdnega 
a|i drugega postopka. Glede na sprejeto stališče sodišča, da predhodni postopek ni procesna 

Predpostavka, ga tožeče stranke še vedno ne uporabljajo dovolj. V letu 2003 je Državno 

Pravobranilstvo prejelo za 2,49 % manj zahtevkov za rešitev spornega razmerja kot v predhodnem letu 

(2003-274, 2002-281). 

Vrednost vseh zahtevkov, prejetih v predhodnem postopku, je znašala 46.965.979.778,28 SIT. 

Prevladovali so zahtevki zaradi poškodb na delu in med služenjem vojaškega roka (61 zadev v skupni 

vrednosti 191.259.923,25 SIT), nepravilnega dela državnih organov (37 zadev v skupni vrednosti 
41 • 149.498.413 47 SIT), nepravilnega dela sodišč (32 zadev v skupni vrednosti 3.060.770.268,21 SIT) 
ter neplačila različnih obveznosti (40 zadev v skupni vrednosti 754.131.777,78 SIT). 

V 178 zadevah je Državno pravobranilstvo zahtevek zavrnilo zato, ker ni bil podan temelj zahtevka 

°ziroma predlagatelj ni predložil dovolj dokazov za utemeljenost zahtevkov, v 25 zadevah je bila 

sklenjena izvensodna poravnava, v 26 zadevah je oškodovanec pohitel z vložitvijo tožbe, v 29 zadevah 

Pa so bile zadeve zaključene na drug način, in sicer z odstopom drugemu zunanjemu oddelku, s 

Potekom roka za odločitev oziroma z odstopom zadeve zavarovalnici, pri kateri je imel državni organ 

škodni primer zavarovan. 

^ zvezi z obravnavanimi zadevami velja omeniti sklenjeno izvensodno poravnavo glede 

odškodninskega zahtevka dveh dedinj, ki sta zahtevali odškodnino za pokojnim iranskim državljanom. 
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Ta je na območju Republike Slovenije izgubil življenje ob poskusu ilegalnega vstopa v Republiko 

Slovenijo. Po daljših pogajanjih med pooblaščenim delavcem iranske ambasade na Dunaju in ob 

sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve ter Zavarovalnice Triglav, je 

bila sklenjena izvensodna poravnava. Odškodnina je bila dogovorjena v višini 8.500.000,00 SIT. Ker 

kazenski postopek ni bil zaključen, je bila zadeva zahtevna zaradi preverjanja izjav, pooblastil, 

predvsem pa zaradi ugotavljanja upravičenca do odškodnine po iranskem pravu in katero pravo je 

potrebno upoštevati pri sklepanju poravnave. 

Veliko število sklenjenih izvensodnih poravnav v predhodnem postopku, tako po številu zadev kakor 

tudi po vrednosti (v 25 zadevah so bile sklenjene izvensodne poravnave v skupnem znesku 

32.933.018,95 SIT ali 41,6% zneska, ki so ga oškodovanci zahtevali -79.085.649,57 SIT), kaže na 

prizadevanje države, da se kar največ zahtevkov reši brez obremenjevanja sodišč. 

Menim, da obravnava zahtevkov v predhodnem postopku prispeva k hitrejšemu reševanju sporov pred 

sodišči, saj se v predhodni obravnavi že razrešijo številna sporna vprašanja. 

Državno pravobranilstvo je v letu 2003 zaključilo tudi 33 zadev, ki so se dejansko še reševale v 

predhodnem postopku, zahtevki pa so bili vloženi pred letom 2001. Zahtevki so se nanašali na 

različne pravne temelje, med Državnim pravobranilstvom in oškodovanci pa je obstajala 

korespondenca dalj časa kot je to običajno. V nobeni od teh zadev ni bila sklenjena izvensodna 

poravnava. 

b. XXXII. poglavje Zakona o kazenskem postopku 

Na podlagi določb XXXII. poglavja Zakona o kazenskem postopku Državno pravobranilstvo obravnava 

odškodninske zahtevke za povrnitev škode zaradi neupravičenih obsodb in neupravičenih odvzemov 

prostosti. Pred vložitvijo tožbe na povrnitev škode je obvezna vložitev zahtevka na Državno 

pravobranilstvo. 

V letu 2003 je sedežno pravobranilstvo prejelo v delo 110 odškodninskih zahtevkov v skupni vrednosti 

2.133.291.311,40 SIT, kar je v primerjavi s preteklim letom manj za 16,03 % (2003- 110, 2002 - 131). 

Zmanjšanje števila zahtevkov je posledica upada odškodninskih zahtevkov neopravičeno obsojenih 

pred letom 1957. Rešenih zadev je bilo 165, kar je za 43,48% več kot v predhodnem letu. S sklenitvijo 

izvensodne poravnave je bilo zaključenih 86 zadev v vrednosti 270.814.449,59 SIT, ostali zahtevki pa 

so bili zavrnjeni, ker so bili neutemeljeni ali pa se oškodovanci niso strinjali z višino ponujene 

odškodnine (v 25 primerih). 

Nerešenih zadev na koncu leta 2003 je bilo 60 v skupni vrednosti 1.016.365.415,10 SIT. 
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Postopki izvensodnega poravnavanja na podlagi XXXII. poglavja Zakona o kazenskem postopku so 

zelo uspešni, saj prvenstveno omogočijo oškodovancem, da realizirajo svoja upravičenja hitro in brez 

sodnih postopkov, zmanjšujejo pravdne stroške in ne nazadnje dajejo pozitivne finančne rezultate 

zavezancem, kar potrjuje podatek, da je bila v 86 sklenjenih poravnavah zahtevana odškodnina 

805.690.817,00 SIT, po sklenjenih poravnavah pa so znašala izplačila 270.814.449,00 SIT (33,6%). 
Tudi ob sestavi tega poročila ugotavljam, da pomenijo takšne poravnave velik prispevek k 

razbremenitvi sodišč, saj so v zadevnih primerih sodni postopki zaradi zapletenega in obsežnega 

dokaznega postopka dolgotrajni in praviloma obremenjujejo sodišča vseh treh stopenj. 

Ob reševanju teh zahtevkov je bilo ugotovljeno, da so v nekaterih postopkih obnove sodnih procesov, v 

katerih je bilo več soobtožencev, sodne odločbe postale pravnomočne, čeprav niso bile vročene vsem 

oškodovancem. Posledica tega je, da so nekateri obsojenci za oprostilne sodbe, ali za sklepe o umiku 

obtožnic, izvedeli šele po preteku treh let od pravnomočnosti odločb. Pri reševanju odškodninskih 

zahtevkov v takih primerih je Državno pravobranilstvo v predhodnem postopku ugovarjalo zastaranje in 
zato je prišlo do vložitve tožb. Sodišče doslej še ni zavzelo stališča do ugovora zastaranja v navedenih 

Primerih. 

c- XVII. poalavie Zakona o prekrških 

^a podlagi določb XVII. poglavja Zakona o prekrških Državno pravobranilstvo obravnava 

odškodninske zahtevke na povrnitev škode zaradi neupravičenega kaznovanja, neupravičeno 

'Zrečenega vzgojnega ali varstvenega ukrepa, ali neutemeljeno vzete prostosti. 

Pristojnost obravnavanja navedenih zadev je na Državno pravobranilstvo prešla z Zakonom o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št 31/00). V letu 2003 je bilo prejetih 

novih zadev v skupni vrednosti 23.176.810,00 SIT. Pripad novih zadev je bil v primerjavi s preteklim 

obdobjem manjši za eno zadevo. 

Oškodovanci, ki uveljavljajo škodo, povzročeno na podlagi Zakona o prekrških, največkrat zatrjujejo 

Škodo, nastalo zaradi zasega predmetov, neustrezne hrambe le teh in zaradi prodaje zaseženih 

Predmetov. Ugotavljanje zatajevanih škod je največkrat povezano z izvajanjem dokaznih postopkov, 
kar ima za posledico daljše postopke (postavitev izvedencev oz. cenilcev), za izvajanje drugih spornih 

dokazov (npr. zaslišanje prič) pa Državno pravobranilstvo ni pristojno. 

Rešenih je bilo 16 zadev, od tega dve s poravnavo. Oškodovancem, ki so zahtevali 7.563.600,00 SIT, 
Je blla izplačana odškodnina v skupni vrednosti 2.839.416,00 SIT (37,5%). 

Nerešenih zadev ob koncu leta 2003 je bilo deset, v skupni vrednosti 41.739.850,00 SIT. 
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Ugotovitve, da sklenjene poravnave prispevajo k razbremenitvi sodišč, veljajo tudi za naštete 

odškodninske zahtevke. 

IV/1.2. ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI ZARADI NEPRAVILNEGA DELA DRŽAVNIH 

ORGANOV 

Odškodninske zahtevke proti državi zaradi nepravilnega dela upravnih in pravosodnih organov 

(temeljijo na 26. členu Ustave) izpostavljam zaradi visokega porasta števila zadev, njihove občutljivosti, 

visokih škod in odškodnin. Ti postopki so dolgotrajni in pogosto vezani na pravnomočno končane 

upravne postopke, zato ni mogoče z gotovostjo trditi, kakšen bo končni uspeh teh zahtevkov. Ne 

nazadnje je višina zatrjevane škode odvisna tudi od izračuna, ki ga opravijo sodni izvedenci. 

V letu 2003 prejete zadeve zaradi nepravilnega dela upravnih organov in sodišč predstavljajo 90,13% 

povečanje v primerjavi s pripadom v letu 2002 (2003 - 289, 2002 - 152). 

V novih odškodninskih tožbah in zahtevkih zaradi zatrjevanega nepravilnega dela upravnih organov 

tožniki zatrjujejo predvsem naslednje nepravilnosti: 

Protipravne fizične posege policistov, ki imajo za posledice fizične poškodbe in so najpogosteje posledica 
pomanjkljivega poznavanja pravil in postopkov ter pogosto neustrezne presoje okoliščin (Primer V 31 
zadevah oškodovanci tožijo oziroma uveljavljajo odškodninski zahtevek v skupnem znesku 179.123.901.00 
SIT). 

Izdajanje oporečnih potnih listov (Primer Fizična oseba toži na plačilo odškodnine zaradi izdaje potnega 
lista z napako - dvojno zaščitno folijo, kar je imelo za posledico, da so policisti tuje države potnika zavrnili na 
meji). 

Nepravilno ravnanje državnega organa v zvezi s kršitvijo pravic zasebnosti posameznika ter varstva 
osebnih podatkov (Primeri: Fizični osebi tožita na plačilo skupaj 79.906.328,00 SIT zaradi nepravilnosti v 
zvezi s pridobitvijo državljanstva; osem zahtevkov fizičnih oseb v skupni vrednosti 463.084.742,00 SIT na 

plačilo škode zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivališča). 

Nepravilno delo upravnih organov in inšpekcijskih služb v zvezi z vodenjem in odločanjem v različnih 
upravnih postopkih (Primeri: Občina toži na plačilo odškodnine v višini 1.157.059,00 SIT in zatrjuje 
protipravno ravnanje uslužbencev davčnega organa, ker terjatve iz naslova nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča niso prijavili v stečajnem postopku nad zavezancem: fizična oseba toži na plačilo 
premoženjske in nepremoženjske škode v skupni višini 3.000.000,00 SIT zaradi protipravnega ravnanja 
policistov in carinskega organa v postopku o carinskem prekršku in v zvezi zasegom osebnega avtomobila, 
samostojni podjetnik toži na plačilo odškodnine za premoženjsko škodo v višini 55.078.800,00 SIT zaradi 

izgubljenega dobička, neplačila nadomestila za izplačila delavcev ter duševne bolečine, vse zaradi 
nepravilne odmere davka od dohodkov iz dejavnosti; fizična oseba zahteva plačilo odškodnine za škodo, ki 
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naj bi jo njegovi časti in dobrem imenu povzročila policija, ker je objavila začetnici njegovega imena in 

priimka ob sumu storitve kaznivega dejanja; pravna oseba zahteva plačilo 1.806.811,00 SIT, ker je carinski 
organ odvzeto blago prodal kot pokvarljivo blago, čeprav je šlo za nepokvarljivo blago in bi ga zato moral 

oškodovancu vrniti v naravi in ne v obliki prejete kupnine; fizična oseba toži na plačilo 1,500.000,00 SIT 
zaradi nepravilnega postopanja davčnega urada, ker je, kljub temu, da je pri davčnem organu že v letu 1998 
odjavil obrtno dejavnost, še naprej prejemal odločbe o davčni obveznosti in bil predlagan v postopek 

sodniku za prekrške; štiri gospodarske družbe in ena fizična oseba tožijo na plačilo skupnega zneska 
106.674.980,14 SIT zaradi nepravilnega ravnanja Agencije za plačilni promet, saj je nezakonito realizirala 
akceptni nalog v korist ene izmed toženih strank v vrednosti 3.773.806,10 SIT, pri tem pa so njeni delavci 
ravnali malomarno, ko niso preverjali upravičenosti za podpis nalogov, ki so jih za gospodarsko družbo 

podpisovale osebe, ki za tovrstno ravnanje niso bile pooblaščene, zaradi česar je prihajalo do neupravičenih 
dvigov sredstev in nakazil iz žiro računa gospodarske družbe v znesku 16.752.637,00 SIT; ker je Agencija za 
plačilni promet brez pravilne, zakonite in izvršljive listine blokirala denarna sredstva gospodarske družbe na 
njenem žiro računu do višine 12.632.796,00 SIT. s čimer ji je nastala škoda v višini 43.824.600,00 SIT; ker 
naj bi Agencija za plačilni promet povzročila gospodarski družbi škodo v višini 5.248.937,04 SIT s tem, da je 
iz tekočih prilivov tožeče stranke pokrila njen dolg do prvotožene stranke, kljub temu, da je bila obveščena o 
uvedbi postopka prisilne poravnave ter s tem spravila prvotoženo stranko v privilegiran položaj; gospodarska 

družba toži na plačilo 37.075.000,00 SIT zaradi izgubljenega dobička ob prenehanju opravljanja dejavnosti, 
ki ji je nastala zaradi odpovedi dveh pogodb o poslovnem sodelovanju, vse to pa zaradi nezakonitega dela 
tržne inšpektorice, ki je izdala odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti, odločba pa je bila po 

drugostopenjskem organu odpravljena in zadeva vrnjena prvostopnemu organu v ponovno reševanje; 
sedem fizičnih oseb zahteva, ena pa toži na plačilo skupnega zneska 16.994.478,44 SIT zaradi nepravilnega 
dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi z odločbami Veterinarske inšpekcije, s 

katerimi je bila za nedoločen čas prepovedana oddaja mleka; fizična oseba toži na plačilo odškodnine 

2.215.340.00 SIT, ker je urbanistična inšpekcija neupravičeno odstranila objekt; fizični osebi v zvezi z 
zgrajeno nadomestno hišo s tožbo zahtevata izgradnjo dostopne ceste ter plačilo odškodnine v višini 
1,999.990,00 SIT; gospodarska družba s tožbo zahteva odškodnino 1.112.200.000,00 SIT, ker je zaradi 
nepravilne in nezakonite odločbe o zavrnitvi izdaje soglasja k nameravanemu prevzemu gospodarske 
družbe prevzem uspel šele leto dni kasneje, zaradi česar ji je nastala premoženjska škoda v višini 
1-112.200.000,00 SIT; občina s tožbo zahteva plačilo odškodnine 125.250.033,08 SIT, ker koncesijska 
pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala na reki ni bila sklenjena v zakonsko predpisanem roku, 

protipravna opustitev pa je tožeči stranki povzročila izpad dohodka v višini pripadajočega dela koncesnine; 
gospodarska družba zahteva 500.000.000,00 SIT odškodnine za škodo, ki naj bi ji jo povzročili državni 
organi z nepravilnim delom v postopku izdaje dovoljenja za predelavo odpadkov s premičnimi napravami in v 

Postopku izdaje lokacijskega dovoljenja za spremembo namembnosti obstoječih objektov; gospodarska 
družba zahteva plačilo 40,000.000.000.00 SIT odškodnine, ker državni organ v upravnem postopku ni izdal 
koncesije za pridobitev frekvence za mobilno telefonijo. 

Nepravilno delo v postopkih o prekrških (Primera: Fizična oseba toži na plačilo odškodnine 1.165.000,00 SIT, 
ker naj bi bil preizkus alkoholiziranosti s strani delavcev tožene stranke izveden nezakonito; fizična oseba 

toži na plačilo odškodnine 2.594.511,10 SIT iz naslova povzročene ji materialne in nematerialne škode 

zaradi nepravilne obsodbe v postopku zaradi prekrška. 

Nepravilno delo v postopkih glede odmere davka in drugih obveznosti (Primeri: Fizična oseba toži na vračilo 
davka v višini 4.598.238,00 SIT s pp, ker naj bi bil davek nepravilno obračunan; gospodarska družba toži na 
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vrnitev 763.022,00 SIT preveč plačane takse za obremenjevanje okolja; fizična oseba toži na plačilo 
odškodnine v višini 212.241,00 SIT za škodo, ki ji jo je povzročil davčni organ v postopku odmere prispevkov 
za socialno varnost). 

Odločanje v »nerazumno dolgem« roku (Primeri: Gospodarska družba zahteva odškodnino v višini 

451.289.434,00 SIT s pp, ker Ministrstvo za promet ni v primernem roku rešilo njene pritožbe zoper odločbo, 
s katero ji je Obrtna gospodarska zbornica zavrnila zahtevek za dodelitev dovolilnic za vožnjo s tovornjaki 
po državah Evropske unije; fizična oseba toži na plačilo odškodnine v višini 10.000.000,00 SIT zaradi 
nerazumno dolgega odločanja v postopku za pridobitev državljanstva, ker so organi ministrstva potrebovali 
pet let, da so ugotovili državljanstvo upravičenca, nato pa skoraj dve leti, da so izdali odločbo in zaradi 
takega ravnanja upravnega organa naj bi tožniku nastala škoda; fizična oseba toži na plačilo odškodnine 
3,048.747,00 SIT in očita Republiki Sloveniji dolg tek postopka reševanja njegove prošnje za sprejem v 
državljanstvo Republike Slovenije; fizična oseba toži na plačilo odškodnine v znesku 35.000.000,00 SIT, ker 
upravni organ ni v primernem roku odločil o njenem zahtevku v denacionalizacijskem postopku). 

V novih odškodninskih tožbah in zahtevkih zaradi zatrjevanega nepravilnega dela sodišča tožniki 

zatrjujejo predvsem naslednje nepravilnosti; 

Nepravilno delo zemljiške knjige (Primera: Fizična oseba zahteva plačilo 3.985.569,11 SIT za škodo, ki ji je 

nastala po tem, ko je kupila nepremičnino na podlagi zemljiškoknjižnega izpiska, ki ga je ponaredila delavka 
sodišča; fizična oseba toži na plačilo odškodnine 6.358.000,00 SIT zaradi protipravnega dela zemljiške 
knjige, ki naj pri vpisu lastninske pravice ne bi upoštevala vrstnega reda). 

Nepravilno delo sodišča v izvršilnem postopku (Primeri: Gospodarska družba toži na plačilo 629.756,45 SIT, 
ker je bil zasežen denar na račun upnika nakazan eno leto po izterjavi, zaradi česar je bil tožeči stranki na 

podlagi istega sklepa o izvršbi zarubljen in odtegnjen še znesek iz naslova zamudnih obresti do dneva 
plačila; fizična oseba s tožbo zahteva odškodnino v višini 1,706.000,00 SIT za škodo, ki naj bi jo utrpel 
zaradi nezakonitega dela izvršitelja: škodo naj bi izvršitelj tožniku povzročil s tem, ko v postopku prodaje 

zarubljenega stroja - tožnik je kupnino plačal - ni aktivno sodeloval v fazi prevzema stroja in je bil zaradi 
upiranja dolžnika tožniku prevzem stroja onemogočen; gospodarska družba toži na plačilo 630.301.89 SIT 
za škodo, ker bi ji naj bila nezakonito zarubljena sredstva; fizična oseba toži. da mu je zaradi nepravilno in 
protipravno izvršene javne dražbe nastala škoda v višini 1.799.999,00 SIT). 

Nepravilno delo sodišča v stečajnem postopku (Primeri: Gospodarski družbi in fizična oseba s tožbo 
uveljavljajo odškodnino v višini 298.876.145,00 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi zaradi protipravnega 
ravnanja organov stečajnega postopka: zatrjujejo, da jim je bilo onemogočeno razpolaganje s svojo 

nepremičnino v pravnem prometu, ker stečajni senat sklepa o začetku stečajnega postopka ni dostavil 
pristojni zemljiški knjigi; v dveh zadevah pravna oseba in fizična oseba tožita na plačilo odškodnine v 

skupnem znesku 2.679.451.518,50 SIT, ker naj bi jima nastala škoda zaradi nepravilnega ravnanja 

stečajnega upravitelja in sodišča v stečajnem postopku). 

Nepravilno delo sodišča v kazenskem postopku (Primera: Fizična oseba zahteva plačilo 458.984,00 SIT za 
škodo nastalo zaradi nepravilne hrambe zaseženega osebnega avtomobila; fizična oseba s tožbo zahteva 

plačilo odškodnine v višini 3.800.000,00 SIT za škodo, ki naj bi jo utrpela zaradi nezakonitega dela 
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državnega tožilstva in okrajnega sodnika, ker sta tolmačila pravno normo drugače kakor pritožbeno sodišče. 
Odškodnino zahteva tudi zaradi dolgotrajnega kazenskega postopka). 

Nepravilno delo sodišča v pravdnem postopku (Primeri: Fizična oseba s tožbo zahteva odškodnino v višini 
6,447.536,40 SIT, ker naj bi sodišče v postopku zaradi odpovedi stanovanjskega razmerja in plačila 
stanarine nepravilno zavrglo predlog za obnovo postopka; fizična oseba zahteva plačilo 1,991.746,00 SIT, 
ker naj bi sodišče protipravno dosodilo obresti za nepremoženjsko škodo; fizična oseba toži na plačilo 

2,284.503,00 SIT, ker mu sodišči nista izplačali že s pravnomočnim sklepom odmerjeno izvedenino). 

Sojenje v »nerazumno« dolgem roku (Primeri: Fizična oseba s tožbo zahteva plačilo odškodnine 114.085,90 
SIT premoženjske škode zaradi sojenja brez nepotrebnega odlašanja v kazenskem postopku: znesek 

predstavlja stroške zastopanja oškodovanca v kazenski zadevi, ki je zastarala in jih je moral pooblaščenemu 
odvetniku poravnati sam; fizična oseba s tožbo uveljavlja plačilo odškodnine 1,100.000,00 SIT s pp, ker 
sodišči prve in druge stopnje v razumnem roku nista odločili o pravdnih stroških: pritožbeno sodišče je 

odločilo o stroških v osmih mesecih, ko je prejelo zadevo od prvostopnega sodišča; fizična oseba zahteva 
plačilo 15,000.000,00 SIT zaradi nerazumno dolgega trajanja kazenskega postopka, saj je od vložitve 
zahteve za preiskavo do sklepa o uvedbi preiskave preteklo dve leti in štiri mesece, zastoji so bili tudi po 
vložitvi obtožnice, tako, da je celotni postopek trajal sedem let). 

'2 pregleda v letu 2003 pravnomočno zaključenih sporov iz naslova nepravilnega dela upravnih 

organov in sodišč povzemam: 

v 38 zadevah so sodišča zavrnila oziroma zavrgla tožbene zahtevke na plačilo odškodnine v skupni 

vrednosti 2.077.580.811,00 SIT zaradi odškodninske odgovornosti države za nepravilno ravnanje 

Policistov, nepravilno delo sodišč, davčnih in drugih organov ter za neupravičen odvzem blaga v 

Urinskem postopku. V štirih zadevah je bilo razsojeno, da so policisti v postopkih uradnega poslovanja 
ravnali v mejah zakonskih pooblastil, od tega je bilo v eni zadevi razsojeno, da je bila uporaba orožja 

zakonita in pravilna. V šestih zadevah je bilo razsojeno, da sodišče v postopkih ni nepravilno 

Postopalo, v dveh zadevah pa je sodišče tožbo zavrglo. V 15 zadevah sodišče ni ugotovilo 

Protipravnega ravnanja državnih organov pri opravljanju preiskave poslovnih prostorov, obnovitvenih 
oestnih del, odvzemu predmetov in blaga v carinskem postopku, izvedbi postopka davčne izvršbe, 

omogočanju izrabe dopusta (ni bil izpolnjen pogoj za izplačilo odškodnine za neizrabljen dopust) in 
n°rmativnem urejanju plačilnega prometa. V slednji zadevi je sodišče poudarilo, da se vprašanje, ali je 
2akonodajalec presegel normalen obseg normiranja, ne rešuje v okviru odškodninskih sporov pred' 
rednimi sodišči, pač pa s pravnimi sredstvi pred Ustavnim sodiščem. Tožeča stranka je sama izbrala 

banko s katero je sklenila pogodbo o deponiranju denarnih sredstev in v sferi njene lastne izbire je 

Prišlo do okoliščin, v katerih mora uveljavljati vrnitev deponiranih sredstev po pravilih stečajnega 

Postopka. V štirih zadevah glede zatrjevane izgube pravice do lastniškega certifikata, nepravilnega 

odločanja o sprejetju v državljanstvo Republike Slovenije, nepravilnosti v postopku imenovanja za 

"otarja in ali je bila tožnica v rednem delovnem ali pogodbenem razmerju, vzročna zveza med 
nedopustnim ravnanjem in nastalo škodo ni bila podana oziroma ni bila dokazana. Tako je sodišče v 
2aaevi glede nepravilnega odločanja o sprejetju v državljanstvo poudarilo, da bi moralo biti za obstoj 

17 poročevalec, št. 101 



protipravnosti v postopku odločanja in vodenja postopkov ravnanje državnega organa obarvano z 

zlorabo pravice odločanja, neenakim obravnavanjem enakovrstnih položajev, zlorabo diskrecijske 

pravice ali arbitrarnostjo, česar pa v obravnavanem postopku tožeča stranka ni dokazala. V dveh 

zadevah je sodišče tožbo zavrglo, ker ena zadeva ni sodila v sodno pristojnost, v drugi pa je bilo o isti 

stvari že enkrat odločeno. V štirih zadevah je sodišče razsodilo, da v prvi zadevi sodišče ni kršilo 

pravice tožnika do sojenja v razumnem roku, v drugi zadevi ni bilo počasnega odločanja upravnega 

organa, v tretji zadevi ni bilo nepravilnosti v postopku za prekršek, v četrti zadevi pa je bil davek 

pravilno obračunan. 

V 14 zadevah so tožniki na podlagi strokovnega in izčrpnega pravnega stališča Republike Slovenije 

umaknili tožbene zahtevke v skupnem znesku 23.218.762,00 SIT. 

V 27 zadevah je sodišče delno ugodilo tožbenim zahtevkom v skupni vrednosti 22.986.783,00 SIT, od 

vtoževanih 111. 595.112,00 SIT (20,60 %). 

V petih zadevah je bila Republika Slovenija obsojena na plačilo odškodnine v skupnem znesku 

9.318.522,00 SIT (32% - tožbeni zahtevki so namreč znašali skupaj 28.700.000,00 SIT), ker so policisti 

ob prekoračitvi pooblastil poškodovali tožnike. Od teh je v eni zadevi prišlo do poškodb, ker je pri 

aretaciji prišlo do zmote v osebah ob sočasno hudih poškodbah tožnikov, v eni zadevi pa je sodišče 

ugotovilo, da je tožnik prispeval k nastanku škode v višini 35%. 

Država je morala v dveh zadevah plačati odškodnino 1.023.244,00 SIT (tožnika sta s tožbama v celoti 

uspela), in sicer je bil zahtevek v višini 15.344,00 SIT pripoznan, ker je sodišče pri izračunu stroškov 

naredilo napako, znesek 1.007.900,00 SIT pa, ker je delavka v zemljiški knjigi s ponarejanjem vpisov 

fizični osebi povzročila škodo. 

V 16 zadevah je bila Republika Slovenija obsojena na plačilo odškodnine v skupnem znesku 

10.831.017,00 SIT (15,09 % - tožbeni zahtevki so namreč znašali skupaj 71.759.868,00 SIT), pri 

čemer sta bila zahtevka v dveh zadevah v skupnem znesku 66.340,00 SIT pripoznana v celoti, saj je 

Agencija za plačilni promet zneska pomotoma zarubila iz osebnega računa stečajnega upravitelja 

namesto iz sredstev stečajnega dolžnika. V ostalih zadevah je bila država obsojena na plačilo, ker 

tožnikom v treh zadevah niso bili vrnjeni zaseženi predmeti, čeprav je bil v eni zadevi kazenski 

postopek ustavljen, v dveh zadevah pa kazenski postopek sploh ni bil začet; v dveh zadevah, ker je 

zaradi nevestne hrambe na zaseženih vozilih nastala škoda; ker je Republiška uprava za javne 

prihodke izbrisala tožnikovo obratovalnico iz registra, čeprav je bila odločba upravnega organa 

odpravljena; ker je na osebnem vozilu nastala škoda, ko je tožnica zapeljala na novo narejen otok, ki ni 

bil označen s prometno signalizacijo; ker v štirih zadevah osebam, zoper katere so tekli disciplinski 

postopki in so bili ustavljeni, niso bili priznani in povrnjeni stroški zastopanja; ker je upravni organ 

neupravičeno prepovedal tožnici opravljati vozniški izpit; ker so bile v internem glasilu ministrstva 

objavljene žaljive obdolžitve glede tožnikov; ker je morala pravna oseba zaradi rekonstrukcije ceste za 
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obdobje enega meseca in pol zapreti trgovino, zaradi izpada prometa pa je pravni osebi nastala škoda; 
ker je fizična oseba izgubila zemljišče zaradi postavitve naprave za odvodnjavanje. 

Republika Slovenija je bila obsojena na plačilo odškodnine (prisojeno 200.000,00 SIT ali 9,5% od 

vtoževanih 2.100.000,00 SIT), ker je sodišče zasebnemu tožilcu v kazenskem postopku kršilo pravico 
do sojenja v razumnem roku. V drugem primeru je bila Republika Slovenija obsojena na plačilo 

odškodnine v znesku 150.000,00 SIT (vtoževano 300.000,00 SIT), ker je bila tožnici v postopku o 

Prekršku izrečena denarna kazen neupravičeno spremenjena v zaporno kazen. 

V dveh zadevah je bila Republika Slovenija obsojena na plačilo odškodnine v znesku 1.464.000,00 SIT 

(19% zneska, ki sta ga tožnika vtoževala - 7.712.000,00 SIT), in sicer zaradi nepravilne evidence o 

Prisotnosti tožnika na delu ter zaradi solidarne odgovornosti države za škodo, ko je učenec poškodoval 

sošolca. 

V štirih zadevah je bila s tožniki sklenjena sodna oziroma izvensodna poravnava na plačilo skupnega 

zneska 12.850.000,00 SIT (39% tožbenih zahtevkov, ki so skupaj znašali 33.124.057,00 SIT), in sicer 

zaradi neustrezne zagotovitve varnosti policistu na delu; zaradi škode na tovornem vozilu, ki je bilo 

Protipravno zaseženo in v neprimerni hrambi; zaradi grožnje podčastnika slovenske vojske s pištolo in 

ustrahovanja oškodovanca; zaradi nezakonite razrešitve s funkcije direktorja. V dveh zadevah je bila s 

tožnikoma sklenjena sodna poravnava brez določb o plačilu, saj se je v eni zadevi Republika Slovenija 

zavezala opravičiti tožniku v časniku in na nacionalni televiziji, v drugi zadevi pa sta pravdni stranki 

sklenili, da umakneta tožbo druga proti drugi. 

Na podlagi podatkov iz pregleda pravnomočno zaključenih sporov iz naslova nepravilnega dela 

državnih organov v letu 2003 ocenjujem, da je bilo zastopanje Državnega pravobranilstva zelo 

uspešno, saj izhaja, da so tožniki s tožbami uspeli v poprečju le v višini 1,60%. 

'V/1.3. ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI ZARADI NAPAKE DRŽAVNEGA ORGANA 

Število tožb oziroma odškodninskih zahtevkov, s katerimi oškodovanci uveljavljajo odškodnino na 
Podlagi objektivne odgovornosti države (brez njene krivdne odgovornosti), je bilo lani v primerjavi s 

Predhodnim letom večje za 47,74 % (2003 - 328, 2002 - 222). 

Med najpogostejšimi novimi zadevami so; 

Regresni zahtevki za plačano škodo nastalo med vojno v letu 1991 (Primer: Tuji gospodarski družbi sta 
Pred sodiščem v Beogradu vložili proti Republiki Sloveniji in ostalim državam bivše Jugoslavije dve regresni 
tožbi za izplačano škodo v višini 277.842,85 DEM in 14.901.257,09 USD. Gre za škodo, ki je nastala ob 
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raketnem napadu JLA na letališče Brnik (poškodovana letališka stavba, hanger, letala), škodo pa je 
zavarovalnica že izplačala). 

Odškodninski zahtevki za zaplenjeno premoženje (Primera: Fizična oseba toži na plačilo odškodnine v višini 
902.377,00 EUR zaradi izgube mesečne najemnine v času od pravnomočne razveljavitve sodne odločbe pa 
do dneva, ko je bila v nepravdnem postopku tožniku in ostalim pravnim naslednikom razlaščenca namesto 
vrnitve zaplenjenih nepremičnin v naravi prisojena odškodnina v obliki obveznic določenih z Zakonom o 
izdaji obveznic; agrarna skupnost toži na plačilo odškodnine v znesku 14.814.173,00 SIT za kmetijska in 
zazidana ter nezazidana stavbna zemljišča, ki jih ni bilo možno vrniti v naravi). 

Odškodninski zahtevki za škode, nastale v zvezi s poškodbami in obolenji pri služenju vojaškega roka 
(Primeri: Oškodovanci v 41 zadevah zahtevajo plačilo ali tožijo v skupnem znesku 113.887.072,00 SIT, ker 
so utrpeli poškodbe med usposabljanjem pri premagovanju različnih ovir ker je otrok tožnika umrl med 
usposabljanjem; ker je zaradi opustitve nadzora prišlo med vojaki do pretepa v spalnici in je bil tožnik 
telesno poškodovan ali ker je tožnik zaradi pika klopa zbolel za boreliozo). 

Odškodninski zahtevki za škode nastale pri delu (Primer: Oškodovanci, najpogosteje so to delavci 
Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve, v 203 zadevah zahtevajo plačilo ali tožijo v 
skupnem znesku 1.556.517.417,61 SIT). 

- Odškodninski zahtevki iz naslova škod, ki so nastale zaradi neupravičenega odvzema prostosti (Primer V 31 
zadevah oškodovanci tožijo na plačilo odškodnine v skupnem znesku 433.683.134,00 SIT). 

Odškodninski zahtevki za škode v zvezi s poškodbami med prestajanjem kazni zapora (Primera: Fizični 
osebi s tožbo zahtevata plačilo odškodnine v skupnem znesku 14.100.000,00 SIT za škodo v zvezi s 
poškodbo na delu v času prestajanja zapora v zavodu za prestajanje kazni zapora. Eden od oškodovancev 

je pri delu v zavodu zaradi oslabelosti in vrtoglavice pri polivanju samokolnice le to prevrnil, padel na tla in si 
v predelu komolca zlomil levo roko, drugi oškodovanec pa se je poškodoval, ko se je nanj zrušil počen m 

slabo pritrjen umivalnik). 

Odškodninski zahtevki iz naslova škode, ki so nastale zaradi slabo vzdrževanih cest oziroma zaradi gradnje 
ceste (Primeri: Oškodovanci tožijo oziroma zahtevajo v petih zadevah odškodnino v skupnem znesku 
61.664.363,00 SIT, ker država ni poskrbela za dovolj visoko zaščitno ograjo, da pešci ne bi mogli skakati na 
hitro cesto; ker je škodo na avtomobilu povzročila skala, ki je priletela na cesto; ker je tožnik s sprednjim 
kolesom zadel v dvignjen pokrov cestnega jaška; ker je na stanovanjski hiši nastala ob gradnji hitre ceste 
škoda; ker je zaradi del pri gradnji avtoceste prišlo do izpada namakalnega sistema). 

Odškodninski zahtevki, ki izvirajo iz škode, ki jo povzroča azbestoza. Zunanji oddelek v Novi Gorici je prejel 

146 novih odškodninskih zahtevkov. O takšnih zahtevkih sem poročal že v poročilu za predhodno leto in 

poudaril, da Republika Slovenija v pravdah nastopa večinoma kot stranski intervenient na strani Salonita, 
Gradbeni material d.d. Anhovo. V letu 2003 Republika Slovenija v petih zadevah nastopa tudi kot 

drugotožena stranka, ker je v smislu Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestoznimi izdelki ter o 
zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno subsidiarno odgovorna z3 

plačilo odškodnin. 
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Prikaz v letu 2003 pravnomočno zaključenih sporov iz naslova objektivne odgovornosti države: 

V 18 zadevah so sodišča tožbenim zahtevkom zaradi neupravičeno odrejenega pripora delno ugodila 

in tožnikom prisodila odškodnino v skupnem znesku 17.070.948,00 SIT (kar je 35% tožbenih 

zahtevkov - 48.711.937,00 SIT), v štirih zadevah je bila sklenjena sodna poravnava v skupnem znesku 

1.735.000,00 SIT (kar je 32% zahtevkov, ki so znašali 5.475.000,00 SIT), v dveh zadevah pa sta 

tožnika tožbeni zahtevek v skupni višini 2.610.000,00 SIT umaknila. 

Zahtevku tožnika, katerega je v času prestajanja zaporne kazni poškodoval sozapornik, je sodišče 

delno ugodilo in tožniku od zahtevanih 1.429.879,00 SIT prisodilo 1.003.280,00 SIT. 

Sodišče je delno ugodilo tožbenemu zahtevku do višine 15.000.000,00 SIT (tožba se je glasila na 

30.000.000,00 SIT) za škodo, ki jo je tožnik utrpel ob napadu medveda. 

Tožbo zoper Republiko Slovenijo je tožnik umaknil, ker je škodo v višini 300.000,00 SIT, ki jo je 

povzročila divjad, plačala zavarovalnica, pri kateri je država zavarovala odgovornost. 

Dvema tožbenima zahtevkoma, ki sta se nanašala na povrnitev škode na motornih vozilih, ki sta bili 

uporabljeni v letu 1991 med junijsko vojno, je sodišče delno ugodilo, in sicer v višini 2.784.000,00 SIT 

(tožnika sta zahtevala 4.480.000,00 SIT). V eni zadevi je sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek v višini 

1.900.000,00 SIT, ker je ugotovilo, da odškodninska odgovornost Republike Slovenije ne obstaja. 

V sporih zaradi plačila odškodnine za zaplenjeno premoženje, je sodišče enemu tožbenemu zahtevku 

delno ugodilo in odločilo, da bo tožnik prejel odškodnino v višini 3.080.803,00 SIT izplačljivo v 

obveznicah (10% tožnikovega zahtevka, ki je znašal 29.610.000,00 SIT), v dveh zadevah sta bila 

zahtevka v višini 184.833.813,00 SIT zavrnjena, v petih zadevah pa so tožniki zaradi spremembe 

zakonodaje tožbe v skupni vrednosti 328.667.494,00 SIT umaknili. 

Največ je bilo zaključenih sporov, ki se nanašajo na odškodnine za škode v zvezi s poškodbami na 

delu. v 22 zadevah so sodišča delno ugodila tožbenim zahtevkom v skupnem znesku 38.991.319,00 

SH* (tožniki so zahtevali plačilo 73.983.834,00 SIT - poškodbe med treningom borilnih veščin, pri 

rednem in obveznem usposabljanju oziroma na delovnem mestu). V treh zadevah so bile sklenjene 

Poravnave, na podlagi katerih je bilo tožnikom namesto zahtevanih 7.232.291,00 SIT izplačanih za 

4-324.291.00 SIT odškodnin. V devetih zadevah so sodišča zavrnila tožbene zahtevke v skupni višini 

29.054.000,00 SIT, ker so se tožniki poškodovali med izvajanjem aktivnosti, za katere država ni 

objektivno odškodninsko odgovorna. Tožniki so, ne da bi prejeli plačilo, umaknili tožbe v šestih 

zadevah (zahtevali so 11.007.510,00 SIT). V dveh zadevah je kot stranski intervenient nastopila 

zavarovalnica, pri kateri je država zavarovala odgovornost in zavarovalnica se je tudi zavezala za 
P'aćilo odškodnine. V 12 zadevah, ki se nanašajo na tožbe delavcev Salonit Anhovo, je Republika 

Slovenija nastopala samo kot stranski inten/enient, na plačilo odškodnin pa je bil obsojen Salonit 

Anhovo. 
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V 16 zadevah je sodišče delno ugodilo tožbenim zahtevkom zaradi poškodb med služenjem vojaškega 

roka v skupnem znesku 39.247.144,00 SIT (od zahtevanih 83.917.255,00 SIT) in sicer zato, ker sta si 

oškodovanca pri streljanju poškodovala sluh, saj enemu niso omogočili primerne zaščite ušes, drugi 

pa je bil poškodovan, ko je vojaški častnik pri vhodu v šotor izstrelil dva naboja vadbenega streliva; ker 

je sin tožnika umri med usposabljanjem; ker so se oškodovanci poškodovali pri premagovanju različnih 

ovir ker je oškodovancu med usposabljanjem v roki eksplodirala bomba; ker je oškodovanec zaradi 

vboda klopa zbolel za boreliozo; ker je pri tožniku med služenjem vojaškega roka izbruhnila astma. V 

eni zadevi je sodišče odgovornost države utemeljilo s tem, da je sicer nenevarna vaja (tožnik je med 

gibanjem po deloma strmem terenu poraslim s travo in grmičevjem zadel skalo in padel ter si 

poškodoval roko v zapestju) postala nevarna glede na okoliščine v katerih se je izvajala (razgiban 

skalnat teren porasel s spolzko travo, vaja potekala v vojaški opremi in s puškomitraljezom). V dveh 

zadevah je bila sklenjena sodna poravnava v znesku 633.316,00 SIT (21% zneska, ki sta ga tožnika 

vtoževala s tožbo - 2.945.000,00 SIT). V desetih zadevah je sodišče zavrnilo tožbene zahtevke v 

skupnem znesku 80.288.071,00 SIT, ker je ugotovilo, da za obravnavane poškodbe država ni 

objektivno odgovorna, v eni zadevi pa je tožnik po vložitvi ugovora zastaranja tožbo v znesku 

1.200.000,00 SIT umaknil. 

Glede odškodninskih zahtevkov zaradi neupravičenih obsodb, od teh v eni zadevi v postopku za 

prekršek, so tožniki v petih zadevah delno uspeli s tožbenimi zahtevki v skupni višini 27.396.121,00 

SIT (17% vtoževanega zneska - 157.925.352,00 SIT). V treh zadevah so bili tožbeni zahtevki 

umaknjeni, in sicer eden v višini 48.000.000,00 SIT po predhodno sklenjeni izvensodni poravnavi za 

16.393.200,00 SIT (34%), dva v višini 7.900.000,00 SIT pa sta bila umaknjena, ker je bila tožnikoma 

odškodnina že plačana. 

Tožnik je delno uspel s tožbo zaradi poškodb, ki jih je dobil v delovni nesreči med prestajanjem 

zaporne kazni. Sodišče je tožniku namesto zahtevanih 9.200.000,00 SIT prisodilo odškodnino v višini 

3.384.726,00 SIT. Državno pravobranilstvo je posredovalo, da je gospodarska družba, v kateri se je 

tožnik poškodoval, izplačano odškodnino Republiki Sloveniji že v celoti povrnila. 

V zadevah, ki so se nanašale na odškodninske tožbe zaradi škod, ki naj bi bile povzročene zaradi 

gradnje ceste - nepreglednih križišč - je en tožnik s tožbenim zahtevkom delno uspel. Sodišče je tožeči 

stranki prisodilo odškodnino v višini 2.943.750,00 SIT za nepremoženjsko škodo, ker država ni 

poskrbela za primerno prometno signalizacijo na kritičnem odseku ceste, kjer je prišlo do prometne 

nesreče v kateri je bil udeležen tožnik, zahtevek za premoženjsko škodo pa je zavrnilo (60,32% 

vtoževanega zneska 7.419.000,00 SIT). V eni zadevi je bila sklenjena sodna poravnava za znesek 

3.922.649,00 SIT (28% tožnikovega zahtevka - 14.030.476,00 SIT). V dveh zadevah sta tožnika 

umaknila tožbi v skupnem znesku 8.168.013,00 SIT. V dveh zadevah je sodišče zavrnilo tožbi na 

plačilo 7.141.671,00 SIT, ker ni ugotovilo odškodninske odgovornosti države. 
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Poleg naštetih primerov tožbenih zahtevkov v zvezi z odškodninsko odgovornostjo države pa je 

Potrebno omeniti tožbo tožnika, to je bil poškodovan med večerjo v menzi uprave za notranje zadeve. 

Med večerjo je v prostoru menze prišlo do sprožitve revolverja, ki je bil osebna last policista, katerega 

je ob vstopu v menzo odložil na mizo. K mizi so pristopili drugi delavci policije, vzeli revolver iz torbice 
ln si ga ogledovali. Med ogledovanjem se je revolver sprožil, izstreljena krogla je zadela tožnika ter mu 
na sprednji strani pod ključnico predrla desno stran prsnega koša. Tožnik, ki je bil hudo telesno 

poškodovan, je s tožbo zahteval plačilo 6.400.000,00 SIT odškodnine. Vrhovno sodišče Republike 

Slovenije, ki je odločalo o vloženi reviziji Republike Slovenije, je v sodbi poudarilo, da je potrebno 

odškodninsko odgovornost Republike Slovenije obravnavati po 174. členu Zakona o obligacijskih 

razmerjih. Upoštevalo je dejstvo, da je revolver nevarna stvar, da je Republika Slovenija dopuščala 

uporabo neformacijskega orožja in jo je zato treba šteti za imetnico takega orožja. Prvostopno sodišče 

Pa je uporabilo določbe o deljeni odgovornosti in ocenilo, da je 30 % obravnavane škode nastalo 

zaradi protipravnega ravnanja policistov, ostalih 70 % pa gre pripisati Republiki Sloveniji. Republika 

Slovenija je bila tako obsojena na plačilo odškodnine v znesku 4.000.000,00 SIT s pripadajočimi 

pravdnimi stroški. 

Na podlagi podatkov iz pregleda pravnomočno zaključenih sporov iz naslova objektivne odgovornosti 

države v letu 2003 ocenjujem, da je bilo zastopanje Državnega pravobranilstva uspešno, saj izhaja, da 
So tožniki s tožbenimi zahtevki uspeli v poprečju le v višini 14,76%. 

IV/1-4. DELOVNI IN SOCIALNI SPORI 

V okviru pravdnih zadev posebej prikazujem zadeve, ki se nanašajo na spore, ki jih rešujejo delovna in 

socialna sodišča. Še v letu 1999 so tovrstne zadeve predstavljale 85 % pripada vseh pravdnih zadev, v 

obravnavanem letu pa samo še 14,87 %. V delo smo prejeli 298 zadev. Sedežno pravobranilstvo je 
Prejelo 189 zadev, kar predstavlja 63,42 % vseh novih delovnih in socialnih sporov in 14,92 % vseh 

Prejetih pravdnih spisov na sedežu. Zmanjšano število novih tožbenih zahtevkov kaže, da naj bi bilo 

delovnih sporov z državo vse manj. 

Sjdelovni spnri 

Največ novih sporov (103 tožbe, kar je za 25, 61 % več kot v predhodnem letu) je sproženih zaradi 
2atrjevane nezakonitosti odločb na področju razporeditev in razvrstitev v plačilne razrede po sprejetju 
n°vih sistemizacij delovnih mest, zaradi nenapredovanja ali nepravilnega napredovanja v višji plačilni 

razred. Večina tožnikov izhaja iz vrst uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za 

obrambo. 

pregled 117 pravnomočno rešenih tovrstnih sporov v preteklem letu je pokazal, da so bili zahtevki 
uPravičeni v 23 primerih. 
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Druga najštevilnejša skupina zahtevkov (76) se nanaša na zahtevke zaradi nepravilnega izplačevanja 

plač (določitev količnika, plačilo razlike v plači, prikrajšanje pri plači) in nadomestil (dodatki za nadurno 

delo, stroškov prevoza na delo, terenskih dodatkov, odpravnin, nadomestil za neizkoriščen letni 

dopust). 

Pregled 124 pravnomočno zaključenih zadev pokaže, da je bilo ugodeno 44 zahtevkom, 80 pa jih je 

sodišče zavrnilo. 

Opozarjam na pravnomočno sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, v kateri je 

sodišče odločilo, da opravljanje dežurstva in stražarske obveznosti ne šteje za nadurno delo, saj gre za 

stalno in utečeno opravilo oz. delo, ki ni vezano samo na redni delovni čas. Bistvo nadurnega dela je v 

tem, da gre za redno delo, ki se sicer opravlja v rednem delovnem času, pa ga zaradi danih okoliščin 

ni mogoče v celoti opraviti v okviru rednega delovnega časa. Zoper pravnomočno odločbo je v teku 

ustavna pritožba. Tovrstnih odprtih zahtevkov je še 35. 

Prejeli smo 34 tožb na izpodbijanje sklepov o prenehanju delovnega razmerja. 

Pregled pravnomočno rešenih zadev v preteklem letu pokaže, da so tožniki uspeli z 19 od 31 

zahtevkov. 

Država je bila uspešna v vseh pravnomočno rešenih zahtevkih na povračilo plačanih šolnin. 

Med zaključene zadeve v letu 2003 sodi tudi 748 zadev iz naslova »certifikatov«; od tega so sodišča 

zavrnila 210 tožb, 538 tožb pa je bilo umaknjenih na podlagi stališča Ustavnega sodišča Republike 

Slovenije. 

Glede na naravo delovnih sporov menim, da bi pristojna ministrstva morala, v izogib sodnim 

postopkom in nepotrebnim stroškom, v primerih utemeljenosti zahtevkov in nesporne obveznosti 

pospešeno reševati zahtevke sama ali v strokovnem sodelovanju z Državnim pravobranilstvom v 

izvensodnih postopkih. 

b) socialni spori 

Spori zoper Republiko Slovenijo se v pretežnem delu nanašajo na zahtevke za priznanje pravice do 

solidarnostne pomoči, pravice do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, pravice do štipendije, 

pravice do dodatkov za nego ter pravice do upokojitve pod ugodnejšimi pogoji. 

Republika Slovenija nastopa v socialnih sporih pogosto tudi kot tožnik, ko vtožuje vrnitev neupravičeno 

prejetih nadomestil in dodatkov ter v sporih zaradi uveljavljanja pravice do republiške štipendije. 
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Na podlagi spremenjenega pravnega stališča Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, po 

katerem morajo Centri za socialno delo izdati posebno odločbo o ukinitvi ali izgubi pravice do 

denarnega dodatka, da bi lahko uspešno uveljavljali zahtevek na vrnitev teh dodatkov, so sodišča 

zavrnila devet zahtevkov, Državno pravobranilstvo pa je nekaj tožb umaknilo. 

'z Pregledanih pravnomočno zaključenih sporov izhaja, da je med tožbenimi zahtevki precej takšnih, ki 

se glasijo samo na izpodbijanje odločbe državnega organa, ne vsebujejo pa denarnega zahtevka. 

Primerjava med dobljenimi zadevami (k tem so prišteti tudi umiki tožb) in izgubljenimi zadevami (med 

te sodijo vse zadeve, v katerih je država na podlagi sodb plačala določene zneske, poravnave in tisti 

umiki tožb, ko je država med postopkom izpolnila obveznost) je pokazala, da so bili tožniki uspešni z 

35,04% zahtevkov. V zadevah z denarnimi zahtevki so tožniki uspeli v višini 43,08%. V poprečju so 

tožniki uspeli z 39,06% zahtevka. V izračunih niso zajeti zahtevki iz naslova premalo izplačanih plač v 

letu 1992. Če bi upošteval število in vrednost zavrnjenih in umaknjenih zahtevkov, bi bila uspešnost 

tožnikov veliko nižja, in sicer le 13,62%. 

IV/1.5. ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI NA PODLAGI 72. ČLENA ZAKONA O 

DENACIONALIZACIJI 

Odškodninski zahtevki na podlagi določbe 72. člena Zakona o denacionalizaciji so pomembni 

predvsem zaradi višine zahtevanih odškodnin. V letu 2003 je Državno pravobranilstvo prejelo 14 

zahtevkov v skupni vrednosti 516.306.602,00 SIT (trije zahtevki niso denarno ovrednoteni). Ob 

upoštevanju mnenja tožene stranke (praviloma je to zavezanec za vrnitev), nedokazanosti določenih 
trditev in neizkazanosti pravilnosti višine odškodninskega zahtevka, je Državno pravobranilstvo v 

predhodnih postopkih devet zahtevkov zavrnilo. V petih zadevah so vložene tožbe v skupnem znesku 
93.312.326,55 SIT. V letu 2003 je zaključena s pravnomočno sodbo ena zadeva, v kateri je tožniku 

(zaradi nemožnosti uporabe družinske hiše - v funkciji poslovnega prostora) prisojenih 180.000.000,00 
S|T od zahtevanih 210.014.275,00 SIT. 

Glede na število nezaključenih pomembnejših denacionalizacijskih zahtevkov ocenjujem, da bo zoper 

državo vloženih še večje število tovrstnih zahtevkov. Pri tem pripominjam, da pri zahtevkih, ki temeljijo 
na 72. členu Zakona o denacionalizaciji, Državno pravobranilstvo lahko uspešno ugovarja le izplačilu 

odškodnin za škode, ki jih pozitivni predpisi izrecno ne priznavajo. Sicer pa višine prisojenih odškodnin 

praviloma temeljijo na izračunih izvedencev. To je tudi razlog, da so tožniki v obravnavanih zadevah 

uspešni, saj so v preteklem letu uspeli s 85,55 %. 
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IV/1.6. IZPODBIJANJE PRA VNIH DEJANJ 

Da bi država dosegla izpolnitev obveznosti fizičnih oz. pravnih oseb, se pogosto poslužuje sodnih 

postopkov, v katerih izpodbija določena pravna dejanja. 

Tožbe na izpodbijanje pravnih dejanj so najpogostejše na področju delovanja davčnih organov, ko 

davčni zavezanci z namenom, da bi se izognili finančnim obveznostim, s pravnimi posli odtujujejo 

nepremičnine. 

V letu 2003 je bilo pravnomočno zaključenih osem zadev, vse v korist tožnika. 

Pogoste so tovrstne tožbe tudi v povezavi s stečajnimi postopki (125. člen Zakona o prisilni poravnavi, 

stečaju in likvidaciji), ko država kot upnik izpodbija pravna dejanja stečajnega dolžnika, sklenjena v 

zadnjem letu pred uvedbo stečaja. 

Posebej omenjam stečajno zadevo Mebles IMS d.o.o. - v stečaju, v kateri je Državno pravobranilstvo 

na predlog stečajne upraviteljice in po posvetu s finančnim in pravosodnim ministrstvom v imenu 

Republike Slovenije vložilo 148 tožb, s katerimi se izpodbijajo pravna dejanja pred uvedbo stečajnega 

postopka. Večina tožb se nanaša na izpodbijanje plačil s pomočjo asignacijskih pogodb. Vrednost 

vloženih tožb je približno 750 milijonov SIT. Pri vseh tožbah je stransko intervencijo že priglasila 

stečajna upraviteljica, ki bo aktivno nastopala na strani tožeče stranke. Zaradi medijske odmevnosti 

stečaja Meblesa, ki je predvsem posledica nedokončanih stanovanj v »Zbiljskem gaju«, Državno 

pravobranilstvo o vseh pomembnih vprašanjih, ki se nanašajo na stečajni postopek in predmetne 

spore, obvešča Ministrstvo za pravosodje in Sektor za upravljanje z državnim premoženjem pri 

Ministrstvu za finance. 

Pretežni del lastninskih sporov je posledica pravno neurejenega lastništva nepremičnin. Temelji teh 

sporov so zelo različni, omenjam le pomembnejše in najpogostejše. 

Republika Slovenija je proti Železarni Jesenice in fizičnim osebam, ki jim je Železarna Jesenice 

prodajala kmetijska zemljišča in gozdove, vložila osem tožb na ugotovitev lastninske pravice na 

podlagi 14. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Železarna 

Jesenice, na katero so v zemljiški knjigi vknjižena kmetijska zemljišča in gozdovi, se ni lastninila po 

Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.list RS, št. 55/92) ali kakšnem drugem specialnem 

zakonu, temveč je s pogodbo o prenosu družbenega kapitala z dne 15.3.1991 prenesla celotni lastniški 

delež neodplačno na Republiko Slovenijo po bilanci stanja na dan 31.12.1990. V tej bilanci kmetijska 

IV/1.7. LASTNINSKI SPORI 
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zemljišča in gozdovi niso bili vrednoteni. Pred vložitvijo tožbe so predstavniki Železarne Jesenice na 

pogovorih s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije zatrjevali, da so kmetijska 

zemljišča in gozdovi vrednostno preneseni na Republiko Slovenijo, vendar o tem niso imeli podatkov in 

dokazov. 

Ob izvajanju obnove zemljiške knjige je prišlo do napak, ko je bila namesto dejanskega lastnika 

vknjižena kot lastnik nepremičnin Republika Slovenija. Ker so potekli vsi roki za ugovor na novo 

zemljiško stanje, kot tudi roki za izbrisno tožbo, so prejšnji lastniki prisiljeni vlagati tožbe ter dokazovati 

lastnino v sodnem postopku. 

Se vedno so v teku postopki zaradi odkupa stanovanj pod pogoji Stanovanjskega zakona. Od 49 

rešenih zahtevkov so bili tožniki uspešni v 19 primerih. 

V zvezi s tožbenimi zahtevki na priznanje lastninske pravice, na ugotovitev ničnosti pogodb in izstavitve 

zemljiškoknjižnih listin opozarjam na tri končane zadeve, v katerih je Državno pravobranilstvo v imenu 

Republike Slovenije, ki je lastnica kmetijskih zemljišč, izločalo kmetijska zemljišča iz stečajne mase 

stečajnega dolžnika. V eni zadevi je sodišče ugotovilo ničnost pogodb in sodnih poravnav na podlagi 

katerih so v stečajnem postopku prodajali kmetijska zemljišča, ki bi morala biti prenesena na Sklad 

kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad). V drugi zadevi je sodišče 

ugotovilo ničnost prodaje izločevanih kmetijskih zemljišč, katere je sodišče v stečajnem postopku, kljub 

Pisnemu opozorilu Državnega pravobranilstva, prodalo na javni dražbi. V tretji zadevi pa je Republika 

Slovenija s tožbo uspešno izločila iz stečajne mase vsa kmetijska zemljišča, ki bi morala biti prenesena 
na Sklad. 

Pregled rešenih lastninskih sporov v preteklem letu pokaže, da so tožniki v svojih zahtevkih uspeli v 

višini 36,04 %. 

'V/1.8. OSTALA PRAVNA PODROČJA 

številčno (30) izstopajo tožbe zaradi refundacije stroškov šolskih prevozov v skupni vrednosti 

840.716.641,88 SIT. Občine zatrjujejo, da je Republika Slovenija dolžna povrniti stroške prevozov 

osnovnošolcev na nevarnih poteh v šolo, Republika Slovenija pa vztraja, da so bili ti stroški občinam 
Priznani skladno z zakonom o financiranju občin, in sicer v letu 1998 v okviru zagotovljene porabe, v 
letih 1999 in 2001 pa v zneskih primerne porabe. Zaradi spremenjene zakonodaje so po 18.08.2001 te 

stroške dolžne kriti lokalne skupnosti. Sodišče eno izmed zadev obravnava kot vzorčno. 

^ 'etu 2002 je Državno pravobranilstvo imelo v delu veliko zadev, ki so se nanašale na davčne in 
Car|nske terjatve Republike Slovenije do pravnih oseb, ki so bile izbrisane iz sodnega registra. Za 

navedene pravne osebe je Zakon o finančnem poslovanju podjetij v četrtem odstavku 27. člena 
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uzakonil pravno domnevo, da so za neplačane terjatve odgovorni delničarji oziroma družbeniki, glede 

vprašanja, v kakšnem postopku lahko upniki uveljavijo terjatev do delničarjev oziroma družbenikov, pa 

sodna praksa ni bila enotno opredeljena. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s sklepom opr.št. II 

Ips 20/2002 z dne 6. 6. 2002 razrešilo vprašanje pristojnosti in odločilo, da so za izterjavo dolgov, 

nastalih v upravnih postopkih, pristojni upravni organi. Po sprejeti odločbi Državno pravobranilstvo v 

primerih, ko postopek pred sodiščem še ni bil začet, ni vlagalo novih tožb oziroma izvršilnih predlogov, 

prav tako pa je začelo umikati tožbe oziroma pritožbe. Sodišča so na podlagi umikov oz. z zavrnilnimi 

sodbami zaključila 82 zadev. Pred sprejetjem citiranega stališča Vrhovnega sodišča Republike 

Slovenije je bilo izdanih 43 sodb na podlagi izostanka. 

V zadnjih dveh letnih poročilih sem opozoril, da Državno pravobranilstvo v dogovoru z Inšpektoratom 

Republike Slovenije za okolje in prostor dela na ugotavljanju nelegalnih izkoriščanj mineralnih surovin, 

ki so na podlagi Zakona o varstvu okolja od 2. 7. 1993 postale last Republike Slovenije. 

V delu imamo 133 zadev, v pripravi je še približno 50 tožb. Pred sodišči je v teku 25 zadev zaradi 

plačila odškodnine, v 13 zadevah so sodišča že postavila izvedence. Pravnomočno sta bili zaključeni 

dve zadevi. V eni zadevi je bil toženec obsojen na celotno vtoževano vrednost 1.316.000,00 SIT, v 

drugem primeru pa je bila zadeva rešena s sodno poravnavo, sklenjeno na podlagi izvedenskega 

mnenja za znesek 3.690.000,00 SIT. 

V letu 2003 smo vložili kot zastopniki oškodovanke Republike Slovenije 30 kazenskih ovadb zaradi 

suma kaznivega dejanja tatvine po 211. členu Kazenskega zakonika. V že začetih kazenskih postopkih 

smo priglasili 18 premoženjskopravnih zahtevkov. 

Posebej opozarjam na uspešnost predhodnih kazenskih postopkov, v katerih Državno pravobranilstvo 

soglaša z odložitvijo kazenskega postopka pod pogojem, da osumljenec plača zahtevano odškodnino. 

V takih primerih tožilec po plačilu odškodnine kazensko ovadbo zavrže. 

Med ostalimi pravnomočno končanimi pravdnimi zadevami, omenjam še naslednje primere: 

Gospodarske spore, ki so se vodili kot nadaljevanje izvršilnih postopkov zoper državo kot dolžnika, nanašali 
pa so se na neplačevanje in nepravočasno plačevanje računov. Pregled teh zadev je pokazal, da so tožniki 
od 68 zaključenih zadev (tožniki so zahtevali plačilo 2.304.117.024,00 SIT) delno uspeli z zahtevki v 23 
primerih v skupnem znesku 1.336.581.098,00 SIT. Uspeh oškodovancev v pravdah je 58 %. 

Spore, ki jih je država vodila kot nadaljevanje izvršilnih postopkov zoper dolžnike, nanašali pa so se na 
plačilo različnih obveznosti do države. Pregled teh zadev je pokazal, da je država od zaključenih 52 zadev ( 
s tožbami je zahtevala plačilo 115.832.016,00 SIT) delno uspela z zahtevki v 26 primerih v skupnem znesku 

41.735.507,00 SIT, v 11 zadevah pa je prišlo do umika tožbe. Država je bila s svojimi zahtevki uspešna v 
višini 36,03 %. 
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Spore Republike Slovenije, ki se nanašajo na Izpraznitev stanovanja (zasedenost brez pravnega naslova ali 

neplačevanje najemnine in drugih prispevkov). Republika Slovenija je uspela v 62 primerih, v desetih 
primerih je bil tožbeni zahtevek zavrnjen. 

IV/1.9. SODELOVANJE DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA V POSTOPKIH 

MEDIACIJE PRED OKROŽNIM SODIŠČEM V LJUBLJANI 

V letu 2003 je Okrožno sodišče v Ljubljani Državnemu pravobranilstvu poslalo 53 predlogov za 

vključitev v postopek mediacije. V 11 zadevah je Državno pravobranilstvo soglašalo s postopkom 

Hlediacije, v 35 zadevah ni dalo soglasja. 

Uspešno so bile zaključene tri mediacije: v dveh primerih s sklenitvijo sodne poravnave (od zahtevanih 

15.800.875,60 SIT smo se poravnali za 3.600.000,00 SIT), v enem primeru pa je bil sklenjen dogovor 
0 pobotu. 

Ocena, da se država premalokrat poravnava, ni v skladu z dejanskim stanjem. V letu 2003 je Državno 

pravobranilstvo v predhodnih postopkih sklenilo z oškodovanci izvensodno poravnavo v 111 primerih. 

Oškodovancem je bilo od zahtevanih 892.340.066,57 SIT izplačano 306.586.884,54 SIT. Po vložitvi 
tožb pa je prišlo do sklenitve sodnih poravnav v 98 primerih, od tega v 41 delovnih oziroma socialnih 

sporih. Oškodovancem je bilo od zahtevanih 2.099.932.208,00 SIT izplačano na podlagi poravnav 
1-370.343.141,00 SIT. Na podlagi vseh poravnav je bilo izplačanih najmanj 1.676.930.025,54 SIT, saj 
v navedenih številkah niso zajete tiste zadeve, v katerih je prišlo do umika tožbenih zahtevkov po 

sklenitvi izvensodne poravnave brez sodelovanja Državnega pravobranilstva, višina izplačanih zneskov 

P3 nam ni bila sporočena. 

Poudarjam, da je sklepanje poravnav za državo smotrno v zadevah, v katerih temelj zahtevka ni 
sPoren. Država bi morala slediti strokovnemu mnenju Državnega pravobranilstva in zagotoviti sredstva 

v Proračunu ali proračunski rezervi za izplačilo različnih odškodnin. Zato predlagam, da Vlada ustanovi 

kot svoje delovno telo posebno strokovno komisijo, ki bi presojala utemeljenost sklepanja poravnav v 

vseh postopkih pred slovenskimi sodišči. 

Razmisliti bi bilo treba tudi o primernosti uvedbe postopkov mediacije v primerih, ko tožena stranka 

utemeljeno ugovarja tožbenemu zahtevku tako, da bi sodišče po izvedenem postopku zahtevek 

zavrnilo. Praksa nemških sodišč je namreč pokazala, da v primerih, ko sodnik v postopkih mediacije 

opozori stranko na verjetnost neuspeha, le-ta pogosto odstopi od zahtevka. 
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IV/2. POSTOPKI PO ZAKONU O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU 

Število izvršilnih zadev, v katerih Republika Slovenija nastopa kot upnik, se ne zmanjšuje. V letu 2003 

je bilo prejetih v delo 3.260 zadev zaradi vložitve izvršilnih predlogov, kar je za 20,87 % več kot v 

predhodnem letu. Pri tem se Državno pravobranilstvo poslužuje vseh izvršilnih sredstev (predlogi za 

zavarovanje terjatev za vknjižbo zastavne pravice, izvršbe z rubežem in' prodajo nepremičnin, izvršbe z 

rubežem plače, drugih prejemkov, kapitalskih deležev, premičnih stvari). Skupna vrednost prejetih 

zadev je znašala 27.322.855.424,00 SIT. Število nerešenih zadev je bilo konec leta približno enako kot 

leto preje (2003 - 7.304, 2002 - 7.341), skupna vrednost vseh izvršilnih predlogov pa je znašala 

44.229.214.188,36 SIT, kar je za 16.037.817.233,79 SIT več ko v predhodnem letu. 

Izvršbe se nanašajo predvsem na izterjavo preveč izplačanih plač, neplačanih najemnin, kupnin, 

posojil, šolnin, stroškov za tečaje tujih jezikov, terjatev iz pogodbenih razmerij, obveznosti po sodnih 

odločbah, neplačanih davkov in prispevkov ter na izterjavo nedenarnih terjatev (predvsem na izselitve 

iz nezakonito dodeljenih vojaških stanovanj in stanovanj, za katera je bil pravni naslov zaradi 

neplačevanja zapadlih najemnin oziroma obrokov kupnine odpravljen s pravnomočno sodno odločbo). 

Republika Slovenija je s 1.1.2003 vstopila v položaj upnika v 265 postopkih, ki jih je začela Agencija 

Republike Slovenije za plačilni promet. 

Bistveni problem pri izvršbi je še vedno nesorazmerno dolg postopek. Na dolgotrajnost postopkov 

vpliva tudi počasno delo sodnih izvršiteljev. Zunanji oddelek v Murski Soboti opozarja, da so pri 

izvršiteljih večkrat urgirali izvedbo izvršilnih dejanj, vendar do 31.12.2003 sodni izvršitelji kljub temu 

niso pristopili k dejanjem izvršbe. Na dolžino postopkov vpliva tudi upnik, če Državnega 

pravobranilstva sproti ne obvešča o morebitnih delnih plačilih dolga ali odpisih prispevkov, temveč to 

stori šele po tem, ko dolžnik ugovarja višini terjatve. 

IV/2.1. ZAVAROVANJE TERJATEV Z VKNJIŽBO ZASTAVNE PRAVICE 

Predlogi za zavarovanje terjatev z vknjižbo zastavne pravice v zemljiški knjigi so v pretežni meri 

instrument, ki se ga država poslužuje predvsem pri izterjavi neplačanih davkov in prispevkov, ki so 

prihodek republiškega proračuna. V letu 2003 je bilo vloženih 1120 takšnih predlogov, katerih skupna 

vrednost znaša 8.391.939.197,74 SIT, kar vrednostno predstavlja 50,89 % vseh vloženih izvršilnih 

predlogov. 

Podlaga za zavarovanje obveznih dajatev z vknjižbo zastavne pravice v zemljiški knjigi na 

nepremičninah dolžnika je dolgovni seznam, ki ga izdata v okviru svojih pristojnosti v davčnem in 

poročevalec, št. 101 30 5. septeinber 



carinskem postopku pristojni davčni oziroma carinski organ. Dolgovni seznam velikokrat ne vsebuje le 

terjatev, ki so prihodek Republike Slovenije, temveč tudi terjatve, ki so prihodek drugih pravnih oseb 

(nPr. Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje, občin in 

različnih zbornic). Sodišča v pretežni meri predlogom ugodijo. V preteklem letu smo v 159 primerih 

predlagali izbris zastavne pravice, ker so dolžniki po vložitvi predloga poravnali dolgove (prek 

530.000.000,00 SIT). 

V zadevah, v katerih ne pride do poplačila na podlagi samega vpisa zastavne pravice, se po 

določenem času postopek nadaljuje s predlogom Republike Slovenije za cenitev in prodajo 

nepremičnin. Več o tem v točki 2.2 tega poglavja. 

Pojavljajo se nove podlage za vložitev predlogov za zavarovanje izpolnitve davčnih obveznosti, ko 

Državno pravobranilstvo na podlagi četrtega odstavka 94. člena Zakona o davčnem postopku še pred 
l2dajo odmernih odločb predlaga izdajo začasnih odredb s prepovedjo odtujitve in obremenitve 

dolžnikovih nepremičnin ter zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi. Podlaga za navedene primere 

zavarovanja so ugotovitve inšpekcijskega pregleda, da je davčni zavezanec pričel z odtujevanjem in 

obremenjevanjem lastnega premoženja. 

V zvezi s stroški upnika, ki nastanejo pri predlogih za zavarovanje davčnih obveznosti z vknjižbo 

zastavne pravice na nepremičninah dolžnika je potrebno opozoriti, da se ti stroški ne zavarujejo z 
vknjižbo zastavne pravice tako kot glavnica, temveč pridobi upnik s tem, ko so izvršilni stroški priznani 
v sodni odločbi, izvršilni naslov za novo izvršbo. V primerih, ko gre praviloma za dolžnike, ki so brez 

Premoženja in so bile predhodne upravne izvršbe, ki jih je vodil davčni organ, neuspešne, se postavlja 
vPrašanje, ali ne bi bilo smotrno, da ne bi vlagali predlogov za izterjavo teh stroškov in s tem povzročali 

dodatne neuspešne obremenitve izvršiteljev. Primemo bi bilo, da bi se k takšni izvršbi pristopilo le v 

Primerih ugotovitve davčnega organa, da dolžnik razpolaga s premoženjem, ki je lahko predmet 

'zvršbe (plačo ali vrednostnimi papirji). 

IV/2-2. IZVRŠBE Z RUBEŽEM IN PRODAJO NEPREMIČNIN 

Tudi za to vrsto izvršbe velja, da so postopki dolgotrajni. Od cenitve nepremičnine do nadaljevanja 

'zvršilnega postopka praviloma mineta najmanj dve leti. K dolgotrajnosti prispevajo tudi postopki 

'Zdelave cenitev nepremičnin, ki so predmet prodaje. 

^ nasprotju z ugotovitvami v prejšnjih letih, razen dolgotrajnosti, pri delu cenilcev in izvedencev ni bilo 

P°sebnih težav. 

I 
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Prednost izvršbe z vknjižbo zastavne pravice in z rubežem in prodajo nepremičnin je v tem, da dolžniki 

po vknjižbi zastavne pravice ali pred samo izvedbo prodaje nepremičnin, obveznost pogosto sami 

poravnajo. Tako se namen poplačila dolga doseže, ne da bi bilo treba prodati dolžnikove 

nepremičnine. 

Vprašanje učinkovitosti vlaganja izvršilnih predlogov na rubež in prodajo nepremičnin se pojavlja 

predvsem v naslednjih primerih: 

Kadar so dolžniki lastniki nepremičnin in zemljišč na deležih, ki so manjši od ene polovice. Po predlogu 
davčnega organa Državno pravobranilstvo še vedno vlaga izvršbe tudi na idealne deleže 
do 1/12, 1/24 itd., končnega učinka pa ni, saj takšne nepremičnine na dražbi ni mogoče prodati. 

Kadar so dolžniki lastniki zasedenih stanovanjskih ali poslovnih prostorov, zaradi česar je nepremičnina 
manj privlačna za nakup. Uspešnost poplačila terjatve je v takšnih primerih relativno majhna. Nepremičnina 
ali ni prodana niti na tretjem naroku ali pa kupnina ne zadostuje za poplačilo terjatve, saj ni nikoli prodana 
za vrednost, ki jo je ocenil sodni cenilec, temveč največ za polovico njene vrednosti. 

Kadar so na nepremičninah že vknjižene hipoteke drugih večjih upnikov, predvsem bank, ki pri zavarovanju 
in izterjavi dolgov nedvomno izkazujejo večjo poslovno aktivnost in prizadevnost kot država. Iz priloženih listin 
je razvidna velika časovna odmaknjenost neposrednih dejanj davčne izterjatve. V tem času so dolžniki, da bi 
se rešili iz neugodnega finančnega položaja, najemali kredite, ki so jih banke seveda ustrezno zavarovale. 

Zato v primeru, da pride do postopka prodaje nepremičnine, Republika Slovenija ponavadi izpade iz poplačila. 

Kadar nepremičnina nima posebne vrednosti (npr. odročni in nekvalitetni travniki, gozdovi itd.). Država je sicer 
edini vknjiženi upnik, vendar se takšne nepremičnine v morebitnih postopkih prodaje, ki bi sledili postopku 
zavarovanja, slabo prodajajo ali pa sploh ne. 

Kadar Republika Slovenija pristopi k že začeti izvršbi (ni prvi upnik) in zaradi visokih terjatev po predhodnih 

izvršilnih postopkih, nizkega vrstnega reda in nezadostne vrednosti nepremičnine ne pride do poplačila 

terjatve. Izjema so prednostne terjatve Republike Slpvenije. 

Novela ZIZ je z določbo četrtega odstavka 194. člena prinesla pomembno varovalko za upnika, ki se 

mu v nepremičninski izvršbi ni uspelo poplačati zaradi neuspele prodaje. Tak upnik namreč obdrži 

svojo zastavno pravico, pri čemer je varovan tudi njegov vrstni red poplačila. 

poročevalec, št. 101 32 5. septei*t>er 



IV/2.3. IZVRŠBE NA RUBEŽ PLAČE, DRUGIH PREJEMKOV, SREDSTEV NA 

BANČNIH RAČUNIH, VREDNOSTNIH PAPIRJEV, KAPITALSKIH 

VLOŽKOV IN PREMIČNIH PREDMETOV 

pri izterjavi denarne terjatve se v primeru, da je dolžnik zaposlen ali prejema pokojnino oz. ima 

sredstva na bančnem računu, predlaga izvršba z rubežem denarnih sredstev, prav tako pa tudi z 

rubežem in prodajo vrednostnih papirjev. Novela ZIZ je s četrtim odstavkom 40. člena prispevala k 

hitrejšemu reševanju tovrstnih izvršilnih predlogov, saj upniku omogoča neposredno pribavo podatkov 

o računih dolžnika. Izvršba z rubežem denarnih sredstev je najbolj učinkovito sredstvo. 
« 

Dolgotrajnejši so postopki, ko sta kot sredstvo izvršbe predlagana rubež in prodaja vrednostnih 

papirjev. V takih primerih sodišče opravi samo rubež, prodajo vrednostnih papirjev, ki kotirajo na 

organiziranem trgu vrednostnih papirjev, pa po določbah ZIZ opravi izvršitelj. V primerih rubeža 

vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ZIZ postopka ne 

določa, zato je poplačilo odvisno od dodatnih prizadevanj upnika. 

Predlagam v razmislek, da bi se zakonsko uredilo vprašanje prodaje vrednostnih papirjev, ki ne 

kotirajo na organiziranem trgu, in sicer podobno, kot je to že urejeno za vrednostne papirje, ki kotirajo 
na organiziranem trgu. 

Će izvršba na denarna sredstva ni možna ali ni uspešna, se predlaga izvršba z rubežem in prodajo 

Premičnin dolžnika. 

»Premičninska izvršba« je za upnika največkrat neuspešna in hkrati najdražja oblika izvršbe. Upnik 
m°ra namreč predhodno založiti predujem za stroške izvršitelja, ki včasih niso majhni, ne malokrat pa 
cei° presegajo znesek terjatve, vendar predlagatelji kljub temu vztrajajo pri vložitvi izvršilnih predlogov. 

Neuspešnost premičninske izvršbe je posledica majhne vrednosti rubljivih predmetov ali sploh 
ne°bstoja rubljivih predmetov, kakor tudi pogostega izmikanja dolžnikov samemu rubežu. Državno 

Pravobranilstvo pogosto opravlja poizvedbe o morebitnem spremenjenem premoženjskem stanju 

dolžnikov, tako da lahko takoj vloži nov izvršilni predlog za dodatno in prednostno izvršilno sredstvo. 

Delo na izvršilnih zadevah, ki so vezane na delo izvršiteljev, terja posebno skrbnost zaradi varovanja 

rokov upnika. Ker se Državno pravobranilstvo zaradi preobremenjenosti praviloma ne udeležuje dejanj, 

ki jih opravlja izvršitelj (rubež, dražba, popis in rubež nevpisane nepremičnine, itd.), so možne 

določene zlorabe. Menim, da bi bilo potrebno nadzoru nad delom izvršiteljev dati večji poudarek. Zato 

Prizadetim upnikom predlagamo, da zagotovijo svojo udeležbo pri izvršiteljevih dejanjih. Z udeležbo 
uPnika pa se v neposrednem stiku z dolžnikom marsikdaj doseže tudi uspešnejša rešitev izvršilnih 

Postopkov. 

Zaradi nepravilnega upoštevanja tarife za delo sodnih izvršiteljev je Državno pravobranilstvo vložilo v 

skladu s 38.c členom ZIZ več zahtev, da o obračunu plačila dela in stroškov izvršiteljev odloči sodišče. 
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V primerih, da delodajalec dolžnika ne realizira sklepa sodišča o zasegu dela plače, Državno 

pravobranilstvo vlaga na podlagi 134. člena ZIZ izvršilne predloge zoper delodajalca. Takšne izvršbe 

so učinkovite. 

Značilnost izvršilnih postopkov na rubež plače, drugih prejemkov, sredstev na bančnih računih, 

vrednostnih papirjev, kapitalskih vložkov in premičnih predmetov je v tem, da zahtevajo veliko časa in 

dela povezanega s poizvedbami o naslovih dolžnikov, njihovem premoženju, zaposlitvi in prejemkih, ne 

glede na to, da pristojni upravljavci posameznih zbirk podatkov le-te posredujejo dokaj ažurno. 

Še vedno opozarjam na pomanjkljivosti v pretoku informacij v postopkih prisilne izterjave neplačane 

najemnine za stanovanja Ministrstva za obrambo. Njihov upravnik, SPL d.d. Ljubljana, nima natančne 

evidence o zadevah, glede katerih tečejo izvršbe oz. tožbe. Obveščanje sodišča o nakazilih najemnine 

je pomanjkljivo in poteka izključno na pobudo Državnega pravobranilstva. Ker poteka komuniciranje s 

SPL d.d. Ljubljana najpogosteje s posredovanjem Ministrstva za obrambo, prihaja do nepotrebnih 

časovnih zamud. 

Ob pregledu izvršilnih spisov, v katerih je Republika Slovenija dolžnik, je mogoče ponovno ugotoviti, da 

država premalo vestno (v celoti ali delno - zaradi zamika med vložitvijo predloga in izdajo sklepa so 

nekatere terjatve v vmesnem času že lahko poravnane) izpolnjuje obveznosti, ki so ji naložene s 

pravnomočnimi sodnimi odločbami oz. z raznimi poslovnimi oz. naročniškimi razmerji. Zaradi tega 

proračun nosi breme zamudnih obresti glavnice, kakor tudi nepotrebne izvršilne stroške z zakonitimi 

zamudnimi obrestmi od dneva izdaje izvršilnega sklepa do plačila. Tako je bilo zoper Republiko 

Slovenijo vloženih 123 izvršilnih predlogov v skupni vrednosti 501.299.646,76 SIT. Med prejetimi 

izvršilnimi predlogi je 10 zadev, ko so se postopki začeli proti Agenciji Republike Slovenije za plačilni 

promet, postopek pa se nadaljuje zoper njenega pravnega naslednika, Republiko Slovenijo. Osemnajst 

zadev se je nanašalo na primere, ko država ni v roku izpolnila obveznosti po sodnih odločbah, v enem 

primeru pa je upnica na podlagi pravnomočne sodbe zahtevala v izvršbi sklenitev najemne pogodbe. 

Skupna vrednost vloženih zadevnih izvršilnih predlogov je znašala 28.843.408,71 SIT. 

Primerov poskusa državnih organov, da bi plačilo nespornih obveznosti odložili z vložitvijo ugovora zoper 

upravičen sklep o izvršbi, v preteklem letu ni bilo zaslediti. Sicer je sodelovanje s strankami v zvezi z 

vložitvami ugovorov zoper sklepe o izvršbi večinoma dobro, saj dokumentacijo kljub kratkemu roku 

prejmemo pravočasno. 

IV/3. STEČAJNI POSTOPKI IN POSTOPKI PRISILNE PORAVNAVE 

V letu 2003 je Državno pravobranilstvo prejelo 837 novih zadev, kar pomeni za 5,29 % večji pripad 

(2003 - 837, 2002 - 795). V stečajnih postopkih in postopkih prisilne poravnave je država v letu 

poročanja uveljavljala nove terjatve v 631 zadevah, v skupni vrednosti 9.461.256.706,36 SIT. Terjatve 
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so bile prijavljene v obliki prijav terjatev ter izločitvenih in ločitvenih pravic. Največ terjatev je še vedno 

'2 naslova neplačanih davkov in prispevkov ter vračanja namenskih ali nenamensko porabljenih 

sredstev, manj je carinskih terjatev, najmanj pa terjatev iz naslova neplačanih sodnih taks. V istem 

obdobju je država predlagala v 206 zadevah tudi uvedbo stečajnega postopka zoper gospodarske 

družbe in samostojne podjetnike, saj je znašala vrednost dolga 2.186.614.674,39 SIT. Konec obdobja 

Poročanja je bilo nerešenih še 1.981 zadev. 

Državno pravobranilstvo se pri prijavljanju terjatev še vedno srečuje s težavami, saj nekateri organi 

Podatke pošiljajo ob izteku roka za vložitev prijave v stečajni postopek, v mnogih primerih pa je 

Posredovana dokumentacija o terjatvah pomanjkljiva oziroma je sploh ni. Tako se še dogaja, kljub 

'Zrecnim opozorilom Državnega pravobranilstva Ministrstvu za finance, da Državno pravobranilstvo 

sodišču dokaze posreduje naknadno, v eni zadevi pa so bile terjatve v stečaju prijavljene le na podlagi 

razpoložljive dokumentacije iz zaključenega postopka prisilne poravnave. 

Na Podlagi poročil državnih pravobranilcev ugotavljam, da so stečajni upravitelji premalo aktivni glede 

ugotavljanja dolžnikovega premoženja, saj se pretežno oprejo le na dokumentacijo, ki jo preda stečajni 

dolžnik ter njegove ustne navedbe. Njihov cilj je zaključiti stečajni postopek s čim manjšimi stroški, to 

Pa je lahko v škodo objektivnim ugotovitvam obsega premoženja. Stečajni upravitelji se tudi izogibajo 

zakonski določbi 22.člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij, ki jim nalaga obveznost vlaganja 

zahtevkov na plačilo odškodnine zoper člane nadzornega sveta oziroma člane uprave za račun vseh 

upnikov, ki imajo pravico do poplačila iz stečajne mase. 

V letu 2003 so bili med ostalimi zaključeni naslednji postopki prisilne poravnave, v katerih je Republika 

Slovenija prijavila terjatve v zneskih, ki presegajo 20.000.000,00 SIT: 

Dolžnik Merinka Tovarna volnenih tkanin d.d. Maribor: Terjatvi Republike Slovenije znašata v skupnem 
znesku 43.628.293,90 SIT (Ministrstva za okolje in prostor v višini 25,086.157,90 SIT s pp in Ministrstva za 
finance, Davčnae uprave Republike Slovenije v višini 18,542.136,00 SIT s pp). Terjatvi bosta poplačani v 
enem letu od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave v višini 20 %. 

Dolžnik Gašper proizvodnja stavbnega pohištva in žagarstvo d.o.o., Radlje ob Dravi: Terjatev Republike 

Slovenije, Ministrstva za gospodarstvo znaša 58,679.775,97 SIT s pp. Terjatev bo poplačana v dveh letih od 

pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave v višini 50 %. 

Dolžnik Lija, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Maribor: Terjatev Republike Slovenije, Ministrstva za 
finance znaša 36.020.454,46 SIT s pp. Terjatev bo poplačana v enem letu od pravnomočnosti potrjene 
Prisilne poravnave v višini 20 %. 

Dolžnik BM trgovska, gostinska in storitvena dejavnost d.o.o. Pesnica pri Mariboru: Terjatev Republike 

Slovenije, Ministrstva za finance znaša 24,465.927,86 SIT s pp. Terjatev bo poplačana v enem letu od 

Pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave v višini 20 %. 
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Dolžnik Opekarna Pragersko d.d. Pragersko: Terjatev Republike Slovenije, Ministrstva za finance znaša 
52,922.051,12 SIT s pp. Terjatev bo poplačana v enem letu od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave 
v višini 20 %. 

Dolžnik SŽ-Stroji in tehnološka oprema, družba za proizvodnjo strojev in tehnološke opreme d.o.o. Ravne na 
Koroškem: Terjatev Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije znaša 
103,762,001,24 SIT s pp. Terjatev bo poplačana v enem letu od pravnomočnosti potrjene prisilne 
poravnave v višini 20 %. 

Dolžnik Avtotreiding Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Slovenska Bistrica: Terjatev 
Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije znaša 20,378.545,95 SIT. 
Terjatev bo poplačana v enem letu od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave v višini 20 %. 

Dolžnik Nova oprema. Tovarna oblazinjenega pohištva d.d. Slovenj Gradec: Terjatev Republike Slovenije, 
Ministrstva za gospodarstvo znaša 33,797.374,53 SIT. Terjatev bo poplačana v treh letih od pravnomočnosti 

potrjene prisilne poravnave v višini 60 %. 

Dolžnik Prosecurity Storitve, trgovina, proizvodnja, usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb d.o.o. 
Maribor: Terjatvi Republike Slovenije znašata v skupnem znesku 57.446.810,03 SIT (Ministrstva za finance v 
višini 41,701.331,00 SIT in Ministrstva za gospodarstvo v višini 15,745.479,03 SIT). Terjatvi bosta poplačani 
v petih letih od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave v višini 100 %. 

Dolžnik Kačar Mont d.o.o. Maribor Terjatev Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Davčne uprave 
Republike Slovenije znaša 800.072.882,62 SIT. Terjatev je bila ugotovljena kot verjetna v znesku 
640.895.137,08 SIT in bo poplačana v petih letih od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave v višini 
100%. 

Dolžnik Cimos Intemacional d.d. Koper Terjatev Republike Slovenije, Ministrstva za finance znaša 
689.769.120,40 SIT. Terjatev je bila v celoti konvertirana v delnice dolžnika. 

Dolžnik Zelcom, storitve in trgovina d.o.o. Koper Terjatev Republike Slovenije, Ministrstva za finance, 
Davčne uprave Republike Slovenije znaša 80.164.026,21 SIT. Terjatev bo poplačana v enem letu od 
pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave v višini 20 %. 

Dolžnik Pristaniški dok, d.o.o. Koper Terjatev Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Davčne uprave 
Republike Slovenije znaša 125.336.757,50 SIT. Terjatev bo poplačana v enem letu od pravnomočnosti 

potrjene prisilne poravnave v višini 20 %. 

Dolžnik Koperinvest, d.o.o. Koper Terjatev Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Davčne uprave 
Republike Slovenije znaša 53.168.149,71 SIT. Terjatev bo poplačana v enem letu od pravnomočnosti 
potrjene prisilne poravnave v višini 20 %. 

Dolžnik Hotel Kompas Bohinj, d.d.: Terjatev Republike Slovenije, Ministrstva za finance znaša 

85.055.446,00 SIT. Terjatev je bila ugotovljena kot verjetna v znesku 55.661.434,00 SIT in bo poplačana v 
enem letu od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave v višini 20 %. 
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Dolžnik Casino Bled, d. d., Bled: Terjatev Republike Slovenije, Ministrstva za finance znaša 747.677.964,00 
SIT. Terjatev v višini 650.000.000,00 SIT bo konvertirana v delnice dolžnika, preostanek v višini 

97.677.964,00 SIT bo poplačan v enem letu od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave v višini 20 %. 

Dolžnik Laser, d.o.o., Bled: Terjatev Republike Slovenije, Ministrstva za finance znaša 118.617.539,00 SIT. 
Terjatev je priznana v celoti in po pogojih sklenjene prisilne poravnave odpisana v višini 36.357.189,00 SIT, 

preostanek v višini 82.260.350,00 SIT bo poplačan v enem letu od pravnomočnosti potrjene prisilne 
poravnave v višini 30 %. 

Dolžnik Novoles, Lesna industrija d.d., Straža: Terjatev Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve znaša 37.634.073,21 SIT. Terjatev bo poplačana v enem letu od pravnomočnosti potrjene 
prisilne poravnave v višini 22 %. 

« 
Dolžnik NOVOTEKS TKANINA, izdelovanje preje in tkanin d.d. Novo mesto: Terjatve Republike Slovenije 
znašajo v celoti 38.405.251,07 SIT (Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega 
urada Novo mesto v višini 28.057.743,93 SIT, Ministrstva za okolje in prostor v višini 10.197.520,14 SIT ter 

Ministrstva za finance, Carinske uprave Republike Slovenije v višini 149.978,00 SIT). Terjatve bodo 
poplačane v enem letu od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave v višini 20 %. 

Dolžnik Instalacije d.d. Ajdovščina: Terjatvi Republike Slovenije znašata v skupnem znesku 66.084.902,23 
SIT (Ministrstva za gospodarstvo v višini 29.789.329,15 SIT in Ministrstva za finance. Davčne uprave 

Republike Slovenije v višini 36.295.573,08 SIT). Terjatvi bosta poplačani v enem letu od pravnomočnosti 
potrjene prisilne poravnave v višini 20 %. 

Dolžnik Mesarstvo Šentjur d.d., Šentjur: Terjatev Republike Slovenije Ministrstva za okolje in prostora znaša 

28.772.416,00 SIT s pp. Terjatev bo poplačana v enem letu od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave 
v višini 20 %. 

Dolžnik Gruda Jurmes d.d., Šentjur: Terjatev Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Carinske uprave 

Republike Slovenije znaša 27.562.248,00 SIT s pp. Terjatev bo poplačana v dveh letih od pravnomočnosti 
Potrjene prisilne poravnave v višini 40 %. 

Dolžnik Media grafika, Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o., Velenje: Terjatev 

Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarstvo znaša 78.402.292,41 SIT s pp. Terjatev bo poplačana v 
enem letu od od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave v višini 20 %. 

Dolžnik Ingrad VNG d.d., Družba za visoke in nizke gradnje. Lava 7. Celje: Terjatvi Republike Slovenije 
znašata v skupnem znesku 98.613.840,36 SIT (Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije v 
višini 57.498.567.56 SIT in Ministrstva za gospodarstvo v višini 41.115.272,80 SIT). Terjatvi bosta poplačani 
v enem letu od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave v višini 20 %. 

Dolžnik Ibiko Inženiring biro Konjice d.o.o.. Slovenske Konjice: Terjatev Republike Slovenije, Ministrstva za 
finance, Davčne uprave Republike Slovenije znaša 59.094.362,98 SIT s pp. Terjatev bo poplačana v enem 
le,u z obrestmi 1,35 % letno od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave v višini 20 %. 
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Dolžnik Tekstilna tovarna Prebold: Terjatve Republike Slovenije znašajo skupaj 24.067.446,44 SIT 
(Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije v višini 11.730.415,00 SIT, Ministrstva za okolje 
in prostor. Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor v višini 12.493.098,00 SIT in Ministrstva za 
gospodarstvo v višini 110.879.336,44 SIT). Terjatve bodo poplačane v enem letu obrestovano s TOM od 
pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave v višini 20 %. 

Dolžnik Rog d.d. Ljubljana. Terjatve Republike Slovenije znašajo v skupnem znesku 55.024.674,32 SIT 
(Ministrstva za okolje in prostor v višini 838.893,00 SIT, Generalne carinske uprave v višini 210.175,00 SIT, 
Carinske uprave Republike Slovenije v višini 6.981.153,30, Ministrstva za gospodarske dejavnosti v višini 
308.537.949,62 SIT, Carinarnice Nova Gorica v višini 13.669.459,00 SIT, Ministrstva za pravosodje v višini 
2.471.199,40 SIT. Terjatve bodo poplačane v enem letu od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave v 
višini 20 % 

Kot je bilo že zapisano v prejšnjih poročilih, država nastopa tudi kot predlagatelj uvedbe stečajnega 

postopka. Vložili smo 208 predlogov za uvedbo postopka, ki predstavljajo 1/3 vseh prejetih zadev. V 

teh postopkih največkrat ni pričakovati nikakršnega poplačila dolga, je pa interes upnika v tem, da se 

po pravnomočnosti sklepa o začetku in zaključku stečajnega postopka takšnega podjetnika ali 

gospodarsko družbo izbriše iz registra in se mu oziroma ji s tem onemogoči nadaljnje poslovanje in 

kopičenje dolga na področju davkov. Tako so sodišča v 18 primerih predlogom sledila in stečajne 

postopke hkrati zaključila, saj je šlo za manjše pravne osebe ali samostojne podjetnike, katerih 

premoženje ne bi zadoščalo niti za stroške stečajnega postopka. 

IV/4. NEPRAVDNI POSTOPKI 

Državno pravobranilstvo je zastopalo državo v 19.322 nepravdnih postopkih, od katerih je bilo v letu 

2003 novih 6.982, kar je za 5,79 % manj kot v predhodnem letu (2003 - 6.982, 2002 - 7.411). Med 

navedene zadeve štejemo tudi 174 prejetih razlastitvenih zadev, ki jih vodimo v Razi. vpisniku. 

Ob koncu obdobja poročanja je bilo nerešenih 9.390 zadev, kar je za 23,90 % manj kot v predhodnem 

letu (2003 - 9.390, 2002 - 12.338). 

Državno pravobranilstvo je na področju nepravdnih postopkov: 

Vložilo 4.451 zemljiškoknjižnih predlogov na vpise lastninske pravice v korist Republike Slovenije 

in vpise zaznamb nepremičnin, razglašene za kulturni spomenik državnega pomena, vpis kulturnih 

spomenikov v zemljiški knjigi. Sodišča so zaradi uvajanja elektronske zemljiške knjige in izjemno 

povečanega vpisovanja zadev v zemljiško knjigo izdala sklepe o predlaganih vpisih v več kot 

polovici zadev, zaradi česar se je število nerešenih nepravdnih postopkov močno zmanjšalo. 
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Največ vpisov se nanaša na kmetijska zemljišča in na zemljišča, potrebna za gradnjo avtocest, na 

izbris vpisa zastavne pravice, do katerih pride v primeru, ko so zastavni dolžniki zavarovano 

terjatev (večinoma terjatev Davčne uprave Republike Slovenije) v celoti poravnali. Vpisov etažne 

lastnine je bilo malo. 

Predloge za vpis lastninske pravice so posredovali različni upravljavci državnega premoženja, 

zlasti Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Ministrstvo za promet, Direkcija 

Republike Slovenije za ceste, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DDC svetovanje in 

inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Servis skupnih služb Vlade Republike 

Slovenije, različni davčni uradi Davčne uprave Republike Slovenije, Ministrstvo za kulturo, različne 

upravne enote, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za 

delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za zdravje. 

V dobi poročanja je bilo zavrnjenih 90 predlogov za vpis lastninske pravice, ki so bili vloženi do 

9.5.2002. Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo U-l-224/2000 z dne 9. 5. 2002 (Uradni 

list RS, št. 50/02) namreč razveljavilo 85. člen Zakona o javnih cestah in 137. člen Zakona o 

zemljiški knjigi, na podlagi katerih je bil dopusten vpis javnih cest v zemljiško knjigo glede na 

dejansko stanje brez ustrezne zemljiškoknjižne listine. Ker je bil to poenostavljen postopek vpisa 

na podlagi listin geodetske uprave, je bilo na ta način vloženo veliko predlogov, ki pa jih sodišča do 

citirane odločbe Ustavnega sodišča v pretežni meri še niso izvedla. 

" V zapuščinskih postopkih je Državno pravobranilstvo v 136 zadevah prijavilo terjatve države iz 

naslova neplačanih davkov, prejetih socialnih pomoči in neplačanih stroškov izvršilnega postopka 

v skupnem znesku 138.323.521,79 SIT (v eni skupaj s predlogom za ločitev zapuščine). Dediči 

Pogosto dolg v zapuščinskem postopku priznajo kot nesporen in posebno v primeru manjših 

zneskov terjatev prostovoljno poravnajo še v fazi zapuščinskega postopka ali po izdaji sklepa o 

dedovanju. 

Zakon o dedovanju (Uradni list RS, št. 67/01) določa, da postane zapuščina brez dedičev last 

Republike Slovenije, sodišče pa jo s sklepom izroči organu, ki je pristojen za gospodarjenje s 

posamezno vrsto premoženja. Gre za t.i. kaduciteto. V letu poročanja je Državno pravobranilstvo 

prejelo 84 sklepov, na podlagi katerih je zapuščina postala last Republike Slovenije. 

Zaradi odprave nejasnosti, kateri državni organ je dolžan premoženje prevzeti, je Vlada s sklepom 

St. 464-1/01 z dne 17.5.2001 določila, da je za prevzem premičnega in nepremičnega premoženja 

pristojen Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, za prevzem kmetijskih zemljišč in 

gozdov Sklad, za prevzem finančnega premoženja pa Ministrstvo za finance. Ker so se po 

prevzemu zapuščine pojavljali različni problemi, je Servis skupnih služb Vlade dne 2.4.2003 

organiziral sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki pravobranilstva skupaj s predstavniki 

Ministrstva za finance in Kadrovske službe Vlade. Ugotovljeno je bilo, da je največ problemov v 
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primerih, ko je premoženje ostalo brez dedičev, ker so se zakoniti dediči dedovanju odpovedali 

zaradi prezadolženosti zapustnika, upniki pa zahtevajo plačilo svojih terjatev od države. 

Veljavna zakonodaja tega področja ne ureja. Teorija zagovarja stališče, da kaducitetni 

upravičenec, torej država, odgovarja za zapustnikove dolgove do višine prevzetega premoženja, 

upnik se lahko poplača iz kateregakoli premoženja kaducitetnega upravičenca, ker tukaj dedno 

pravo ne pozna ločitve zapuščine. Takšno je tudi večinsko mnenje sodišč. Takšno stališče se zdi 

Državnemu pravobranilstvu vprašljivo, saj kaducitetni upravičenec ni dedič in ni predpisano, da 

odgovarja kot dedič. V praksi nastajajo problemi že pri ugotavljanju vrednosti prevzetega 

premoženja, saj je tržna vrednost praviloma nižja kot cenilna, lahko tudi ni interesov za nakup, ker 

je država prejela poslovni delež v gospodarskih družbah, nepremičnine obremenjene s hipotekami 

ali solastninski delež na nepremičninah, poleg tega država s premoženjem ne more razpolagati, če 

ni uvrščeno v načrt prodaje državnega premoženja. Pri premičnem premoženju pa se pojavlja 

problem fizičnega prevzema premičnih stvari in nato ugotavljanja njene vrednosti. Problem je tako 

v ugotovitvi vrednosti prevzetega premoženja za katerega naj država odgovarja, kako poplačati 

upnike, katerih terjatve presegajo prevzeto vrednost (ali po vrstnem redu ali v sorazmerju) in kako 

ravnati, če se terjatve pojavijo po razdelitvi premoženja. 

Državno pravobranilstvo je Ministrstvu za finance predlagalo, da se kaduciteta zakonsko podrobno 

uredi. Predlog je bil posredovan v vednost tudi Ministrstvu za pravosodje. Po mnenju Državnega 

pravobranilstva bi bilo potrebno določiti, da se kaduciteta šteje za dedovanju podoben način 

pridobitve premoženja ali pa da pomeni izviren (originaren) način pridobitve. Če se sprejme prvo 

stališče, potem država odgovarja za dolgove zapustnika do višine vrednosti prevzetega 

premoženja, če se sprejme drugo stališče pa država ne stopi v pravni položaj prevzemnika, kar 

posledično pomeni, da ne odgovarja za njegove obveznosti. V primeru, da država odgovarja za 

zapustnikove obveznosti, bi bila po našem mnenju najprimernejša uzakonitev posebnega 

kaducitetnega postopka, ki bi bil urejen podobno kot drugi postopki v primerih, ko je omejena 

odgovornost prevzemnikov premoženja (npr. stečajni postopek, postopek prisilne poravnave). Ne 

glede na to kakšna bo odločitev zakonodajalca pa menim, da je v primeru obstoja dolgov nujno 

poskrbeti za čimprejšnje vnovčenje pridobljenega premoženja oz. za podzakonske predpise, ki 

bodo urejali merila in kriterije za popisovanje in ocenitev zapuščine. 

V postopkih za razlastitev nepremičnin, potrebnih za gradnjo infrastrukturnih objektov, je Državno 

pravobranilstvo imelo v delu 459 zadev, na novo pa je bilo vloženih 162 predlogov za razlastitev 

(gradnja severne obvoznice Koseze, obvoznice Pragersko, avtoceste in vzporednih objektov na 

odsekih Kronovo-Smednik, Krška vas-Obrežje, Bič - Korenitka in na mejnih prehodih Obrežje, 

Metlika in Gruškovje ter hitre ceste Selo-Vipava, Klanec-Bivje). 

S 1. 1. 2003 je stopil v veljavo Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1), ki je bil 

objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/02 z dne 18. 12. 2002. S citiranim zakonom je razveljavljen 

Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), razen v delu, kolikor se nanaša na urejanje 
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grajenega javnega dobra ter določbe prve alinee 56. člena v delu, ki se nanaša na nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča (5. točka prvega odstavka 179. člena ZUreP-1). V 3. razdelku 

citiranega zakona je v členih 92-114 na novo urejena razlastitev in omejitev lastninske pravice, 

pri tem pa 96. člen določa, da o zahtevah za razlastitev odločajo v upravnem postopku na prvi 

stopnji upravne enote ter na drugi stopnji Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, razen če je z 

drugim zakonom določena drugačna ureditev. 

Sodišča glede novih zahtevkov odslej odločajo le o odškodnini za razlaščene nepremičnine, če ni 

prišlo do sklenitve sporazuma in ne več o sami razlastitvi ali omejitvi lastninske pravice. V letu 

2003 je tako Državno pravobranilstvo v delo prejelo 162 predlogov za razlastitev in 12 predlogov za 

določitev odškodnine za že razlaščena zemljišča. Predlogu za razlastitev mora biti zaradi 

utemeljitve javnega interesa za razlastitev priložena vsa potrebna dokumentacija. Upravna enota 

po prejemu predloga izpelje upravni postopek in izda odločbo, v kateri ugotovi ali je izkazana javna 

korist za razlastitev ter odloči o uvedbi postopka. Ker se v tem postopku ne odloča o višini 

odškodnine, postopek teče hitro. V primeru, ko razlastitveni upravičenec in razlastitveni zavezanec 

skleneta sporazum o odškodnini, bodisi v postopku pred upravnim organom na ustni obravnavi ali 

naknadno na zapisnik oz. pred notarjem v obliki notarsko overjene listine in ga predložita 

upravnemu organu, le-ta v odločbi povzame sporazum o odškodnini. Na tej podlagi je bil sklenjen 

sporazum o odškodnini v postopku razlastitve zemljišč za mejni prehod Metlika. 

Kadar stranki ne skleneta sporazuma o odškodnini na zgoraj opisan način, je upravni organ dolžan 

Pozvati razlastitvenega upravičenca in razlaščenca, da skleneta sporazum o odškodnini oz. 

nadomestilu. Če sporazum ni sklenjen v dveh mesecih, lahko razlastitveni upravičenec ali 

razlaščenec vložita predlog za odmero odškodnine oziroma določitev nadomestila v nepravdnem 

Postopku na pristojnem sodišču. V takšnih primerih Državno pravobranilstvo zastopa Republiko 

Slovenijo v postopkih za določitev odškodnine, ki tečejo pred okrajnimi sodišči v nepravdnem 

postopku. 

Posledica spremembe v pristojnosti organov za postopek razlastitve je sprememba zakonitega 

zastopnika države kot razlastitvenega upravičenca. Na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona 
o državnem pravobranilstvu zastopa Državno pravobranilstvo subjekte iz prvega odstavka 7. člena 

citiranega zakona pred upravnimi organi le na podlagi pooblastila. Tako Državno pravobranilstvo v 
delu razlastitvenega postopka, ki teče pred upravnim organom, države ne zastopa več kot zakoniti 

zastopnik, ampak le, če Državno pravobranilstvo za zastopanje pooblasti Vlada. Zaradi zagotovitve 

kontinuitete pri zastopanju v razlastitvenih zadevah je Vlada s sklepom št. 465-89/2003 z dne 

03.04.2003 pooblastila Državno pravobranilstvo, da jo zastopa v vseh upravnih postopkih zaradi 

razlastitve ali omejitve lastninske pravice, ki se vodijo pred upravnimi organi, pristojnimi za 

odločanje o razlastitvah nepremičnin v javno korist, zaradi gradenj državnih cest, ki jih v imenu in 

za račun Republike Slovenije vodita Direkcija Republike Slovenije za ceste in Družba za avtoceste 

v Republiki Sloveniji, s sklepom št. 465-196/2003 z dne 26.6.2003 pa za zastopanje države zaradi 
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razlastitve nepremičnin, ki jih država potrebuje za gradnjo mejnih prehodov in jih v imenu in za 

račun Republike Slovenije vodi Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije. 

Razlastitveni postopki, ki do uveljavitve ZUreP-1 še niso bili pravnomočno končani, se skladno z 

drugim odstavkom 177. člena ZUreP-1 končajo po dotlej veljavnih predpisih. V teh primerih se 

torej postopki nadaljujejo pred okrajnimi sodišči, kjer Državno pravobranilstvo predlagatelja 

Republiko Slovenijo zastopa kot zakoniti zastopnik. 

Poudariti je potrebno, da ZUreP-1 izrecno določa (104. člen), da v primeru, da se razlastitev 

zahteva za namene iz prvega in drugega odstavka 93. čl. zakona (javna korist), ki terjajo hitro 

pridobitev nepremičnin, razlog izbire in potreba nujnega postopka pa mora biti dodatno obrazložen 

in utemeljen, upravni organ odloča o zadevi prednostno, določena pa je tudi izvršljivost odločbe 

pred pravnomočnostjo. Navedena določba tako zahteva nujno in hitro poslovanje upravnega 

organa kakor tudi intenzivno poslovanje Državnega pravobranilstva v istih zadevah. 

V letu 2003 je na podlagi 110. člena ZureP-1 Državno pravobranilstvo vložilo tudi 15 predlogov za 

omejitev lastninske pravice. Po drugem odstavku 110. členu citiranega zakona se s služnostjo na 

nepremičnini lahko omeji lastninska pravica, če je to potrebno za postavitev omrežij in objektov 

gospodarske javne infrastrukture in njihovo nemoteno delovanje. Ustanovitev služnosti lahko 

predlaga država, občina oziroma izvajalec javne službe. V teh zadevah nastopa Republika 

Slovenija kot predlagatelj, kot razlastitveni upravičenec pa Elektro podjetja, saj je zaradi izgradnje 

avtoceste potrebna preselitev trase elektrovodov. 

V postopkih za določitev meje in nujnih poti je Državno pravobranilstvo sodelovalo v 32 novih 

zadevah, ko nepremičnine - parcele predlagateljev mejijo z nepremičnino - parcelo, ki je v lasti 

Republike Slovenije. Sedežno pravobranilstvo poroča, da je bila država predlagatelj v dveh 

zadevah, v ostalih postopkih pa je bila nasprotni udeleženec. 

V postopkih zaradi razdružitve nepremičnin je Državno pravobranilstvo sodelovalo v osmih novih 

zadevah, ko je Republika Slovenija vpisana kot solastnik idealnega deleža. V bodoče je še 

pričakovati povečanje števila postopkov zaradi razdružitve nepremičnin, ker so bili upravičencem v 

postopkih denacionalizacije in postopkih po 145. členu ZIKS mnogokrat vrnjeni le idealni - 

solastniški deleži na nepremičninah, Republika Slovenija pa je na številnih nepremičninah vpisana 

kot solastnik v idealnem deležu. Če ne bo prišlo do sporazumne razdružitve nepremičnin in 

sklenitve ustrezne pogodbe, bo potrebno te nepremičnine na predlog katerega koli solastnika v 

nepravdnem postopku razdružiti v naravi. 

Državno pravobranilstvo je v letu 2003 na podlagi določb 168. - 178. člena Zakona o nepravdnem 

postopku na pristojna sodišča vložilo tudi 24 predlogov za sodni depozit. Gre za primere, ko so 

razlastitveni postopki pravnomočno končani, nasprotnim udeležencem oziroma razlastitvenim 
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zavezancem pa odškodnine za razlaščena zemljišča ni bilo mogoče nakazati zaradi neznanega 

bivališča oziroma drugih razlogov. 

IV/5. POSTOPKI PO ZAKONU O DENACIONALIZACIJI 

Državno pravobranilstvo je v letu 2003 obravnavalo 5.506 denacionalizacijskih zadev v skupni 

vrednosti 9.659.322.167,63 SIT. V delo je prejelo 607 novih zadev v skupni vrednosti 103.768.500,44 
SIT, kar je za 17,53 % manj zadev kot v letu 2002. V večini primerov zahtevki niso denarno 

ovrednoteni, ker se zahteva vrnitev v naravi. Predvidevamo, da organi, ki obravnavajo predmetne 

zadeve, Državno pravobranilstvo z vsemi zahtevki še vedno niso seznanili, saj smo prejeli do zaključka 

Poročila še 158 novih zadev. 

Značilnost zadev po Zakonu o denacionalizaciji (v nadaljevanju: ZDen) je, da lahko denacionalizacijski 
uPravičenci v eni zadevi uveljavljajo več zahtevkov za vrnitev (npr. gozda, kmetijskega zemljišča, 

stanovanjske ali poslovne stavbe, vrednostnih predmetov). Upravičenci imajo pravico zahtevati vrnitev 

Podržavljenega premoženja, za kmetijsko zemljišče pa lahko zahtevajo namesto vrnitve zemljišča 

Priznanice Sklada. Će vrnitev v naravi ni mogoča, lahko upravičenci zahtevajo odškodnino v obliki 

obveznic ali delnic, pri kmetijskih zemljiščih lahko zahtevajo nadomestna zemljišča. Tako upravičenci v 

Postopkih zahtevajo tudi različne oblike odškodnine. 

Jačanje odvzetih stvari po več kot 50 letih zahteva ugotavljanje vrednosti stvari v času podržavljenja, 

kakor tudi v času vračanja. Vlaganja v nepremičnine ali njihove adaptacije so zahtevala dodatna 

Preverjanja morebitnih bistveno povečanih vrednosti, do katerih upravičenec denacionalizacije ni 

upravičen, ali ugotovitve bistveno zmanjšanih vrednosti, ki dajejo upravičencu pravico do vrnitve z 

doplačilom odškodnine do polne vrednosti ob podržavljenju. Raznolikost zahtevkov, kakor tudi 

ugotavljanje ter ocenjevanje sedanjega stanja in vrednosti nepremičnine, ki se vrača, ter primerjava s 

stanjem in vrednostjo ob podržavljenju, prav gotovo prispeva k dolgotrajnosti postopkov. 

Strokovno najzahtevnejši in zato tudi najbolj dolgotrajni in najdražji so postopki, v katerih upravičenci 

zahtevajo vrnitev nepremičnine, ki služi za opravljanje dejavnosti državnih organov ali za dejavnosti s 

Področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kulture oz. drugih javnih služb. Zakonodajalec je v 
19-členu ZDen določil, da takih nepremičnin ni mogoče vrniti, če bi bila s tem bistveno okrnjena 

Možnost za opravljanje teh dejavnosti, ker jih ni mogoče nadomestiti z drugo nepremičnino ali bi bila 

nadomestitev povezana z nesorazmernimi stroški. Obstoj ovir za vrnitev mora v primeru, da 

"^premičnine uporablja za naštete dejavnosti, dokazati država. Zaradi nedoločenosti pravnih pojmov je 

dokazovanje težko in dolgotrajno ter zahteva obsežno delo izvedenca in različne izračune. V praksi se 

upravičenci praviloma ne strinjajo z mnenji izvedencev, da bi bila nadomestitev nepremičnine 

Povezana z nesorazmernimi stroški in oceno izpodbijajo z mnenji drugih izvedencev. 
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Skupina za pripravo sklepanja poravnav v postopkih denacionalizacije (v nadaljevanju: skupina), ki jo 

je s sklepom št 462-1/2002 z dne 25.7.2002 ustanovila Vlada, je v letu poročanja sprotno usklajevala 

različna stališča vseh prizadetih v denacionalizacijskih postopkih zaradi pospešitve postopkov, 

zmanjšanja števila pritožb, čimprejšnje izročitve nepremičnin, ki jih je možno vrniti upravičencu in 

celovite ureditve razmerij nastalih zaradi denacionalizacije v izogib novim sporom. Tako je iskala 

zakonite, za obe strani sprejemljive rešitve v postopkih vračanja državnega premoženja, ki bi se 

oblikovale v poravnavi, ki mora biti vključena v odločbo o denacionalizaciji. V primeru vrnitve 

nepremičnine, ki jo država potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, so potekali dogovori tudi o 

upoštevanju povečane vrednost nepremičnin zaradi družbenih vlaganj, o času najema, višini 

najemnine, eventualni odškodnini za neuporabo nepremičnin. 

Skupina je obravnavala sedem predlogov poravnav. Šest predlogov je predložilo Državno 

pravobranilstvo, enega pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Posamezne zadeve je 

komisija obravnavala večkrat, saj so bila nujna usklajevanja med člani komisije, upravičenci in 

upravljalci državnega premoženja. Tri zadeve so bile zaključene s sklenitvijo poravnave. 

ZDen je pravno zelo zahteven zakon, pri izvajanju katerega so se pojavljala nova stališča v 

razumevanju, ki se razlikujejo od dosedanje prakse. Tako je npr. Vrhovno sodišče Republike Slovenije 

v sklepu opr.št I Up 254/2002 z dne 28.11.2002 zavzelo stališče, da Državno pravobranilstvo ni 

zakoniti zastopnik Sklada v postopku denacionalizacije in je sodbo Upravnega sodišča Republike 

Slovenije, opr.št. U 1241/98 z dne 26.1. 2000 razveljavilo, tožbo pa zavrglo. Vrhovno državno tožilstvo 

Republike Slovenije je sprejelo pobudo Državnega pravobranilstva in zoper sklep vložilo zahtevo za 

varstvo zakonitosti. Sprejelo je stališče Državnega pravobranilstva, da se postopek nanaša na 

denacionalizacije kmetijskega zemljišča, ki poteka na podlagi določb ZDen. Navedeni zakon kot 

specialni predpis v prvem odstavku 27. člena določa, da je Sklad zavezanec za vračilo podržavljenih 

kmetijskih zemljišč. V novem petem oziroma četrtem odstavku 60. člena istega zakona pa je izrecno 

določeno, da Državno pravobranilstvo zastopa v postopku interese zavezane stranke, če se zahtevek 

glasi na premoženje, ki je v lasti Republike Slovenije. V postopkih denacionalizacije je torej z zakonom 

posebej določeno, da je v zadevnih postopkih Državno pravobranilstvo zakoniti zastopnik Sklada. 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je dne 19.03.2004 s sklepom opr. št. VI IPS 1/2003-10 ugodilo 

zahtevi za varstvo zakonitosti in razveljavilo izpodbijani sklep iz razlogov, ki jih je Državno 

pravobranilstvo navedlo v pobudi za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. 

Problem, kdo je zavezanec v postopku denacionalizacije, je nastal tudi s spremembo Zakona o 

ohranjanju narave, ki je določil, da s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti države na zavarovanem 

območju (npr. Triglavski narodni park) gospodari upravljalec zavarovanega območja. Ker s takim 

zemljiščem ne gospodari več Sklad, po našem mnenju ta ni več zavezanec v postopku 

denacionalizacije, ampak je zavezanec država. 

V skupnem letnem poročilu za leto 2002 sem navedel, da dolgotrajnost postopkov denacionalizacije 

povzročata še dve sporni pravni vprašanji, o katerih ni odločitve vrhovnih pravnih inštanc v državi: 
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vprašanje obstoja pravice do odškodnine od Republike Avstrije in vprašanje pravice do vrnitve 

nepremičnin, ki so kulturni spomeniki državnega pomena, last države 02. naravno javno dobro. 

Odgovor na prvo vprašanje je dalo Ustavno sodišče, ko je s sodbo Up-547/02-22 z dne 8.10.2003 
(Ur.l. rs št 108/2003) odločalo o vprašanju, aii so osebe, ki so bile ob uveljavitvi Avstrijske državne 

pogodbe (v nadaljevanju: ADP) avstrijski državljani, upravičeni do denacionalizacije zaplenjenega 

premoženja ali pa se jim ta pravica lahko odreče po drugem odstavku 10.člena ZDen, ker so imeli 

pravico zahtevati odškodnino od Avstrije na podlagi drugega odstavka 27.člena ADP. V odločbi je 

zavzelo stališče, da osebi - jugoslovanskemu državljanu, ki ji je bilo premoženje podržavljeno po 

Odloku AVNOJ ali Zakonu o prenosu sovražnikovega premoženja v državno last in o sekvestraciji 

premoženja odsotnih oseb pa ni bila na dan 18.3.1938 in 28.4.1995 hkrati tudi avstrijski državljan, ni 

mogoče odreči pravice do denacionalizacije, ker na podlagi drugega odstavka 27. člena že citirane 

državne pogodbe ni imela pravice do odškodnine od Republike Avstrije, čeprav je bila ob uveljavitvi 

pogodbe avstrijski državljan. 

Državno pravobranilstvo je v vseh postopkih, kjer je zagovarjalo drugačno pravno stališče, po objavi 

odločbe Ustavnega sodišča te ugovore umaknilo. 

O drugem vprašanju še ni pravnomočno odločeno. 

V letu poročanja je bilo pravnomočno končanih in izvedenih v zemljiški knjigi 1519 zadev, od tega na 
s°diščih 112 zadev. Poleg tega je bilo pravnomočno končanih še 1143 zadev, ki statistično še niso 

Sključene, ker sodišče odločb še ni zemljiškoknjižno izvedlo. Pri organih pristojnih za 

denacionalizacijo je v postopku še 2.844 zadev za vrnitev državnega premoženja. 

Rešene zadeve v letu 2003: 

Zahtevkom za vrnitev v naravi je bilo ugodeno v 897 primerih v vrednosti 792.255,30 DEM + 

355.275.484,27 SIT, delno ugodeno v 190 primerih v vrednosti 1.891.350,49 DEM, zavrnjeno 90 

zahtevkov, rešeno na drug način 208 zahtevkov. 

Zahtevkom za izdajo priznanic je bilo ugodeno v 64 primerih v vrednosti 14.901,54 DEM + 
10.727,81 EU + 1.287.330,00 SIT, noben zahtevek ni bil zavrnjen, niti rešen na drug način. 

Zahtevkom za nadomestna zemljišča je bilo ugodeno v 152 primerih. Upravičenci so prejeli v last 

in posest nadomestna zemljišča v skupni površini 2.499.303 m2 in v vrednosti 2.163.995,69 DEM. 

Trinajst zahtevkov je bilo zavrnjenih, 76 je bilo rešenih na drug način. 

Zahtevki so bili rešeni na drug način takrat, ko je bilo ugotovljeno, da Republika Slovenija ali Sklad 
n'sta bili zavezanca v postopku, da ni bilo pogojev za vrnitev v naravi ali izročitev nadomestnih 
Zefnljišč, ali pa so bili zahtevki spremenjeni v obveznice Slovenske odškodninske družbe. 
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Upravičenci, ki jim kmetijskih zemljišč ni bilo mogoče vrniti v naravi, so se s Skladom dogovarjali za 

nadomestna zemljišča. Podpisanih je bilo 107 sporazumov, zavrnjenih 13 sporazumov, en sporazum ni 

bil vrnjen v postavljenem roku. Upravni organi so v letu poročanja izdali 105 odločb o dodelitvi 

nadomestnih zemljišč; število je večje kot je število zaključenih zadev, ker je bilo v nekaterih zadevah 

več sporazumov. V primerih, ko predlagatelji ne sprejmejo ponuđeno nadomestno zemljišče, Sklad 

zadevo zaključi, upravne enote izdajo potem odločbo o odškodnini v obliki obveznic. 

Državno pravobranilstvo ne vodi podatkov o vrednosti premoženja vrnjenega v naravi. Prav tako nima 

podatkov o vrednosti premoženja, ki ga ni mogoče vrniti v naravi, ker je v postopkih za plačilo 

odškodnine v obliki obveznic ali delnic zavezanec Slovenska odškodninska družba, katere Državno 

pravobranilstvo ne zastopa. 

Ob izteku leta je ostalo nerešenih 3987 zadev. 

IV/6. POSTOPKI PO ZAKONU O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ 

Med te zadeve štejemo zahtevke za vrnitev premoženja, ki je bilo zaplenjeno z razveljavljeno kazensko 

sodbo na podlagi Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (145. člen ZIKS). V primeru razveljavljene 

kazni zaplembe premoženja se premoženje vrne obsojencu oz. njegovim dedičem. Zavezanec za 

vrnitev premoženja v naravi je država oz. lokalna skupnost, v katere lasti je zaplenjeno premoženje. 

Zavezanec za vrnitev kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v lasti Republike Slovenije in za odškodnino 

v priznanicah je Sklad, zavezanec za odškodnino v delnicah, obveznicah in denarju pa Republika 

Slovenija. Takšnih zadev je imelo Državno pravobranilstvo v delu 251, od teh je bilo novo pripadlih 32. 

Vrednost obravnavanih zadev znaša 14.344.772.961,86 SIT, vrednost novo prejetih zahtevkov pa 

378.506.492,00 SIT in 377.826,24 USD. Opozoriti pa je treba, da večina zahtevkov ni denarno 

ovrednotena. 

V letu 2003 še vedno ni bilo enotno rešeno vprašanje začetka teka obresti po Zakonu o izdaji obveznic 

za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja. 
. 

Zakon je določil, da upravičencu pripadajo obresti za čas od pravnomočnosti odločbe o razveljavitvi 
1 i • 

kazni zaplembe premoženja in določitve višine odškodnine za zaplenjeno premoženje do izdaje 

obveznic. Upravičenci do odškodnine so zahtevali obračun obresti že od pravnomočnosti odločbe o 

razveljavitvi kazni zaplembe premoženja naprej. Višje sodišče v Ljubljani je v letu 2001 in ponovno v 

letu 2002 (sklepa II Cp 1473/2001 z dne 3.10.2001 in II Cp 1956/2001 z dne 13.11.2002) odločilo, da 

gredo upravičencu obresti od določitve odškodnine, ker morata biti pravnomočni obe sodni odločitvi in 

ne samo ena. Odločitev je obrazložilo s tem, da bi moral zakonodajalec jasno in nedvoumno zapisati v 

zakonu, če bi to hotel, da obresti tečejo že od dneva razveljavitve odločbe o zaplembi dalje. Na drug1 

strani so obstajale odločbe, v katerih so sodišča določila odškodnino, glede obresti pa navedla, naj se 
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obračunajo v skladu z zakonom. Slovenska odškodninska družba, ki izdaja obveznice, v sodnih 

odločbah določenim glavnicam pripiše obresti, obračunane od določitve odškodnine dalje. Ustavno 

sodišče Republike Slovenije je v obrazložitvi odločitve (št. U-l-156/99 z dne 15.11.2001), da ni v 

skladu z ustavo 145.C člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je izključeval odškodninske 

zahtevke iz naslova nemožnosti uporabe oz. upravljanja premoženja ter iz naslova vzdrževanja 

nepremičnin in iz naslova katerihkoli izgubljenih dobičkov v času od zaplembe premoženja do dneva 

vložitve zahteve za povrnitev škode pri Ministrstvu za pravosodje, med drugim zapisalo, da se že iz 

dosedanjega besedila Zakona o izdaji obveznic razume, da gredo upravičencem obresti za ves čas od 

Pravnomočne razveljavitve kazni zaplembe premoženja do izdaje obveznic. Višje sodišče v Ljubljani je 
v odločbi opr. št Cp 312/03 pravno stališče, ki ga je zavzelo v prejšnjih že pravnomočnih odločbah, 

spremenilo in priznalo obresti od razveljavitve kazni zaplembe premoženja naprej. Državno 

Pravobranilstvo je zoper odločbo, ki je bila v nasprotju z dosedanjimi odločitvami, vložilo revizijo na 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije dne 25.4.2003. Le-to je s sodbo opr.št. II Ips 520/2003 z dne 

22.4.2004 revizijo zavrnilo, tako da dilema o začetku teka obresti ne more več obstajati. 

Pregled pravnomočno rešenih zahtevkih v letu 2003: s 

Ugodeno je bilo trem zahtevkom za vrnitev v naravi (podatek o vrednosti ne obstaja), dva zahtevka 

sta bila zavrnjena, štirje zahtevki za vrnitev v naravi so bili rešeni na drug način, en zahtevek je bil 

umaknjen. 

Dvajsetim zahtevkom za izdajo obveznic v skupni vrednosti 524.265.244,91 SIT in 775.220,02 

DEM je bilo ugodeno v celoti, enemu zahtevku je bilo delno ugodeno v višini 227.691,00 SIT, osem 

zahtevkov je bilo zavrnjenih, sedem zahtevkov je bilo rešenih na drug način, dva zahtevka sta bila 

umaknjena. 

V letu poročanja odškodnina v obliki delnic ni bila določena. 

Rešeno na drug način pomeni, da v postopku Republika Slovenija ni bila zavezanec za vrnitev. 

S podatki o vrnitvi kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, ki so last Republike Slovenije, ter o izdanih 

Pnznanicah ne razpolagamo, ker v postopkih po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij ne 

zastopamo Sklada. 

Ob koncu obdobja poročanja je bilo nerešenih 201 zadev. 
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IV/7. POSTOPKI PO ZAKONU O UPRAVNEM SPORU 

V postopkih, ki se vodijo po določilih Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 - popr. 

in 70/00 - v nadaljevanju: ZUS) se pojavlja državni pravobranilec v dveh vlogah: 

1. a) Kot zastopniku javnega interesa Upravno sodišče Republike Slovenije ali Vrhovno sodišče 

Republike Slovenije, kadar rešuje upravne spore na prvi stopnji, vročita državnemu 

pravobranilcu vse tožbe, zaradi možnosti vstopa v spor v javnem interesu. 

b) Kot zastopnik javnega interesa lahko državni pravobranilec vloži tožbo, če oceni, da je z 

upravnim aktom kršen zakon v škodo javne koristi. 

2. Državni pravobranilec v upravnem sporu zastopa državo in njene organe, kadar ti nastopajo v 

funkciji tožnika. 

Na podlagi tretjega odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu je Državno pravobranilstvo prejelo 

3636 tožb. Po pregledu zadev je Državno pravobranilstvo v 1652 zadevah priglasilo svojo udeležbo kot 

zastopnik javnega interesa (v vseh postopkih denacionalizacije, v davčnih in carinskih postopkih večje 

vrednosti ali postopkih obnove teh postopkov, v postopkih zaradi dodelitve koncesij, zaradi prijave 

blagovnih znamk, zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti, zaradi pridobitve azila ter državljanstva, 

zaradi zemljiškega katastra, zaradi posega v ustavne pravice ter zaradi kršitve pravice do sojenja v 

razumnem roku). 

Državno pravobranilstvo je kot stranka - zastopnik javnega interesa vložilo 23 tožb, in sicer 

12 tožb zoper upravne akte, za katere je bilo ocenjeno, da je z njimi kršen zakon v škodo javnega 

interesa. Primeri: 

•Državni pravobranilec je vložil tožbo, ker je menil, da je v škodo javnega interesa kršen zakon s tem. da se 
v postopku izdaje enotnega dovoljenja za prenovo kulturnega spomenika Zavodu za varstvo kulturne 

dediščine ne prizna status stranke v postopku. O zadevi še ni odločeno. 
•Vložena je bila tožba na odpravo delnega dovoljenja za gradnjo WWI mreže mobilne telefonije GSM, ker 

niso bila izdana vsa potrebna soglasja za gradnjo. Sodišče je pritrdilo stališču pravobranilca, da je izvajanje 
zakonov predpogoj pravne varnosti in ugodilo tožbi. 

•Vložena je bila tožba v postopku denacionalizacije gradu Goričane, ker so bile nepremičnine vrnjene brez 
ugotavljanja dejanskega stanja vrednosti nepremičnin ob podržavljanju in ob vračanju, zaradi česar je bilo 

zavezanki onemogočeno postaviti zahtevek po vrnitvi bistveno povečane vrednosti. Tožba je bila zavrnjena z 

utemeljitvijo, da javni interes ni prizadet, vložena je pritožba. 

Tožba je bila vložena zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor, s katero je bila zavrnjena pobuda, da 
se po nadzorstveni pravici odpravi odločba o dovolitvi posega v zavarovano območje Mirtoviškega potoka. 
Sodišče je tožbi ugodilo, zoper sodbo se je pritožilo ministrstvo. 
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"Vložena je bila tožba zaradi odprave odločbe v postopku denacionalizacije, s katero so se v last in posest 
izročile nepremičnine v območju Triglavskega narodnega parka. Državno pravobranilstvo meni, da imajo 

nepremičnine, ki ležijo v območju zavarovanem z Zakonom o Triglavskem narodnem parku ter Zakonom o 
ohranjanju narave, status javnega dobra. Ker obstajajo ovire predpisane v ZDen (3.tč. prvega odstavka 
19.člena ZDen v povezavi s 85. členom ZON), nepremičnin ni dopustno vračati v zasebno lastnino. Sodišče 
o zahtevku še ni odločilo. 

"Tožba je bila vložena zoper odločbo, s katero je bila zavrnjena pobuda državnega pravobranilca za 

razveljavitev dokončne odločbe o ugotovitvi državljanstva na podlagi Zden. 
"Zoper občinski svet Občine Lenart je pravobranilec vložil štiri tožbe zaradi odprave odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda OŠ VoličnS, OŠ Sv. Trojica, Oš Lenart in 
OŠ Sv. Jurij. O tožbah še ni bilo odločeno. 

Zoper odločbo o dodelitve pravice do izlova ciljev. Tožbi je bilo ugodeno. 
11 tožb zoper odločbe o dodelitvi brezplačne pravne pomoči. Sodišče je vsem tožbam ugodilo. 

Kot zakoniti zastopnik tožeče stranke se državni pravobranilec pojavlja zlasti kot zastopnik Sklada v 
sPorih, ki se nanašajo na denacionalizacijske zahtevke. Iz tega naslova je bilo v letu 2003 vloženih šest 

tožb. Sodišče je petim tožbam ugodilo, dve tožbi pa zavrnilo. V dveh primerih je bila z upravičencem 

tud' sklenjena poravnava. Poleg tega je državni pravobranilec v funkciji zakonitega zastopnika tožnika 
vložil 39 tožb po naročilu ministrstev. Štiriintrideset tožb je bilo vloženih v imenu Ministrstva za promet 
ln zveze, Uprave za civilno letalstvo zoper Agencijo za telekomunikacije Ministrstva za informacijsko 

družbo zaradi plačila pristojbine za uporabo radijske frekvence. O tovrstnih tožbah še ni bilo odločeno. 

Del° Državnega pravobranilstva na podlagi 45. člena Zakona o upravnem postopku: 

Državni pravobranilec tudi na podlagi 45. člena Zakona o upravnem postopku kot samostojni organ v 
upravnem postopku zastopa javne koristi. Tako je Državno pravobranilstvo prejelo 13 pobud za 

vložitev pravnih sredstev v upravnem postopku. Državni pravobranilec je sprejel dve pobudi in 

Predlagal obnovo upravnega postopka na I. stopnji, oba predloga je upravna enota zavrnila, vloženi sta 

k'" Pritožbi o katerih pa še ni odločeno. Vložili smo en predlog za odpravo odločbe po nadzorstveni 
Pravici, predlogu je bilo ugodeno, investitor je vložil tožbo na upravno sodišče. Vložili smo pritožbo 
2°per odločbo upravne enote s katero je izreklo za nično poročilo Okrajnega ljudskega odbora iz I. 
1 g46 o popisu imovine oseb, ki so zapustile državo ali so bile ubite oz. likvidirane, pristojno ministrstvo 

Je pritožbi ugodilo in odločbo odpravilo, predlagatelj postopka je vložil tožbo v upravnem sporu, ki še ni 

končan. 

Konec leta je ostalo nerešenih še 3.771 zadev. 
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IV/8. PRAVNA MNENJA (VPISNIK M1 IN M2) 

Državno pravobranilstvo na podlagi ZDPra uporabnikom državnega premoženja na njihov predlog 

svetuje pri sklepanju pogodb, s katerimi se ustanavljajo, spreminjajo ali ukinjajo stvarne pravice na 

nepremičninah ter pri reševanju drugih premoženjskopravnih vprašanj. 

Državno pravobranilstvo je prejelo 62 zahtev za izdelavo pravnega mnenja. Vprašanja so se nanašala 

na različna področja civilnega in upravnega prava. Praviloma je šlo za pravna vprašanja, ki so urejala 

razmerja, nastala pred mnogimi leti, kar zahteva poznavanje zgodovinskih predpisov, kakor tudi 

natančen strokoven pregled predhodnih pravnih poslov in razmerij. Menim, da je izdelava tovrstnih 

pravnih mnenj ne samo strokovno zelo zahtevna, temveč zahteva izredno stopnjo odgovornosti 

funkcionarja, saj jih le-ta izdaja samostojno, nanje pa so praviloma vezani postopki oz. odločitve 

državnih organov. Največ vprašanj se je nanašalo na pridobivanje in razpolaganje z nepremičninami, 

veljavnostjo, izpodbojnostjo ali ničnostjo sklenjenih pravnih poslov. 

V letu 2003 je Državno pravobranilstvo podalo mnenje o 60 pogodbah, s katerimi se ustanavljajo, 

spreminjajo ali ukinjajo stvarne pravice na nepremičninah v lasti Republike Slovenije. V večini pogodb 

je Republika Slovenija pridobivala nepremičnine, potrebne za graditev avtocest Število predloženih 

pogodb je bilo v letu 2003 veliko manjše kot pred letom poročanja (leto 2003 - 38, leto 2002- 948). 

Manjše število zaprosil za mnenje je delno posledica manjšega pridobivanja zemljišč v državno 

lastnino, delno pa verjetno posledica ocene, da uporabnik državnega premoženja po Uredbi o 

postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01) ni 

več dolžan sklenjene pogodbe predložiti Državnemu pravobranilstvu. 

Na zahtevo Ministrstva za finance je Državno pravobranilstvo izdalo sedem pravnih mnenj k pogodbam 

o najemu kreditov Republike Slovenije pri tujih oz. mednarodnih bančnih ustanovah in k pogodbam o 

dajanju poroštva Republike Slovenije pri najemanju tujih kreditov. 

IV/9. PRITOŽBE ZOPER REPUBLIKO SLOVENIJO PRED EVROPSKIM 

SODIŠČEM ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 

Državno pravobranilstvo je o postopkih zoper Republiko Slovenijo pred Evropskim sodiščem za 

človekove pravice (v nadaljevanju: Evropsko sodišče) obveščeno, ko prejme od sodišča pritožbo 

pritožnika in zaprosilo, da Vlada odgovori na pritožbene navedbe in posamezna vprašanja, ki jih 

postavi sodišče. Glavna naloga Državnega pravobranilstva je v prizadevanju za dosego usklajenega 

mnenja znotraj države glede zatrjevane kršitve Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin (v nadaljevanju: Konvencija) ter čim popolnejša obrazložitev pravnih in dejanskih razlogov 

posameznega primera. V odgovoru, ki ga Državno pravobranilstvo posreduje Evropskemu sodišču, le- 
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to pripravi pregled zakonske in podzakonske ureditve varstva pravic in svoboščin v Republiki Sloveniji 
ter preveri, ali je pritožnik za varstvo svojih pravic izčrpal vsa pravna sredstva, ki jih dopušča slovenska 

zakonodaja. Izčrpanost nacionalnih pravnih sredstev je procesna predpostavka za obravnavo zadev 
pred Evropskim sodiščem. Nadalje se Državno pravobranilstvo skupaj z Vlado opredeli do v pritožbi 

navedenih dejstev in trditev ter utemelji stališče. To utemeljitev je potrebno praviloma podkrepiti še z 

ustre2no sodno prakso, ki jo je Evropsko sodišče že zavzelo v podobnih primerih. Poskrbeti je 

Potrebno tudi za zagotovitev ustreznih dokazov. V primerih, ko sodišče odloči, da bo v določeni zadevi 

Potrebno javno zaslišanje, Državno pravobranilstvo na samem zaslišanju ustno argumentirano 

Predstavi stališča in mnenja Vlade glede pritožbenih razlogov ter daje pojasnila in odgovore na 

vprašanja članov senata, ki jih le-ti podajo na javnem zaslišanju. 

Državno pravobranilstvo posluje z Evropskim sodiščem neposredno, saj se lahko sodišču le s 

Popolnimi vlogami zadeva predstavi tako, kot to ocenjujeta Vlada in njen zastopnik. 

Državno pravobranilstvo ima pomembno vlogo tudi v zaključni fazi postopka, saj je potrebno v primeru 

obsodbe države, znotraj države poskrbeti za čim hitrejšo izvršitev odločbe sodišča. Učinek odločb 

sodišča se namreč odraža tako v zagotovitvi ustreznega zadoščenja pritožniku, kot tudi v 

zasledovanju ustreznih sprememb v notranjem pravu, da ne bi prihajalo do obravnavanja podobnih 

Pritožb pred Evropskem sodiščem. 

V letu 2003 je bilo zoper Republiko Slovenijo registriranih 265 novih zadev. Državnemu pravobranilstvu 

Je bilo v istem letu predloženo v odgovor 89 zadev. Vse zadeve so se nanašale na zatrjevano kršitev 

Pravice do sojenja v razumnem roku iz prvega odstavka 6.člena Konvencije o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, ki naj bi bila kršena zaradi dolgotrajnosti sodnih postopkov pred 

slovenskimi sodišči. Poleg tega pritožniki zatrjujejo tudi kršitev pravice do učinkovitega pravnega 

sredstva iz 13. člena Konvencije. 

Od 89 zadev se tri zadeve nanašajo na postopke pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije oz. 

kovnim sodiščem Republike Slovenije, 12 zadev na postopke pred delovnimi sodišči, ostale zadeve 

Pa na postopke pred okrajnimi in okrožnimi sodišči, od tega se jih večina nanaša na postopke pred 

Okrožnim sodiščem v Celju. 

'2 od9ovorov, ki smo jih v zvezi z očitano dolgotrajnostjo postopkov prejeli od posameznih sodišč, je 
m°goče razbrati, da so razlogi za dolgotrajnost postopkov predvsem naslednji: 

Do|gotrajnost postopkov pred vrhovnim oz. upravnim sodiščem je predvsem posledica reorganizacije 
uPravnega sodstva, ko je prišlo tudi do prenosa pristojnosti odločanja v upravnem sporu z vrhovnega 
na uPravno sodišče. Pristojnost odločanja v upravnih sporih, ki so ob začetku uporabe Zakona o 
uPravnem sporu že bili v teku, s čimer sovpada tudi začetek dela Upravnega sodišča Republike 

Slovenije, je bila prenesena iz vrhovnega na upravno sodišče postopoma, in sicer ob uveljavitvi ZUS 
23 2adeve, začete po 30.6.1996, avgusta leta 2000 oziroma ob uveljavitvi ZUS-A pa tudi zadeve, ki so 
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se začele pred 30.6.1996, pa ob uveljavitvi ZUS-A še niso bile rešene. Na novoustanovljeno Upravno 

sodišče Republike Slovenije je bilo tako v letu 1998 prenesenih 3.836 zadev, medtem ko jih je na 

vrhovnem sodišču ostalo še 2.514, od tega je bilo v letu 2000 prenesenih na upravno sodišče še 

1.199 zadev. 

Tudi razloge za dolgotrajnost postopkov pred ostalimi sodišči je treba iskati v reorganizaciji sodstva v 

letih 1994 in 1995, ki je imela za posledico velike organizacijske in kadrovske spremembe, prisotna je 

bila tudi velika fluktuacija sodnikov, bodisi zaradi upokojitve ali odhoda v zasebni sektor, kot tudi 

napredovanja sodnikov na višje sodniške funkcije. Zaradi dolgotrajnosti postopkov imenovanja 

nadomestnih sodnikov so bila sodniška mesta, predvsem pred sodišči prve stopnje, dlje časa 

neustrezno zasedena. Poleg tega so se sodišča v tem obdobju srečevala tudi z znatnim povečanjem 

pripada zadev, kar je ob upoštevanju vezanosti sodišč na reševanje zadev v skladu s sodnim redom 

ter večkratne zamenjave razpravljajočih sodnikov na posamezni zadevi, nesporno vplivalo na trajanje 

in zastoje v postopkih. 

Če pogledam trajanje postopkov, na katere se nanašajo pritožbe, ugotovim, da gre v večini primerov 

za starejše zadeve (postopki so se začeli v letih 1989, 1992,1993, ali celo še prej), v katerih je očitana 

dolgotrajnost postopka predvsem posledica večkratne obravnave zadeve v pritožbenem postopku oz. 

razveljavitve prvostopenjskih sodb zaradi nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (naj omenim 

zadevo, v kateri pravdni postopek teče že od leta 1978, doslej je bilo petkrat odločeno na prvi stopnji, 

štirikrat je bila zadeva v pritožbenem reševanju, sporna pa je le še višina odškodnine). V zadevah 

poznejšega datuma pa se očitana kršitev pravice sojenja v razumnem roku nanaša na postopke, ko 

pred sodišči prve stopnje še ni bilo odločeno, postopki pa so v teku tudi več kot devet let, med 

postopki pa prihaja tudi do daljših zastojev (na primer, zadeva, v kateri je med vložitvijo tožbe in 

razpisom prvega naroka za glavno obravnavo preteklo več kot sedem let, oz. zadeva, v kateri je nastal 

triletni zastoj zaradi čakanja na izvedeniško mnenje.). 

Zahtevki, ki jih pritožniki postavljajo v okviru svojih zahtevkov za pravično zadoščenje, so postavljeni 

sorazmerno visoko in se gibljejo med 7.000,00 in 15.000,00 EUR - so tudi primeri, ko pritožniki 

uveljavljajo 120.000.000,00 SIT za premoženjsko škodo iz naslova izpada osebnega dohodka, 

nastalega v času trajanja postopka, ter 12.000.000,00 SIT za nepremoženjsko škodo iz naslova 

duševnih bolečin - skupna vrednost zahtevkov pa znaša ( približno) 800.000.000,00 SIT. 

Poleg kršitve pravice sojenja v razumnem roku pritožniki tudi zatrjujejo, da pravni red Republike 

Slovenije ne zagotavlja učinkovitih pravnih sredstev za varstvo pravice sojenja v razumnem roku, in v 

večini zadev pritožniki pred vložitvijo pritožbe na Evropsko sodišče pravnih možnosti, ki jih pravni red 

Republike Slovenije zagotavlja za varstvo te pravice, niso izčrpali. V svojih odgovorih je Vlada sicer 

ugovarjala neizčrpanost domačih pravnih sredstev ter s tem nesprejemljivost pritožb, vendar obstaja 

bojazen, da dosedanja sodna praksa Republike Slovenije, izoblikovana ob obravnavi zahtevkov na 

ugotovitev kršitve pravice sojenja v razumnem roku pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije oz. 

Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, če se zatrjevana kršitev nanaša na postopek Vrhovnim 
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sodiščem Republike Slovenije, kot tudi odškodninskih zahtevkov po 26.č!enu Ustave pred rednimi 

sodišči, ki jo v podkrepitev svojih navedb v odgovorih podaja Vlada, ne bo prestala stroge presoje 

Evropskega sodišča ter njegovih stališč, da so učinkovita le tista pravna sredstva, ki pritožniku 

zagotavljajo pravično zadoščenje ne le v teoriji pač pa tudi v praksi. 

V letu 2003 je Republika Slovenija pred Evropskim sodiščem sklenila dve prijateljski poravnavi. V 

Pritožbeni zadevi Jecič proti Sloveniji, v kateri je g. Radmilo Jecič uveljavljal kršitev prvega odstavka 6. 

člena Konvencije, je Evropsko sodišče za človekove pravice 8.7.2003 izdalo sodbo, s katero.je 

ugotovilo, da je Vlada z namenom sklenitve prijateljske poravnave pritožniku pripravljena, v roku treh 

mesecev, plačati tolarsko protivrednost 4.500 EUR. 

G- Radmilo Jecič iz Ankarana je v pritožbi zatrjeval, da je do navedenih kršitev prišlo pred delovnimi 

sodišči oziroma nekdanjimi sodišči združenega dela, kjer postopek traja že od leta 1989. 

Na podlagi zbrane dokumentacije in posredovanega gradiva je bilo ocenjeno, da bi Sodišče verjetno 

Pritožbo opredelilo kot sprejemljivo, saj je postopek v teku že 14. leto in se v pretežnem delu še vedno 

nahaja na prvi stopnji. Pritožnik pa je zaradi dolgotrajnosti postopka vložil tudi tožbo v upravnen sporu 

zaradi kršitve ustavne pravice do sojenja v razumnem času. Na poziv sodišča, da tožbo dopolni, je 

dopolnitev sodišču poslal že v januarju 2001. Upravno sodišče Republike Slovenije, Oddelek v Novi 
Gorici pa je tožbo zavrglo šele 28.8.2002. Pritožnik je dne 19.9.2002 vložil pritožbo na Vrhovno sodišče 

Republike Slovenije, ki pa je njegovo pritožbo zavrnilo. 

V pritožbeni zadevi g. Mojce Saksida Smiljanič proti Sloveniji, v kateri je pritožnica zatrjevala istovrstno 

kršitev, pa je Evropsko sodišče za človekove pravice 13.11.2003 izdalo sodbo, s katero je ugotovilo, da 

Je Vlada z namenom sklenitve prijateljske poravnave pritožniku pripravljena, v roku treh mesecev, 

Plačati tolarsko protivrednost 2.000 EUR. 

pritožnica je v pritožbi zatrjevala, da je do navedenih kršitev prišlo v pravdnem postopku v zvezi z 

vloženo tožbo na ugotovitev solastninske pravice na premoženju, pridobljenem v trajanju zakonske 

zveze. Na podlagi zbrane dokumentacije in posredovanega gradiva je bilo ocenjeno, da bi sodišče 

Pntožbo opredelilo kot sprejemljivo, saj je bil postopek v teku že 10. leto in se je še vedno nahajal na 

P^i stopnji. 

Prt presoji pritožbenih zadev, ki tečejo zoper Republiko Slovenijo pred Evropskim sodiščem, gre 
za kompleksna vprašanja, ki posegajo v delovna področja različnih organov oblasti. Da bi bilo 

sodelovanje Državnega pravobranilstva in različnih organov čimbolj povezano, da bi se stališča 
hltreje usklajevala med različnimi organi, posebno še, ko bi bilo potrebno predlagati sklenitev 

Pr'jateljske poravnave, je bila predlagana ustanovitev posebne komisije za presojo utemeljenosti 
ln sprejemljivosti posamezne predlagane prijateljske poravnave. Vlada je predlogu sledila ter 
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18. 7. 2002 sprejela sklep o ustanovitvi strokovne komisije za presojo utemeljenosti sklepanja 

prijateljskih poravnav v tovrstnih postopkih. Komisija je bila ustanovljena kot delovno telo Vlade. 

Glede na obstoječo negotovost o učinkovitosti pravnih sredstev, ter glede na dejstvo, da je pred 

Evropskim sodiščem trenutno prek 700 pritožb iz Slovenije, od katerih se jih približno 2/3 nanašata na 

sojenje v razumnem roku, kot tudi dejstvo, da v zvezi s kršitvijo pravice sojenja v razumnem roku teče 

že več postopkov tudi pred domačimi sodišči, bo potrebno čimprej ustrezno dopolniti zakonodajo 

Republike Slovenije tako, da bo v primeru kršitve pravice sojenja v razumnem roku oškodovanec lahko 

prišel pred domačimi pristojnimi organi v razumnem roku do pravičnega zadoščenja. 

V. IZOBRAŽEVANJE 

Novembra 2003 je Državno pravobranilstvo v okviru Centra za izobraževanje organiziralo v Podčetrtku 

šolo državnih pravobranilcev. Šole so se udeležili vsi državni pravobranilci, pomočniki državnega 

pravobranilca, višji strokovni sodelavci in generalna sekretarka. Predmet obravnave so bile teme o 

urejanju in spreminjanju mej v zemljiškem katastru, zemljiškoknjižnem postopku in novih posebnih 

zemljiškoknjižnih postopkih po Zakonu o zemljiški knjigi, kako bomo vpogledovali v elektronsko vodeno 

zemljiško knjigo, funkciji odškodninskega prava in novostih v Obligacijskem zakoniku, pravnem 

razlikovanju med dejanskim in pravnim vprašanjem, odločanju o adhezijskem postopku v upravnem 

sporu, aktualnih vprašanjih v zvezi z delom Državnega pravobranilstva pri zastopanju države pred 

Sodiščem Evropskih skupnosti v Luxemburgu in predstavitvi aktivnosti glede vračanja premoženja po 

Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. 

V okviru Dneva državnih pravobranilcev je bila tema izobraževanja »Presoja pravice do sojenja v 

razumnem roku skozi prakso Evropskega sodišča za človekove pravice ter sodišč v Republiki 

Sloveniji« . 

Celotni izobraževalni program je bil predhodno odobren na Programskem svetu Centra za 

izobraževanje, ki je tudi zagotovil denarna sredstva za njegovo izvedbo. 
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w. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

te pregleda. deCa (Državnega pravohraniCstva v Cetu 2003 izdaja, da se števiCo pravdnih 

postopkov povečuje, in sicer na področju nepraviCnega deCa državniH organov in na 

neizpolnjevanju posCovnif o6veznosti Izrazito se je povečalo tudi števiCo pritožh, ki jih 

rešuje 'Evropsko sodišče za človekove pravice. VseSine in podlage pravdnih sporov se 

bistveno spreminjajo (škode zaradi postopkov v zvezi z javnimi natečaji, koncesijami, 

davčnimi postopki, izdajanja soglasij kjprevzemu gospodarskih druž6, izgu6§enih dohodkov 

zaradi opustitve aR nepraviCnega deCa državnih organov, zaradi odločanja v nerazumnem 

r°%u, zaradi odškodninskih zahtevkov po 72. členu Z<Den). Z zahtevnimi vseSinami pa se 

povečuje tudi višina odškodninskih zahtevkov. 

■Skupna vrednost pravdnih sporov je tako v letu 2003 znašala 681.071.013.630,00 SIT inje 

v porastu, finančni učinekL (Državnega pravo6raniCstva v pretekom Cetu je 6iC samo na 

pravdnem področju 4.178.372.686,00 Sir. (zahtevanih 5.793.850.424,00 SI% izplačanih 

1- 615.477.738,00 Sil). 

Materialne obveznosti, k} izvirajo iz Zakona o denacionalizaciji ni mogoče finančno 

ovrednotiti, saj kot izhaja iz poglavja IV/5, veRk^deCzahtevkov ni denarno ovrednotenih. 

Menim, da 6o porast pravdnih sporov značilen tudi za prihodnje o6do6je, pri čemer je 

Potre6no upoštevati tudi spore, ki jih 6o ustvarjaCa neupora6a aR nepraviCna raba prava 

'Evropsf-e unije, ki postaja tudi naše domače pravo. 

Pozitivna ugotovitev pregleda je povečano števiCo rešenih zadev, kar je posledica tako 

Uspešnejšega predhodnega poravnavanja, kakor tudi intenzivnejšega deCa sodišč. 
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(Ponovno ugotavljam, da so postopki za pridobitev soglasja države za sklenitev predlagane 

poravnave v posamezni zadevi predolgi, zato predlagam ustanovitev "Komisije, ki Si 

delovala po vzorcu Komisije za presojo utemeljenosti sklepanja prijateljskih poravnav v 

postopkih pred(Evropskjm sodiščem za človekove pravice. 

Nove pravne podlage, zahtevnost, pomembnost in povečan o6seg zadev, spremenjeni Zakpn 

o pravdnem postopku (prekluzivni roki) zahtevajo izredno obremenjenostfunkcionarjev. X 

temu prispeva tudi intenzivnejše delo sodišč, ki zahteva poleg zbiranja vseh o6stoječih 

dokazov, gradiv, priprave in izdelave sodnih pisanj in kontaktiranja s strankami, tudi 

kvalitetno in učinkovito zastopanje na narokih, ki se razpisujejo vedno bolj redno in 

pogosto. Navedeno ima za posledico, da 06 o6stoječi kadrovski zased6i še komaj 

zagotavljamo kvalitetno udeležbo na narokih. 

<Državno pravobranilstvo aktivno sodeCuje pri 0bG.k9va.nju sodne prakse z vlaganjem 

izrednih pravnih sredstev. 'Tako je Vrhovno sodišče (Republike Slovenije odločilo o vprašanju 

pristojnosti postopanja na podlagi 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (do 

odločitve Vrhovnega sodišča (Republik? Slovenije so sodišča različno postopala) ter o 

vprašanju zakonitega zastopanja po (Državnem pravobranilstvu v postopkih Zakona o 

denacionalizaciji. 

(.Državno pravobranilstvo se posCužuje tudi tako imenovanih pilotskih primerov, ko zazna 

povečano število po temelju novih zahtevkov in poskuša z enim primerom (s posebej 

obrazloženo prošnjo na Vrhovno sodišče (RgpubRke Slovenije) doseči, da bi »pilotski SV0** 

rešiG pospešeno. Na ta način dosežemo bodisi umike tožb, bodisi sklenitve poravnave v 

večjem števiCu sporov, sodišča pa se izognejo neenotnim odločitvam in večstopenjskim 

postopkom (primer, upokojitve pod ugodnejšimi pogoji). 
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OpozoriC 6i na visoke odškodninske zahtevke, k} se nanašajo na škodo, nastalo na vozilih 

zaradi neprimerne hramSe v času trajanja ukrepa zasega. Ta vozila so do odločitve o vrnitvi 

v hram6i pri za to iz6rani gospodarski druž6i Te hram6e so pogosto neustrezne in imajo za 

posledico, da se vozila vračajo Častnikom poškodovana, manjvredna, pogosto tudi v 

nevoznem stanju. Vred6a o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in 

varščinami iz leta 2002 ter (Pravilnika o pogojih hram6e in upravljanja z zaseženimi 

predmeti, sta sicer sprejeta, vendar tovrstne škode še nastajajo. Zavezanec za plačilo 

odškodnine je država. Menim, da 6i se pristojna ministrstva morala odločati za regresne 

tož6e zoper gospodarsko druž6o, kateri je 6iCa hramha zaupana in pri kateri je nastala, 

škoda dokazana. 

Uveljavljanje premoženjskopravnih zahtevkov države zoper storilce kaznivih dejanj davčne 

zatajitve po 254. členu Kazenskega zakonika cR§pu6tike Slovenije in tihotapstva po 255. 

členu Kazenskega zakonika (Sfpu6fike Slovenije, še ni zadovoljivo. (Pri izvedBi navedenih 

kaznivih dejanj o6doCženci pogosto zlora6ijo svojo ali drugo druž6o z omejeno 

odgovornostjo za dosego vedkjh nezakonitih premoženjskih koristi Čeprav v kazenskem 

postopku ni mogoče uveljavljati premoženjskopravnih zahtevkov iz naslova javnopravnih 

dajatev, pa niso izključene možnosti za začetek^ odškodninskih postopkov na podlagi šestega 

čCena Zakona o gospodarskih druž6ah - spregled pravne ose6nosti oziroma na podlagi 

ustreznih doCočS Zakona o finančnem poslovanju podjetij. (Davčni oz. carinski organi 6i 

moraH že v začetni fazi, ko za potreBe organov za notranje zadeve opravljajo inšpekcijski 

Pregled, na osnovi Ce-tega sami podati kazensko ovadho in pričeti tudi z aktivnostmi za 

vložitev odškodninske tož6e, če so za to izpoCnjeni pogoji Čakanje na zaključek^ kazenskega 

postopka lahko pripelje tudi do zastaranja zahtevka- 

Nerešene so ostale težave v zvezi z realizacijo finančnih o6veznosti (R^pu6Rke Slovenije na 

podlagi pravnomočnih sodnih odCoč6. (Enaindvajseti člen Zakona o izvrševanje proračuna 
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<RgpubG&S Slovenije za Četo 2003 in 2004 nalaga plačilo odškodnine tistemu neposrednemu 

uporabnik^ proračuna, iz čigar delovnega področja je škoda nastala. (Praviloma neposredni 

uporabnik^ nima namenskih sredstev za odškodnine in zato obveznosti ne izpoCni Za 

nepravočasno reaCizacijo o6veznosti pa država izgu6lja na ugledu, nastaja pa ji tudi 

materiaCna škoda v obliki zamudnik, obresti (primer pravnomočna sodba (Delovnega in 

sociaCnega sodišča v Ljubljani, opr.št. II <Pd657/95 z dne 29. 3. 2002). 

'Kaj omenim dosežek* izredno pomemben za nemoteno in organizacijsko učinkovito deCo 

(Državnega pravobranilstva. Organ je namreč od svoje ustanovitve do novembra 2003 delat 

na dveh ločenih in prostorsko neustreznih lokacijah, zaradi česar ni mogeC zasesti vseh 

prepotrebnih uradniških, administrativnih in tudi funkcionarskih delovnih mest. To se je 

odražalo v pomanjkljivostih in manjši učinkovitosti posameznih delovnih procesov 

(strokovna knjižnica, arhiv, kurirska sCužba, kadrovska sCužba), kakor tudi v 

preobremenjenosti funkcionarjev. (Pereče probCeme smo občasno reševaR z nadurnim delom 

oz. s pogodbami o deCu. S sodelovanjem in podporo Ministrstva za pravosodje in 

Ministrstva za finance se je (Državno pravobranilstvo novembra 2003 presedCo v ustrezne, 

prenovljene prostore na Subičevo 2 v Ljubljani Z dokončno rešitvijo prostorskega problema 

je organu tehnično omogočena prepotrebna kadrovska okrepitev in s tem zagotovitev 

uspešnega in kvalitetnega dela. 

V zakonodajnem postopku so spremembe in dopolnitve Zakona o državnem 

pravobranilstvu. (DopoCnitve so nujen odraz včlanitve (Republike Sbvenije v (Evropsko unijo 

in s tem povezane uporabe prava Evropske unije. Od 1. 5. 2004 je (RepubCika Slovenija 

podvržena tudi odločitvam Sodišča Evropskih skupnosti v Luksemburgu. V teh postopkih je 

po obstoječi zakonodaji 'Državno pravobranilstvo zakoniti zastopniki (Republike Slovenije. 

(Postopek^je določen v 226. členu (Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti 

(pred vložitvijo tožbe na Sodišče Evropskih skupnosti Komisija Evropskih skupnosti (v 
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nadaljevanju: Komisija) v predio dnem. postopku pozove državo članico na uskladitev 

notranjega predpisa ali predpisov s pravom Evropske unije. (Država članica je do(žna 

o6vestiti Komisijo, aR se strinja s predlogom in 60 sledila zahtevam Komisije oziroma mora 

o6razložiti svoje nasprotno stališče. V kpRkpr Komisija ne sprejme stališča države članice, jo 

ponovno pozove na uskladitev predpisov. <Po predlogu zakona (Državno pravobranilstvo 

sodeluje pri pripravi stališč in odgovorov Vlade ^publike Slovenije v predsodnih postopkih 

Komisije. To sodelovanje je nujno, saj so delo in predvsem odločitve Komisije izredno 

pomembne za države članice. Zato je potrebno, da se (Državnemu pravobranilstvu, kot 

organu s specializiranim znanjem in prakso in predvsem kot kasnejšemu zakonitemu 

zastopniku (Republike Slcrvenije v nadaljevanju istega spora pred Sodiščem Evropskih 

skupnosti, da pooblastilo za sodelovanje pri pripravljanju stališč in odgovorov Vlade na 

obrazložena mnenja Komisije. V zvezi z zastopanjem pred mednarodnimi sodišči in 

'Komisijo je nujno potrebno dopolniti 25. člen zakona z določbo, da je za opravljanje dela v 

zadevati pred mednarodnimi sodišči pogoj za funkcijo državnega pravobranilca oz. 

pomočnika državnega pravobranilca aktivno znanje enega odjezikov, v katerih ta sodišča 

poslujejo. 

Opozoril bi, daje Zakon o upravnem sporu uzakonil pristojnost (Državnega pravobranilstva 

na področju varstva javnega interesa. Ob tem zakonskem pooblastdu pa prihaja do 

navideznega problema kgRzije interesov organa kot stranke postopka in državnega 

pravobranilca kot zastopnika javnega interesa. <Po stališču Upravnega sodišča <R§pubRke 

Slovenije je namreč (Državno pravobranilstvo dolžno zastopati kot zakoniti zastopnikl 

organ, kadar le-ta nastopa kpt tožnikjv upravnem sporu, kar pomeni, da bi se moral državni 

pravobranilec izločiti iz funkcije varovanja javnega interesa. To pa odpira vprašanje, kaj je 

Večjega pomena in interesa za državo: varovanje javnega interesa, kjer (Državno 

pravobranilstvo nastopa kpt stranka, aR zastopanje državnega organa, kjer je (Državno 

pravobranilstvo v funkciji zakonitega zastopnika organa, katerega staRšče pa ni nujno, da 
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je skCadno z javnim interesom. Menim, da varovanje javnega interesa, kjer (Državno 

pravobranilstvo nastopa /šot stranka, ne pomeni nasprotovanja državi in njenim interesom, 

temveč nasprotno, (Državno pravo braniCstvo v tej funkciji nastopa fig t izrazit zastopnik 

širših interesov države, čeprav morda v nasprotju z ožjimi interesi državnega organa. 'To je 

biC tudi izrecen namen zakonodajama, daje v Zagonu o upravnem sporu razširiCpristojnosti 

državnega pravo6raniCca tudi na varuha javnega interesa. 

Tudi dejstvo, da je biC Zakon o upravnem sporu sprejet po uveCjavitvi Zagona o državnem 

pravobranilstvu kaže nedvomno na dejstvo, da ima funkcija državnega pravo6raniCca kot 

zaščitnika javnega interesa prednost pred funkcijo zakonitega zastopnika v upravnem 

sporu. !More6itne pomisleke in neenotna stališča glede funkcije (Državnega pravobranilstva 

v postopkih po Zakonu o upravnem sporu 6i Sido smotrno odpraviti z dopoCnitvijo tega 

zakona tako, da 6i se vnesla doCočba, po kateri 6i v primeru kodzije interesov organa in 

javnega interesa organ lahko poobCastiCdrugega zastopnika. 

(Poročilo oddajam z zamudo, s katero sem pristojne organe seznaniC Izdelava poročila o 

tako obsežnem in vse6inskp pomembnem deCu Brezpogojno zahteva kvaliteten računaCniški 

operacijski sistem, ki mora organu zagotoviti v vsakem trenutku dostop do popoCnih, 

praviCnih in tekočih podatkov. Obstoječi software (Državnega pravobranilstva ne omogoča 

logične sistemske kontrole. Iste podatke je potrebno vpisovati večkrat, ne omogoča poljubne 

kombinacije podatkov ter ne zagotavlja popoCnih, praviCnih in hitrih podatkov. To je 

posledica dejstva, da obstoječi programi nimajo enotne baze in med posameznimi datotekami 

niso možne povezave. Za vsako kombinacijo je potrebno pisati nove programe, kar povečuje 

možnost napaka Vnos podatkov v vpisnikje onemogočen vsakokrat, kff se izdeCujejo poročila 

oz. opravljajo pregledu Zaradi navedenih pomanjkljivosti je biCo pri izdelavi poročila možno 
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priti do žetenih podatkov le s fizičnim vpogledom v spise, kar pa je zahtevah ogromno 

nepotre6nega dela. Ministrstvo za pravosodje je že pristopilo ^reševanju pro 6 Cema. 

Lucijan BEMBIČ, l.r. 

generalni državni pravobranilec 

S — ____ 
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VII. PRILOGE 

statistično poročilo za leto 2003 skupaj v delu 

statistično poročilo vseh zadev za leto 2003 

letno statistično poročilo za PK vpisnik za leto 2003 

letno statistično poročilo za PP vpisnik za leto 2003 

vrednostni pregled obravnavanih zadev na DP v letu 2003 (1. del) 

vrednostni pregled obravnavanih zadev na DP v letu 2003 (2. del) 

pregled obravnavanih zadev v letu 2003 po oddelkih v odstotkih - graf 

številčni pregled obravnavanih zadev v letu 2003 - graf 

statistično poročilo skupaj v delu za leto 2003 - graf 

(priloga 1) 

(priloga 2) 

(priloga 3) 

(priloga 4) 

(priloga 5) 

(priloga 6) 

(priloga 7) 

(priloga 8) 

(priloga 9) 
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" ®A 1463 - III 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uuhi"1*91 311-00/2001-4 Ljubliana, 29.07.2004 

Sp^^l^ePublike Slovenije je na 86. redni seji dne 29.7.2004 

poročilo o varstvu pred ionizirajočimi 
^EVANJI in jedrski varnosti v republiki 
SLOVENIJI LETA 2003, 

ki 
i0Jla P°šilja na podlagi 128. člena Zakona o varstvu pred 
03 jn'r^°^'rT1' sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 50/ 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih teles 
sodelovala: 

mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
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1. UVOD 

Leto 2003 je na področjih varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti v Republiki 
Sloveniji potekalo brez večjih posebnosti. Ni bilo dogodkov, ki bi sevalno ogrozili 
prebivalstvo. Intenzivno je potekalo prilagajanje vseh vpletenih na zahteve novega Zakona o 
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV), ki je postal veljaven oktobra 
2002. Prav tako se je nadaljevala priprava uredb in pravilnikov na podlagi tega zakona. Z 
njimi je postala naša zakonodaja večinoma usklajena z zahtevami EU. 

ZVISJV za področje sevalne in jedrske varnosti določa dva pristojna upravna organa, in sicer 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za zdravje. Kadar po tem zakonu 
odloča Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, o upravni zadevi odloča njegov organ v 
sestavi Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. Kadar odloča po ZVISJV Ministrstvo 
za zdravje, pa o upravni zadevi odloča upravni organ v sestavi ministrstva Uprava Republike 
Slovenije za varstvo pred sevanji. 

Največji jedrski objekt v Sloveniji, Nuklearna elektrarna Krško (NEK), je obratoval brez 
dogodkov, ki bi vplivali na okolico. Jeseni je obratovanje temeljito pregledala tudi misija 
OSART Mednarodne agencije za atomsko energijo in ni ugotovila resnih pomanjkljivosti ali 
odstopanj od svetovnih standardov. NEK pa je doživela dve samodejni hitri zaustavitvi 
reaktorja, ki ju je sprožil varovalni sistem. Prva se je zgodila zaradi tehnične napake na enem 
od ventilov v elektrarni, druga pa zaradi nenavadno hitrega naraščanja reke Save v jesenskem 
času in s tem mašenja cevovodov z vodo za hlajenje sekundarnega dela elektrarne. V obeh 
primerih so vsi sistemi in osebje ustrezno delovali (več podrobnosti v naslednjem poglavju). 

Spomladi leta 2003 je bila ratificirana meddržavna pogodba o lastništvu podjetja NEK s 
sosednjo državo Hrvaško. S tem so se končala dolgoletna pogajanja med državama. 
Meddržavna komisija, ki je bila ustanovljena na podlagi tega sporazuma, je potrdila novo 
upravo podjetja in naročila izdelavo skupnega načrta razgradnje in odlaganja radioaktivnih 
odpadkov. 

Konec februarja 2003 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o ustanovitvi, nalogah in 
organizaciji Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanjem (URSVS), ki deluje v 
sestavi Ministrstva za zdravje. URSVS opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne 
naloge na področju izvajanja dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu in 
veterinarstvu, varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj, 
sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja zaradi izpostavljenosti ljudi 
naravnim virom ionizirajočih sevanj, izvajanja monitoringa radioaktivne kontaminacije živil 
in pitne vode, omejevanja, zmanjševanja in preprečevanja zdravju škodljivih vplivov 
neionizirajočih sevanj ter presojanja ustreznosti in pooblaščanja izvedencev varstva pred 
sevanji. 

Sredi leta je po ZVISJV začel delovati Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost, ki ima 
sedež na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV). 

S tem poročilom nadaljujemo prakso, ki smo jo začeli leto poprej. V tem, krajšem poročilu so 
namreč strnjeni temeljni podatki o dogajanjih v državi na področju varstva pred sevanji in 
jedrske varnosti, namenjeni širšemu krogu zainteresirane javnosti. Vzporedno smo pripravili 
tudi razširjeno poročilo (referenca 1), v katerem so vse podrobnosti in podatki, ki bi utegnili 
zanimati ožjo strokovno javnost. Dosegljivo je v elektronski obliki na zgoščenki ali na domači 
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2. VARNOST MED IZVAJANJEM DEJAVNOSTI 

2.1 Obratovanje jedrskih objektov 

Po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti je jedrski objekt "objekt za 
predelavo in obogatitev jedrskih snovi ali izdelavo jedrskega goriva, jedrski reaktor v kritični 
ali podkritični sestavi, raziskovalni reaktor, jedrska elektrarna in toplarna, objekt za 
skladiščenje, predelavo, obdelavo ali odlaganje jedrskega goriva ali visoko radioaktivnih 
odpadkov in objekt za skladiščenje, obdelavo ali odlaganje nizko ali srednje radioaktivnih 
odpadkov". V Sloveniji so v letu 2003 obratovali trije taki objekti: Nuklearna elektrarna 
Krško, raziskovalni reaktor TRIGA pri Institutu »Jožef Štefan« in Centralno skladišče 
radioaktivnih odpadkov v Brinju. 

2.1.1 Nuklearna elektrarna Krško 

2.1.1.1 Obratovanje in obratovalni kazalci 

V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) so v letu 2003 proizvedli 5.207.278,5 MWh (5,2 TWh) 
bruto električne energije na izhodu generatoija oziroma 4.963.337,1 MWh neto električne 
energije, ki je bila oddana v omrežje. Letna proizvodnja je bila za 2,68 odstotka manjša od 
načrtovane oziroma za 0,73 odstotka manjša od revidiranega načrta. Razlog za revizijo načrta 
je bilo obratovanje elektrarne pri zmanjšani moči zaradi majhnega pretoka reke Save in 
upoštevanja omejitve segrevanja Save. Proizvodnja je bila manjša od načrtovane tudi zaradi 
dveh nenačrtovanih samodejnih hitrih zaustavitev in zahtev dispečeija za obratovanje pri 
zmanjšani moči. Reaktorje bil kritičen 8.113,28 ure ali 92,62 odstotka celotnega števila ur v 
tem letu. Proizvodnja toplotne energije reaktorja v NEK je znašala 15.027.822,1 MWh. 

Najpomembnejši obratovalni kazalci so prikazani v tabeli 1, njihovo gibanje v letih pa v 
nadaljevanju poročila. Obratovalni kazalci potijujejo stabilno in vamo obratovanje elektrarne. 

Tabela 1: Najpomembnejši obratovalni kazalci v letu 2003 

Varnostni in obratovalni kazalci Leto 2003 Povprečje 
1983-2003 

Razpoložljivost [ %] 92,27 83,61 
Izkoriščenost [%] 86,37 80,02 
Faktor prisilne zaustavitve [%] 0,70 1,29 
Realizirana proizvodnja fGWh| 5.207 4.603 
Hitre zaustavitve - samodejne [št. zaustavitev] 2 3,16 
Hitre zaustavitve - ročne [št. zaustavitev] 0 0,4 
Nenačrtovane normalne zaustavitve [št. zaustavitev] 0 1,09 
Načrtovane normalne zaustavitve [št. zaustavitev] 1 0,83 
Poročila o izrednih dogodkih [št. poročil] 5 3,95 
Trajanje remonta [dnevi] 25,7 52,8 
Faktor zanesljivosti goriva (FRI) [GBq/mJ] 5,14-10"5 9,65'10'2 

Na sliki 1 je podan letni diagram obratovanja NEK v letu 2003. Iz njega je razvidno, da je 
elektrarna obratovala pri zmanjšani moči v juniju, juliju, avgustu in septembru zaradi 
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omejitve segrevanja reke Save. V avgustu je prišlo do samodejne zaustavitve zaradi 
nenadnega zapiranja izolacijskega ventila na glavnem parovodu, konec novembra pa zaradi 
izgube hlajenja kondenzatorja. 

Slika 1: Letni diagram moči NEK za leto 2003 

Na sliki 2 je prikazana pridobljena električna energija za vsa leta rednega obratovanja NEK. 
Leta 2003 je bila proizvodnja manjša kot leto prej, ki je bilo rekordno, vendar je bila še vedno 
znatno nad povprečjem. Razlogi za manjšo proizvodnjo so bili sušno obdobje v poletnih 
mesecih (v juniju, juliju, avgustu in septembru), ko je elektrarna morala obratovati pri 
zmanjšani moči, ter prisilni ustavitvi elektrarne v avgustu in novembru 2003. 
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Slika 2: Proizvodnja električne energije v NEK 

Na sliki 3 je prikazan faktor izkoriščenosti, ki za leto 2003 znaša 86,37 odstotka inje nižji kot 
v letih 2001 in 2002, vendar je še zmeraj nad povprečjem. Faktor izkoriščenosti se tudi v 
svetu uporablja kot glavna ocena uspešnosti obratovanja elektrarne. Za primerjavo, združenje 
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WANO (World Association of Nuclear Operators) je leta 2002 izračunalo faktor 
izkoriščenosti za 417 elektrarn in taje bil 85,8 odstotka. 
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Slika 3: Faktor izkoriščenosti NEK 

Slika 4: Kolektivna izpostavljenost sevanju v NEK 

Kolektivna izpostavljenost sevanju, prikazana na sliki 4, je nekoliko višja kot leto prej, vendar 
še vedno veliko pod povprečjem. Glavni razlogi za višjo vrednost tega kazalca so bili 
nepredvidene težave pri pregledu pokrova reaktorske posode ter večji obseg del pri 
vzdrževanju enega od motorjev reaktorske črpalke in pri pregledu obes v objektu. Vrednost 
tega kazalca za leto 2003 je 799 človek mSv (ciljna vrednost je bila 800 mSv). 
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Slika 5: Število nenačrtovanih sprožitev sistema za varnostno vbrizgavanje v NEK 

Na sliki 5 je podano število nenačrtovanih sprožitev sistema za visokotlačno varnostno 
vbrizgavanje. Leta 2003 je bila ena nenačrtovana sprožitev, ki se je zgodila med rednim tri- 
mesečnim testiranjem izolacijskih ventilov glavnega parovoda. 

2.1.1.2 Poročila o nenormalnih dogodkih v NEK 

NEK je v letu 2003 poročala o naslednjih petih nenormalnih dogodkih, pri katerih pa jedrska 
in radiološka varnost nista bili ogroženi: 

1 • puščanje hladilne tekočine pod temperaturnim stikalom na dizelskem generatorju, 
2. težave pri startu dizelskega generatorja, 
3- sproženje varnostnega vbrizgavanja na signal nizkega tlaka glavnega parovoda in 

samodejna ustavitev reaktorja zaradi napake pri testiranju osamitvenega ventila na 
glavnem parovodu, 

4. odstopanje podtlaka v zadrževalnem hramu, 
5. izpad turbine na signal nizkega vakuuma kondenzatorja zaradi naplavin pri čistilni napravi 

hladilnega sistema kondenzatorja in posledična zaustavitev reaktorja. 

V nadaljevanju podrobneje opisujemo obe hitri zaustavitvi. 

Samodejna zaustavitev zaradi napake na ventilu dne 27.8.2003 
Dne 27. 8. 2003 je ob 9:15 med rednim testiranjem osamitvenih ventilov glavnega parovoda 
Pnšlo do hitrega zapiranja osamitvenega ventila na parovodu št. 2. To je povzročilo 
naraščanje pretoka in padanje tlaka pare v parovodu št. 1, zaradi česar so se sprožili varnostno 

rizgavanje, zaustavitev reaktorja in osamitev še drugega glavnega parovoda. 

Test poteka tako, da se ventil zapre za deset odstotkov, nakar se znova odpre. Izolacijski 
ventil B po koncu odpiranja ni sklenil končnega stikala, kar je, skladno s projektom, po petih 

sekundah povzročilo samodejno polno zapiranje ventila. Pozneje je bilo ugotovljeno, da je 
nastavitev končnega stikala pri polni odprtosti komaj še dovoljevala njegovo sklenitev, 

remikanje ventila pa je pri takem odprtju nezvezno, kar je povzročalo daljši čas odpiranja. 

o 
poznejšo analizo je bilo ugotovljeno, da je bila glavni vzrok dogodka pomanjkljivost v 

Postopkih za nastavljanje končnega stikala. Postopki so bili ustrezno dopolnjeni. 

Ker med dogodkom ni bilo vplivov na okolje niti okvar drugih sistemov, je bila elektrarna že 

^ —-   
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naslednjega dne ob 4:12 znova sinhronizirana z elektroenergetskim sistemom. Med 
zaustavitvijo elektrarne je bilo delovanje varnostnih sistemov pravilno in dogodek je bil po 
merilih mednarodne lestvice dogodkov (INES) uvrščen med dogodke stopnje 0 - 
nepomembno za jedrsko varnost. 

Samodejna zaustavitev zaradi narasle reke Save 27. 11. 2003 

Dne 27. 11.2003 v zgodnjih jutranjih urah se je zaradi močnega deževja in obratovalnih 
postopkov HE Vrhovo nenadno povečal pretok Save. Intenzivno izpiranje odpadlega listja in 
drugih naplavin v strugo Save je čezmerno obremenilo čistilne naprave pri vstopu hladilne 
vode v NEK. Zato so se delno zamašile cevi izmenjevalnika toplote v kondenzatorju, to pa je 
sprožilo samodejno zaustavitev turbine in reaktorja. 

NEK je pričakovala povečanje pretoka Save skupaj z nanosom nečistoč, medtem ko o 
obratovalnih manipulacijah HE Vrhovo ni bila obveščena. Dne 27. 11. 2003 ob 3:20 so začeli 
pripravo na predvideni vklop pomožnih hladilnih stolpov, kar naj bi pripomoglo k čistejšemu 
zajetju odvzema hladilne vode za kondenzatoija. Podobne akcije je NEK v preteklosti že 
večkrat uspešno izvedla, saj so predvidene z obratovalnimi postopki in ne pomenijo za NEK 
večjih problemov. 

Ob 5:20 so bili izpolnjeni pogoji za zagon hladilnih stolpov, vendar takrat na Savi še ni bilo 
zaznati nenormalnega stanja. Stolpe so zagnali šele ob 6:38, kar pa je bilo zaradi vmesnega 
hitrega porasta Save že prepozno. Umazana voda je okoli sedme ure zjutraj začela mašiti cevi 
kondenzatoija, operateiji so ob 7:26 začeli manjšati moč reaktorja, vendar jih je razvoj 
dogodkov prehitel in avtomatska zaščita turbine in reaktorja je ob 7:35 samodejno zaustavila 
reaktor. 

Med zaustavitvijo elektrarne je bilo delovanje varnostnih sistemov pravilno. Dogodek je bil 
po merilih mednarodne lestvice dogodkov (INES) uvrščen med dogodke stopnje 0 - 
nepomembno za jedrsko varnost. Dne 1.12. 2003 ob 10:40 je NEK spet obratovala pri polni 
moči. 

NEK in URSJV sta omenjeni dogodek neodvisno analizirali. Kršitev predpisanih postopkov 
ali tehničnih omejitev ni bilo, v prihodnje pa bi se takim neljubim dogodkom lahko izognili s 
hitrejšimi, proaktivnimi ukrepi operaterjev in predvsem z izboljšano komunikacijo z 
operaterji HE Vrhovo. 

2.1.1.3 Spremembe v elektrarni 

URSJV poleg vsakodnevnega spremljanja obratovanja jedrske elektrarne namenja posebno 
pozornost spremljanju sprememb in izboljšav v elektrarni, ki nastajajo na podlagi svetovne 
prakse, obratovalnih izkušenj in najnovejših dognanj na jedrskem področju. Sprememba 
projekta in projektnih osnov jedrskih objektov ali pogojev izkoriščanja nuklearnih elektrarn 
pomeni eno najpomembnejših aktivnosti, ki lahko vplivajo na varnost jedrskih objektov. 
Zaradi tega morajo biti spremembe pod strogim nadzorom in ustrezno dokumentirane. 

URSJV je z upravnimi postopki elektrarni odobrila 12 sprememb pri objektu, soglašala je z 
drugimi 17, pri 12 spremembah pa je NEK v predpostopku ugotovila, da ni odprtega 
varnostnega vprašanja, in o spremembah le obvestila URSJV. V letu 2003 je URSJV odobrila 
tudi pet sprememb obratovalnih pogojev in omejitev, ki so bile posledica modifikacij v 

elektrarni, ter eno začasno spremembo zaradi visoke temperature Save. 
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V letu 2003 je bila izdana 10. revizija dokumenta Končno varnostno poročilo, v kateri so bile 
upoštevane odobrene spremembe do novembra 2003. 

2.1.1.4 Nadzor penetracij na pokrovu reaktorske posode 

URSJV je na podlagi informacij ameriškega upravnega organa za jedrsko varnost že pred 
remontom 2002 pozvala NEK, naj pregleda penetracije (mesta, na katerih so skozi posodo 
speljane pomožne cevi - vodila regulacijskih palic) glave reaktorske posode. V elektrarni 
Daviš Besse (ZDA) so namreč marca 2002 ugotovili večje poškodbe ob podobnih 
penetracijah zaradi puščanja primarnega hladila iz reaktorske posode. 

NEK je vizualno pregledala 14 od 40 penetracij med remontom v letu 2002. Zato so dodatne 
penetracije pregledali med remontom 2003. Na zunanjih površinah penetracij reaktorske glave 
ni bilo opaziti sledov kristalov bora, ki bi pomenile puščanje reaktorskega hladila. Tudi 
radiografske preiskave zvarov niso dale negativnih rezultatov, tako da lahko sklepamo, da 
podobnih problemov, kot v omenjeni elektrarni v ZDA, v NEK ni. 

2.1.1.5 Višja temperatura reke Save 

V zadnjih letih se je zaradi spremenjenih klimatskih in hidroloških razmer temperatura Save 
močno približala 26,7 'C, ki je najvišja dopustna temperatura, predpisana v obratovalnih 
omejitvah objekta. Tako je 23. in 24. 6. 2003 znašala 26,3 'C. Če bi zrasla še za 0,4 *C, bi 
morala NEK zaradi obratovalnih omejitev ustaviti obratovanje. Z analizo pa je dokazala, da bi 
se zaradi izboljšav v sistemih za hlajenje, ki so bile izvedene pred kratkim, toplejša vstopna 
voda kompenzirala z učinkovitejšim prenosom toplote, in sicer s povečanjem pretoka črpalk 
sistema varnostne oskrbne vode in z dnevnim čiščenjem toplotnega izmenjevalnika sistema za 
hlajenje komponent NEK. Ker zaradi tega ni več varnostnih zadržkov, je URSJV začasno 
odobrila povečanje največje dovoljene povprečne temperature Save na sesalnem mestu 
sistema varnostne oskrbovalne vode v NEK, in sicer s 26,7 "C na 27,4 "C do konca remonta v 
letu 2006. 

2.1.1.6 Občasni varnostni pregled NEK 

Občasni varnostni pregled je leta 2002 postal zakonska obveza tudi v slovenski zakonodaji. 
To je sodoben, predvsem evropski način, s katerim se celovito preverja stopnja jedrske 
varnosti jedrskih elektrarn glede na sodobne varnostne standarde in se praviloma izvaja na 
deset let obratovanja elektrarne. Pregled zajema naslednja področja varnosti: obratovalno 
varnost, varnostne ocene in analize, kvalifikacijo opreme in staranje materialov, varnostno 
kulturo, ukrepanje ob izrednem dogodku, vpliv na okolje, ravnanje z radioaktivnimi odpadki 
10 skladnost z zahtevami obratovalnega dovoljenja. Pomemben vidik je pregled in primeijava 
sodobnih varnostnih standardov z dejanskim stanjem v elektrarni, zato da se predlagajo za 
varnost pomembne izboljšave. Pri pregledu so zajeti vsi procesi v elektrarni, kot so 
obratovanje, testiranje in vzdrževanje opreme. 

NE Krško je že leta 2001 predstavila osnutek programa, ki gaje takrat pregledala tudi misija 

Mednarodne agencije za atomsko energijo. Julija 2001 je URSJV izdala odločbo z zahtevo za 
izvedbo programa, tako da dela potekajo od.začetka leta 2002. V letu 2003 je NE Krško 
Posredovala v pregled 64 poročil. Nekatera so že bila revidirana na podlagi komentarjev in 
Pripomb URSJV. Decembra 2003 je NE Krško dostavila zaključno poročilo, ki vsebuje 
Povzetek pregleda stanja v elektrarni in vsa priporočila, izhajajoča iz občasnega varnostnega 
Pregleda za izboljšanje varnosti elektrarne. Zaključno poročilo in predlagane spremembe v 
elektrarni in dokumentaciji elektrarne, ki bodo izhajale iz pregleda, bo pred izvedbo postopka 
odobritve pregledala še pooblaščena organizacija. 
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Zaključno poročilo ugotavlja, da v elektrarni ni večjih varnostnih pomanjkljivosti. 
Opredeljena so tudi področja, kjer so možne izboljšave predvsem pri postopkih testiranja in 
vzdrževanja, krmiljenju in nadzoru varnostno pomembnih sistemov, verjetnostnih varnostnih 
analizah in nadzoru staranja materialov. Rezultati pregleda bodo uporabljeni za načrtovanje in 
izvedbo varnostnih izboljšav NEK. Nekaj ugotovljenih pomanjkljivosti že odpravljajo, 
preostale pa bodo razvrščene v akcijskem načrtu glede na pomembnost in prispevek k 
varnosti. 

2.1.1.7 Misija za pregled in oceno obratovalne varnosti NE Krško (OSART) 

V letu 2003 je Mednarodna agencija za atomsko energijo izvedla misijo za pregled in oceno 
obratovalne varnosti NEK (OSART - Operational Safety Assessment Revievv Team). To je 
bil že tretji obisk misije OSART v Sloveniji. Prejšnja sta bila v letih 1984 in 1993. 

Trinajst mednarodno uveljavljenih strokovnjakov iz ražličnih držav je v NEK pregledalo 
obratovalno varnost elektrarne na področju vodenja, strokovnega usposabljanja, vodenja 
obratovanja, vzdrževanja, tehnične podpore, varstva pred sevanji, pripravljenosti za ukrepanje 
v sili in varnostne kulture. Misija je ugotovila, daje elektrarna skrbno vodena inje primerljiva 
z najboljšimi podobnimi elektrarnami po svetu. Ugotovili so več dobrih rešitev, kakršnih ni 
drugje, pa tudi področja, kjer so možne izboljšave. Najpomembnejša so: varnost pri delu, 
doslednejša uporaba postopkov pri utečenih vzdrževalnih delih, večja samostojnost službe za 
zagotavljanje kakovosti in izboljšave pri ravnanju z nizko radioaktivnimi odpadki. NEK bo v 
naslednjih letih postopoma izvedla priporočene izboljšave. 

t 
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost ugotavlja, da je bilo priporočil bistveno manj 
kot med podobno misijo leta 1993, prav tako pa iz njih izhajajočih priporočenih izboljšav. 

2.1.1.8 Inšpekcijski nadzor 

V NEK je bilo opravljenih 65 rednih inšpekcijskih nadzorov, dva izredna inšpekcijska 
pregleda in dva inšpekcijska ogleda, o katerih je bil sestavljen samo uradni zaznamek. 

Izredna inšpekcijska pregleda sta bila izvedena takoj po samodejnih zaustavitvah elektrarne 
27. avgusta 2003 (zapiranje izolacijskega ventila glavnega parovoda in proženje varnostnega 
vbrizgavanja) in 27. novembra 2003 (izguba vakuuma v kondenzatorju). Nobena od 
samodejnih zaustavitev ni imela večjega vpliva na jedrsko varnost. 

Inšpekcijska ogleda, o katerih je bil sestavljen uradni zaznamek, sta bila opravljena v zvezi s 
prihodom in transportom svežega goriva v NEK (44 novih gorivnih elementov) ter 
nenapovedano vajo ob izrednem dogodku NEK - 2003. 

Inšpekcija je bila stalno prisotna tudi pri izvajanju remonta, kije trajal 25 dni in 16 ur od 10. 
maja do 4. junija 2003. 

V letu 2003 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, ki bi zahtevale takojšnje ukrepanje inšpekcije. 
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2.1.2 Raziskovalni reaktor TRIGA 

2.1.2.1 Obratovanje 

Reaktor TRIGA Mark II Instituta "Jožef Štefan" je obratoval kot vir nevtronov za 
eksperimente, za pripravo radioaktivnih izotopov in za šolanje. Leta 2003 je obratoval 180 dni 
in pri tem sprostil 258 MWh toplote. Obsevano je bilo 568 vzorcev v vrtiljaku in F-kanalih ter 
714 v stari pnevmatski pošti. Reaktorje obratoval predvsem v stacionarnem načinu in samo 
enkrat (9. maja 2003) v pulznem načinu, ko je bilo izvedenih deset pulzov. Za potrebe 
eksperimentov je bilo opravljenih šest sprememb sredice oziroma premeščanj goriva v sredici 
reaktorja. V letu 2003 ni bilo niti izrednih dogodkov, ki bi vplivali na jedrsko varnost, niti 
večjih okvar na napravah reaktorja. Reaktor TRIGA pri svojem delu redno uporabljajo 
raziskovalci različnih raziskovalnih skupin na Institutu »Jožef Štefan«. Na reaktorju so 
opravljali vaje študenti fizike in podiplomski študenti jedrske tehnike Fakultete za 
matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Reaktor si je ogledalo približno 500 dijakov in 
učencev srednjih in osnovnih šol. 

Pri obratovanju je bilo 160 načrtovanih in 19 samodejnih zaustavitev. Število samodejnih 
zaustavitev se je v letu 2003 glede na leto 2002 povečalo za deset. Večina prisilnih 
zaustavitev je bila zaradi izpada lokalnega regulatorja, ki je bil pozneje zamenjan. Drugi 
izpadi so bili posledica izpada električnega napajanja in obsevanj vzorcev pri majhnih močeh. 
Jedrska varnost pri teh prisilnih zaustavitvah ni bila ogrožena. Izrednih dogodkov v letu 2003 
ni bilo. 

2.1.2.2 Inšpekcijski nadzor 

Opravljena sta bila dva redna inšpekcijska nadzora, pri katerih so bili obravnavani stanje 
reaktorske hale in pomožnih prostorov, status projekta vzpostavitve hitre pnevmatske pošte za- 
Prenos kratkoživih izotopov (iz sredice reaktorja do sosednje stavbe), oprema reaktorja ter 
nJen nadzor in vzdrževanost, načrtovanje aktivnosti v letu 2003, meritve radioaktivnosti v 
okolici Reaktorskega infrastruktumega centra, pripravljenost za ukrepanje ob izrednem 
dogodku in usposabljanje osebja. 

Pri inšpekcijskih nadzorih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, ki bi zahtevale ukrepanje. 

2.1.3 Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju 

V letu 2003 je Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) dobila dovoljenje za izvedbo 

rekonstrukcije Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju (CSRAO) in izvedla 
gradbena dela pri rekonstrukciji. Celotna rekonstrukcija obsega sanacijo manjših poškodb 
objekta ter vodovodnega in kanalizacijskega sistema, obnovo električnih napeljav, 

2004°V^eV P°*arne vamost' ter postavitev nove ventilacijske naprave. Končana bo v letu 

y letu 2003 je ARAO sprejela v CSRAO radioaktivne odpadke od 20 uporabnikov. Sprejetih 
je bilo 55 zaprtih virov sevanja, 625 javljalnikov požara in en poseben odpadek. Dva sprejema 
sta povezana z najdbo izrabljenih virov med odpadnim materialom, namenjenim za reciklažo. 

er ARAO za CSRAO še nima obratovalnega dovoljenja, je navedene vnose odpadkov 
odobrila URSJV. 

V sklopu ureditve inventarja v CSRAO je Institut »Jožef Štefan« po pogodbi z ARAO in na 
podlagi ustreznega dovoljenja izvedel prepakiranje kobaltovih virov. Hkrati so bili 
Prepakirani tudi kobaltovi viri malih uporabnikov, ki so se odzvali pozivu ARAO, naj predajo 
v skladiščenje vire, ki jih ne uporabljajo več. VeČina prepakiranja je bila izvedena od januarja 

o konca februarja 2003. Viri so prepakirani v dva nova z betonsko oblogo zavarovana soda. 
opravljen je bil upravni nadzor nad praznimi zaščitnimi vsebniki, saj jih ni treba več 
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obravnavati kot radioaktivno snov. Masa zaščitne embalaže v CSRAO se je zaradi njihovega 
iznosa zmanjšala za devet ton. 

V CSRAO v Brinju je bilo ob koncu leta 2003 uskladiščenih 256 sodov z radioaktivnimi 
odpadki, 247 zaprtih virov, 140 kosov posebnih odpadkov in 30 kosov nedoločenih 
radioaktivnih odpadkov. Skupna aktivnost vseh odpadkov je znašala 2,7 TBq. 

2.1.3.1 Inšpekcijski nadzor 

Pri štirih rednih inšpekcijskih nadzorih je inšpekcija URSJV obravnavala aktivnosti ARAO 
glede izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki, dokumentacijo v 
zvezi z opravljanjem aktivnosti v skladišču, usposabljanje osebja za opravljanje del v 
skladišču, pripravljenost za ukrepanje ob izrednem dogodku ter pregled nadziranja 
radioaktivnosti okolice skladišča in aktivnosti glede izvajanja sevalne dejavnosti v zvezi z 
rekonstrukcijo CSRAO. Vsakič je bil opravljen tudi ogled skladišča. En inšpekcijski nadzor je 
izvedla tudi Uprava RS za varnost pred sevanji. 

Pri inšpekcijskih nadzorih ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti je ARAO v 
zahtevanem roku odpravila. 

2.2 Izvajanje sevalnih dejavnosti in uporaba virov sevanj 

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti je na upravnem področju 
prinesel nekaj sprememb, med drugim je uvedel priglasitev namere o izvajanju sevalne 
dejavnosti in uporabe vira, oceno varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji, dovoljenje za 
izvajanje sevalne dejavnosti in dovoljenje za uporabo vira sevanja. 

Z oceno varstva izpostavljenih delavcev se vnaprej določita narava in velikost sevalnega 
tveganja za izpostavljene delavce, praktikante in študente ter izdela načrt optimizacije varstva 
pred ionizirajočimi sevanji v vseh delovnih okoliščinah sevalne dejavnosti. Izdela jo 
delodajalec, ki pa se mora o vsebini ocene posvetovati s pooblaščenim izvedencem varstva 
pred sevanji. Če delodajalec nima dovolj znanja in izkušenj iz varstva pred sevanji, oceno 
izdela pooblaščeni izvedenec tega področja. Trenutno sta pooblaščeni ustanovi Institut »Jožef 
Štefan« in Zavod za varstvo pri delu. V letu 2003 je Uprava Republike Slovenije za varstvo 
pred sevanji potrdila skupno 64 ocen, od tega 11 v zdravstvu in veterini, 21 v jedrskih in 
sevalnih objektih in 32 v preostalih dejavnostih. 

2.2.1 Uporaba virov sevanja v industriji in pri raziskavah 

Izvajanje zgoraj navedenih zakonskih določb je pri strankah povzročilo nekaj težav. Težnja 
URSJV je bila, da bi uskladitev stanja na terenu z zahtevami ZVISJV izvedli čim manj 
boleče, da pri tem ne bi bili ogroženi ekonomski interesi gospodarskih subjektov in da bi bila 
hkrati zagotovljena sevalna varnost prebivalstva in delavcev. Zato je uporabnike virov sevanja 
z novimi zakonskimi zahtevami seznanila v okrožnici. Velika večina uporabnikov se je nanjo 
odzvala in priglasila izvajanje sevalne dejavnosti in uporabe virov sevanja ter začela postopek 
pridobitve dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti. 
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Tako je bilo v letu 2003 izdanih 33 dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, štiri dovoljenja 
za uporabo vira sevanja in 17 potrdil za tuje zunanje izvajalce sevalne dejavnosti v Nuklearni 
elektrarni Krško. Še veljavna dovoljenja po zakonu iz leta 1984 bodo tako postopoma 
nadomeščena z novimi. 

V letu 2003 so v Republiki Sloveniji v 55 organizacijah v industriji in raziskavah uporabljali 
okoli 170 rentgenskih naprav, od tega največ za industrijsko radiografijo ter nadzor pošiljk in 
prtljage. V okoli 120 organizacijah je bilo v uporabi okoli 400 zaprtih virov sevanja, največ za 
merjenje debeline, gostote, vlažnosti in industrijske radiografije. Zaradi zakasnitve pri 
rekonstrukciji Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju se pri uporabnikih v 
hrambah kopičijo viri sevanj, ki se ne uporabljajo več. 

Zavod za varstvo pri deluje v letu 2003 v zdravstvu in industriji opravil 1.012 pregledov, kar 
je skoraj enako kot v letu 2002 (1.011). Institut »Jožef Štefan« je pregledal še 29 
radioaktivnih virov v industriji, dva radioaktivna vira in tri pospeševalnike v zdravstvu, štiri 
laboratorije z odprtimi viri sevanj in šest rentgenskih aparatov. 

2.2.1.1 Intervencije zaradi najdb virov sevanja 

V Sloveniji smo v prejšnjih letih vzpostavili dokaj učinkovit sistem alarmiranja in ukrepanja 
ob najdbi virov sevanja na terenu. Pri tem tesno sodelujejo carina, policija, železarne, odpadi, 
URSJV, ARAO in pooblaščene organizacije. Ko na terenu kdor koli od naštetih izmeri 
povišano sevanje, obvesti URSJV, ki koordinira akcijo sanacije. Praviloma so še isti ali 
naslednji dan na mestu dogodka inšpektoiji za jedrsko varnost, predstavniki pooblaščene 
organizacije in ARAO kot nosilka javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Vir naj 
bi bil potem v nekaj urah varno spravljen v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov v 
Brinju. 

V letu 2003 so bile tri take intervencije. 

Mejni prehod Vrtojba: 31.7. 2003 je italijanska carina zavrnila pošiljko odpadnih kovin, ker 
so med rednim radiološkim nadzorom tovrstnih pošiljk ob tovornjaku izmerili povišano 

radioaktivno sevanje. Pošiljka je bila vrnjena lastniku podjetju Remats, d. o. o. Med 
odpadnimi kovinami so našli vir sevanja l37Cs z ocenjeno aktivnostjo 2,4 GBq. Opravljena sta 
bila sanacija in interventni prevzem vira v CSRAO. Vzporedno je stekla preiskava o poreklu 
vira, kije v Slovenijo najverjetneje prišel v odpadnem materialu iz vzhodnih držav. 

Planinsko društvo za Selško dolino je imelo neprimerno shranjeno jeklenico tovorne 
žičnice, v kateri sta bila vgrajena dva vira sevanja °Co s skupno aktivnostjo pod 2 MBq. 
Devetindvajsetega avgusta 2003 sta bila odstranjena dva približno 30 centimetrov dolga kosa 
žične pletenice in predana Agenciji za radioaktivne odpadke; ta ju je uskladiščila v CSRAO. 

Slovenske železarne - Acroni z Jesenic so s svojim portalnim monitorjem 28. 10. 2003 
zaznale povišano sevanje v vagonu odpadne kovine, ki je prispel v železarno iz podjetja 
Kemats, d. o. o. Z vagona je bil preložen in pregledan ves tovor. Med odpadnim železom so 
j^Šli kos z radijem kontaminirane cevi. Opravljena sta bila sanacija in interventni prevzem 
kontaminiranega kosa v CSRAO. 
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2.2.2 Uporaba virov sevanj v zdravstvu in veterini 

2.2.2.1 Rentgenske naprave v zdravstvu in veterini 

V evidenci URSVS je bilo za potrebe zdravstva in veterinarstva konec leta 2003 v uporabi 
717 rentgenskih naprav. Delitev naprav glede njihove namembnosti je predstavljena v 
tabeli 2. 

Tabela 2: Število rentgenskih naprav v zdravstvu in veterini glede na njihovo 
namembnost 

Namembnost Stanje 2002 Novi Odpisani Stanje 2003 

Zobni 353 27 23 357 
Diagnostični 259 9 10 258 
Terapevtski 4 1 1 4 
Simulator 2 0 0 2 
Mamografski 29 2 0 31 
Računalniški tomograf CT 18 3 3 18 
Densitometri 23 2 1 24 
Veterinarski 24 2 3 23 
SKUPAJ 712 46 41 717 

V letu 2003 je bilo izdanih devet dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti in 32 za uporabo 
rentgenskih aparatov v zdravstvu (26 v bolnišnicah in javnih zavodih, pet v zasebnih 
ambulantah in eden v veterinarstvu) ter sedem potrdil o oceni varstva izpostavljenih delavcev 
(šest za bolnišnice in javne zavode ter eden za zasebnike). 

2.2.2.2 Odprti viri sevanj v zdravstvu 

V Sloveniji v svojih organizacijskih enotah za nuklearno medicino uporablja odprte vire 
sevanj (radiofarmacevtike) za diagnostiko in terapijo sedem bolnišnic ali klinik: Klinični 
center Ljubljana - Klinika za nuklearno medicino (KNM), Onkološki inštitut (01) v Ljubljani 
ter splošne bolnišnice (SB) v Mariboru, Celju, Izoli, Slovenj Gradcu in Šempetru pri Gorici. 
Izrednih dogodkov, o katerih bi bila obveščena URSVS, v letu 2003 ni bilo. Oddelke 
nuklearne medicine sicer dvakrat letno pregleda Institut »Jožef Štefan« ali ZVD Zavod za 
varstvo pri delu, d. d.; do zdaj nista ugotovila večjih pomanjkljivosti. 
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3. RADIOAKTIVNOST V OKOLJU 

3-1 Spremljanje radioaktivnosti v okolju 

Monitoring splošne radioaktivne kontaminacije v Sloveniji se izvaja že več kot štiri desetletja. 
Zasledujeta se predvsem oba dolgoživa cepitvena radionuklida, 13 Cs in ^Sr, ki sta posledica 
jedrskih poskusov in černobilske nesreče, in sicer v zraku, vodi, tleh in v prehrambeni verigi. 

Rezultati meritev za leto 2003 so pokazali, da koncentracije obeh dolgoživih cepitvenih 
produktov v vzorcih zraka, padavin, tal, mleka in trave še nadalje počasi upadajo in da so 
večinoma nižje kot pred černobilsko nesrečo v letu 1986. Večja je le površinska aktivnost 

Cs v zgornji plasti neobdelanih tal, saj je ob černobilski nesreči v povprečju padlo kar 
petkrat več tega radionuklida (20-25 kBq/m2) kot v vseh dosedanjih jedrskih poskusih. 
Največji delež obsevne obremenitve prebivalstva zaradi radioaktivne kontaminacije okolja 
prihaja od zunanjega sevanja in hrane. Efektivna doza od zunanjega sevanja 137Cs je bila v 
letu 2003 ocenjena na 6,5 p.Sv; to je le malo manj kot v letu poprej (2002: 6,8 |iSv). Letna 
doza zaradi ingestije (zauživanja hrane) je znašala 2,1 |iSv na leto, od tega je bil delež ^Sr 
78 odstotkov in Cs 22 odstotkov. Letni prispevek obeh radionuklidov k dozi zaradi 

inhalacije (vdihavanja) je zanemarljiv v primerjavi z obsevnimi obremenitvami po drugih 
Prenosnih poteh. Skupna efektivna doza na odraslega prebivalca Republike Slovenije, ki jo je 
Povzročila splošna kontaminacija okolja s cepitvenimi radionuklidi, je bila v letu 2003 
ocenjena na 8,6 fiSv, kot je razvidno iz tabele 3. To je približno tristokrat manjša doza, kot jo 
prejmemo zaradi naravnega sevanja v okolju (2500-2800 fiSv). 

Tabela 3: Obsevna obremenitev prebivalstva zaradi radioaktivne kontaminacije okolja v 
letu 2003 

Prenosna pot Efektivna doza 
(nS v/leto] 

inhalacija flj7Cs, TOSr) <0,01 
tngestija; 
hrana (l3TCs, ^Sr) 

.pitna voda (l37Cs, "'Sr; vodovod v Ljubljani, 2 l dnevno) 
2,1 
0,02 

Zunanje sevanje 6,5 
Skupaj v letu 2003 (zaokroženo) S,6 

V sklopu nadzora uvoza in izvoza je Zavod za varstvo pri delu opravil meritve radioaktivne 

kontaminacije vzorcev hrane. Skupaj so opravili okoli 200 meritev specifičnih aktivnosti 
radionuklidov. 

Meritve koncentracij joda v mejnih rekah Dravi in Muri 
Iz avstrijskih letnih poročilih o nadzoru radioaktivnosti okolja smo v prejšnjih letih razbrali, 
daje bila občasno koncentracija radioaktivnega joda 131I v Dravi in Muri kar precejšnja. Ta 
radionuklid se uporablja v nuklearni medicini za zdravljenje obolelih na ščitnici in se ga del 
izpušča v kanalizacijo, s tem pa prehaja tudi v površinske vode. Občasno so na izstopu iz 
Avstrije izmerili koncentracije celo blizu 100 Bq/m3. Zato je Zavod za varstvo pri delu v letu 
^ 03 preveril, ali so dejansko tudi na slovenskem delu rečnega toka razmeroma velike 

koncentracije. Rečno vodo so vzorčili v Petanjcih (Mura) oziroma Dravogradu (Drava). 
Tedenske meritve v dnevnih vzorcih niso potrdile visokih rezultatov - vrednosti v Muri so se 
gibale od 0,6 do 1,7 Bq/m3, v Dravi pa od 1,0 do 7,3 Bq/m3, kar je precej manj, kot so 
namerili na primer v Savi, ki jo z radioaktivnim jodom onesnažujejo slovenske bolnišnice. 

5 ^  
SBpternber2004 89 poročevalec, št. 101 

> 



3.2 Obratovalni monitoring 

3.2.1 Nuklearna elektrarna Krško 

Radiološke razmere v okolici jedrske elektrarne se spremljajo z merjenjem radioaktivnosti 
plinskih in tekočih izpustov ter meritvami koncentracij v okolju. Izmerjene vrednosti v 
vzorcih iz okolja so ob normalnem obratovanju zaradi nizkih emisij navadno znatno nižje od 
detekcijskih mej analiznih metod. Zato vplive jedrske elektrarne na okolje ponavadi lahko 
vrednotimo le na podlagi podatkov o plinskih in tekočinskih izpustih, ki jih uporabimo kot 
vhodne podatke pri modeliranju razširjanja radionuklidov v okolju. 

Atmosferski izpusti se med seboj razlikujejo glede posamezne skupine radionuklidov, ki 
različno prispevajo k izpostavljenosti prebivalstva: 

. izotopi žlahtnih plinov Ar, Kr in Xe, ki lahko ob prehodu oblaka znatno prispevajo k 
zunanji izpostavljenosti sevanju, 

. radionuklida tritij in 14C, ki sta biološko pomembna kot notranja sevalca pri vgradnji v 
organizem, 
sevalci beta oziroma gama v partikulatih (izotopi Co, Cs, Sr ipd.) prispevajo k 
izpostavljenosti prek inhalacije in zaradi useda ob prehodu oblaka, 

. izotopi joda v raznih kemijskih spojinah, pomembni pri inhalaciji ob prehodu oblaka in 
zaradi vnosa v mleko. 

V tekočinskih izpustih iz elektrarne v Savo po aktivnosti prevladuje tritij (3H) v obliki vode 
(HTO), medtem ko je bila tudi v letu 2003 skupna izpuščena aktivnost sevalcev beta/gama 
(cepitvenih in aktivacijskih produktov) nekaj velikostnih razredov nižja. 

Program nadzora radioaktivnosti v okolju, ki je posledica atmosferskih in tekočinskih 
izpustov Je zajemal naslednje meritve: 

• vsebnost radionuklidov v zraku (aerosolni in jodovi filtri), 
. radionuklidi v suhem in mokrem usedu, 
• vsebnost radionuklidov v hrani rastlinskega in živalskega izvora skupaj z mlekom, 
. vsebnost radionuklidov v zemlji na obdelanem in neobdelanem zemljišču, 
• doza zunanjega sevanja na več lokacijah, 
• vsebnost radionuklidov v savski vodi, sedimentih in vodni bioti (ribah), 
• vsebnost radionuklidov v vodovodih (Krško in Brežice), črpališčih in podtalnici. 

Nobena od imisijskih meritev ni pokazala prisotnosti radionuklidov, ki bi jih bilo mogoče 
pripisati atmosferskim izpustom iz jedrske elektrarne. Neposredni vpliv elektrarne prek 
tekočinskih izpustov je bil merljiv le v povišani vsebnosti tritija v Savi pod elektrarno pri 
Brežicah in Jesenicah na Dolenjskem (2,0 kBq/m3 pred elektrarno oziroma 3,0 kBq/m3 za 
elektrarno, dopustna vrednost - izvedena mejna koncentracija - pa je 60 MBq/m3'. 
Koncentracije drugih umetnih radionuklidov, ki jih elektrarna izpušča v Savo (5SCo, 60Co 
idr.), so bile pod detekcijskimi mejami. Koncentracije radioaktivnega izotopa 13,I v Savi so 
bile v letu 2003 posledica izpustov iz Klinike za nuklearno medicino v Ljubljani ali pacientov 
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P° ambulantnem zdravljenju z jodom v Ljubljani ali Celju, ne pa obratovanja NEK. V 
vodovodih in črpališčih v tem letu ni bilo zaznati vplivov jedrske elektrarne. 

Izračuni faktorjev razredčenja za zračne izpuste, ki temeljijo na realnih vremenskih podatkih, 
f° pokazali, da so bili za oceno izpostavljenosti prebivalstva najpomembnejši zunanje sevanje 
Jz oblaka in useda, inhalacija zračnih delcev s tritijem in 14C ter zauživanje hrane zaradi 

vsebovanega l4C. Izpostavljenost prebivalstva po posameznih prenosnih poteh je izredno 
Nzka. Največjo dozo prejmejo posamezniki zaradi vnosa I4C z zauživanjem mleka (otroci) 
oziroma žitaric (druge starostne skupine). Izračun za tekočinske izpuste je prav tako pokazal, 
da bi ti v letu 2003 povzročili zelo nizko dodatno izpostavljenost posameznikov iz 
Prebivalstva, le okrog 0,1 jiSv na leto. Raven zunanjega sevanja v bližini nekaterih objektov 
znotraj ograje elektrarne je višja kot v okolici, vendar pa to na večjih razdaljah ni merljivo in 
P° oceni izvajalcev meritev tudi zanemarljivo (velikostni razred 0,01 jiSv na leto). Ta ocena 
Je precej nižja kot v prejšnjih letih, vendar temelji na realnejših podatkih. 

Iz tabele 4 je razvidno, da ocenjena skupna vrednost za letno prejeto efektivno dozo 

Posameznika iz okolice NEK ni višja od 1 joSv (posameznih prispevkov ne seštevamo, ker 
niso aditivni). Ta vrednost je zaradi realnejše metode izračuna doze od zunanjega sevanja kar 
23 velikostni razred nižja od ocen v prejšnjih letih in pomeni dva odstotka predpisane mejne 
vrednosti (50 juSv) oziroma manj kot pol tisočin doze, ki jo povprečno prejme prebivalec 

'ovenije od naravnega ozadja (2500-2800 jiSv). 

Tabela 4: Modelne ocene izpostavljenosti prebivalstva zaradi emisij iz NEK v letu 2003 

Način izpostavitve Prenosna pot Najpomembnejši 
radionuklidi 

Efektivna 
doza 

fnSv/leto! 
Zunanje sevanje Sevanje iz oblaka 

(imerzija) 
Sevanje iz useda 

'"Xe, mraXe 

Partikulati (58Co, "Co, ,37Cs ...) 

<0,01 

<0,01 
Inhalacija Oblak 'H, ,4C <0,5 
jngestija (atmosferski 

-izpusti) Mleko, žitarice UC < 1 
tagestija 

-(tekočinski izpustih 
Pitna voda (Sava) '■"Cs, wSr, "°Sr, mI <0,1 

3.2.2 Raziskovalni reaktor TRIGA in Centralno skladišče radioaktivnih 

odpadkov v Brinju 

Nadzor okolja raziskovalnega reaktorja TRIGA obsega meritve emisij (atmosferskih in 
® očinskih izpustov) ter meritve radioaktivnosti v okolju. Slednje se izvajajo zaradi 
8°tavljanja vplivov objekta na okolje in zajemajo merjenja radioaktivnosti zraka, podtalnice, 

Sav311^3 sevanJa' radioaktivne kontaminacije zemlje in radioaktivnosti v sedimentu reke 

meritvami ni bilo mogoče zaznati nikakršne radioaktivne kontaminacije v okolju zaradi 
ratovanja reaktorja. Glede na stalno povprečno obratovalno moč reaktorja in letne trende 
anjševanja radioaktivnih izpustov iz rezervoarja odseka Instituta »Jožef Štefan« za 

danosti v okolju je bila izpostavljenost posameznika iz prebivalstva v letu 2003 nižja kot v 
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letu prej. Zunanja imerzijska doza zaradi izpustov 41Ar v atmosfero je bila modelno ocenjena 
na 0,24 fiSv na leto. Ob konservativni predpostavki, da posamezniki iz prebivalstva zauživajo 
vodo iz Save, kamor se izlivajo tekočinski izpusti, so izvajalci nadzora ocenili prejeto dozo na 
okrog 0,03 jiSv. Skupna letno prejeta doza (0,27 (iSv) za posameznika iz prebivalstva torej 
dosega zanemarljiv del mejne doze (1000 pSv) oziroma naravnega ozadja v Sloveniji (okoli 
2500-2800 (iSv). 

Program nadzora radioaktivnosti okolice Centralnega skladišča RAO v Brinju je obsegal 
nadzor radioaktivnih atmosferskih izpustov (radona in potomcev iz skladišča kot posledice 
skladiščenja virov 226Ra), tekočinskih izpustov (skupnih izpustnih vod iz skladišča in 
laboratorijev Odseka za znanosti o okolju Instituta "Jožef Štefan"), zunanjega sevanja (na 
zunanjih delih skladišča) in meritve imisijskih vrednosti radioaktivnosti (podtalnice, savskega 
sedimenta, kontaminacije tal zunaj skladišča in meritev zunanjega sevanja na določenih 
razdaljah od skladišča). 

Povišanje koncentracije radona 222Rn v okolici skladišča je bilo ocenjeno na podlagi modela. 
Koncentracija na ograji je po tej oceni za 3 Bq/m3 večja od naravnega ozadja. V podtalnici 
niso zaznali radionuklidov, ki bi bili posledica obratovanja skladišča. V savskih sedimentih so 
poleg černobilskega radionuklida 137Cs zaznali le mI, ki prihaja iz kanalizacijskih izpustov v 
reko kot posledica zdravljenja posameznikov z visokimi odmerki tega radionuklida v 
ljubljanskih bolnišnicah. 

Pri oceni doze so upoštevali inhalacijo radonovih potomcev in neposredno sevanje iz 
skladišča. Skupna letno prejeta doza posameznika iz prebivalstva (delavca reaktorskega 
centra) je v letu 2003 znašala 7,7 p.Sv, medtem ko je bila letna doza na ograji zavarovanega 
območja ocenjena na okrog 0,3 p.Sv. Ta vrednost pomeni 0,03 odstotka mejne doze oziroma 
okrog 0,01 odstotka doze zaradi naravnega ozadja. 

3.2.3 Rudnik Žirovski vrh 

Program nadzornih meritev radioaktivnosti tudi v sedanji fazi zapiranja nekdanjega rudnika 
urana obsega merjenja specifičnih aktivnosti dolgoživih radionuklidov uran-radijeve razpadne 
vrste v okolju skupaj z meritvami radona in njegovih kratkoživih potomcev v ozračju ter 
meijenje zunanjega sevanja. Nadzirajo se predvsem dolinski in naseljeni predeli okrog 
rudnika do razdalje tri kilometre od rudniških virov sevanja. Vplive nekdanjega rudarjenja 
urana lahko vrednotimo glede na referenčne meritve, opravljene na primeijalnih mestih. 

Koncentracije radionuklidov v posameznih medijih okolja so se delno zmanjšale. Razlike so 
najbolj opazne pri koncentracijah dolgoživih radionuklidov v trdnih delcih v zraku, pri 
koncentracijah radona in radioaktivnosti vodotokov. Povprečne koncentracije radona 222Rn v 
okolici rudnika (v Gorenji Dobravi) so se navadno gibale od 25 do 30 Bq/m , kar je od 5 do 9 
Bq/m više od dolgoletne vrednosti naravnega ozadja, ki je na tem območju okrog 20 Bq/m ■ 
V zadnjih letih je bil ocenjeni prispevek virov rudnika okrog 5 Bq/m3 (2001: 5,1 Bq/m3, 2002: 
5,4 Bq/m ). V letu 2003 se koncentracije v bližini rudnika niso povečale, izmerili pa so 
manjše koncentracije radona na referenčni točki, na kateri se meri naravno ozadje. To 
računsko pomeni večji prispevek rudnika in povzroči tudi višjo oceno za doze prebivalstva. 
Radioaktivnost površinskih voda v zadnjih letih v obeh vodotokih počasi, a vztrajno pada, to 
posebno velja za koncentracije radionuklida 226Ra v Brebovščici in Todraščici, ki so že precej 
blizu ravnem naravnega ozadja. 
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Pri oceni efektivne doze za prebivalstvo so bile upoštevane naslednje prenosne poti: inhalacija 
dolgoživih radionuklidov, radona in njegovih kratkoživih potomcev, ingestija (vnos s hrano in 
vodo) ter zunanje sevanje gama. Obsevna obremenitev okoliškega prebivalstva je bila v letu 
2003 ocenjena na 340 (j.Sv. Ta vrednost je precej višja kot v prejšnjih dveh letih (230 |i.Sv). 
Porast lahko pripišemo predvsem upoštevanju nižje izmeijene vrednosti za naravno ozadje. 
Če bi namreč upoštevali dolgoletno povprečje koncentracij radona na referenčni točki 

naravnega ozadja, bi bila tudi ocena za leto 2003 precej nižja (okrog 200 p.Sv ali podobno kot 
v zadnjih dveh letih). Najpomembnejši vir radioaktivnega onesnaževanja v okolju rudnika je 
še vedno radon s svojimi kratkoživimi potomci, ki prispevajo skoraj tri četrtine dodatne 
lzpostavljenosti (tabela 5). 

Tabela 5: Efektivne doze za prebivalstvo zaradi virov sevanja pri Rudniku Žirovski vrh v 
letu 2003 

Prenosna 
pot 

Podrobnejši opis 
Pomembni radionuklidi 

Efektivna 
doza 

fliSv/letol 
Inhalacija - aerosoli z dolgoživimi radionuklidi (U, 22&Ra, 210Pb) 

- samo 222Rn 
- Rn - kratkoživi potomci 

3 
6 

270* 
Ingestija - pitna voda (U, ^"Ra, 21uPb, ^h) 

- ribe (^Ra, 210Pb) 
- kmetijski pridelki ("'Ra in 210Pb) 

(15) 
0,8 
<40 

Zunanje 
sevanje 

- imerzija in depozicija radonovih potomcev 
- depozicija dolgoživih radionuklidov 
- neposredno sevanje gama z odlagališč 

2 

2 
  Skupna efektivna doza (zaokroženo): 340 |iSv 

previsoka. 

Skupna efektivna doza zaradi prispevka nekdanjega rudnika je v letu 2003 dosegla eno 
tretjino mejne vrednosti in pomeni okoli 13 odstotkov doze povprečnega naravnega ozadja v 
Sloveniji (2500-2800 hSv). 

Meritve radioaktivnosti so zlasti v obdobju zadnjih let pokazale, da so ustavitev rudarjenja in 
doslej izvedena zapiralna dela precej zmanjšali vplive na okolje. 

3.3 Opozorilni monitoring radioaktivnosti v okolju 

V Republiki Sloveniji je že več kot desetletje vzpostavljen celovit sistem avtomatskega 

opozorilnega monitoringa radioaktivnosti okolja. Namenjen je takojšnjemu zaznavanju 
Povečanega sevanja in je eden ključnih elementov v sistemu alarmiranja in ukrepanja ob 
nesrečah z izpusti radioaktivnih snovi v okolje. Ob takem izrednem dogodku se povišajo ravni 
zunanjega sevanja in koncentracije radioaktivnih delcev v zraku, z usedanjem teh pa se 
kontaminirata tudi pitna voda in hrana. Za celovito oceno radioloških razmer moramo vse te 
Podatke poznati. Podatki iz vseh 47 avtomatskih merilnikov zunanjega sevanja, ki jih 
upravljajo Nuklearna elektrarna Krško, Agencija RS za okolje in vsaka od slovenskih 
termoelektrarn, se zbirajo na Upravi RS za jedrsko varnost, sproti analizirajo, arhivirajo in 
prikazujejo na intemetu http://www.gov.si/ursiv/si/avto mon/siRadMap.php. Ob morebitni 
Povišani vrednosti meritev se sproži ustrezni alarm. 
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V letu 2003 seje alarm o povečanem sevanju sprožil le enkrat septembra. Izkazalo seje, da so 
v bližini merilnika preverjali zvare z metodo industrijske radiografije, občutljiv instrument 
sistema za zgodnje opozarjanje pa je zaznal sevanje radiografskega vira. 

Podatke že od leta 1997 URSJV posreduje v evropski sistem EURDEP v skupni evropski 
raziskovalni center v Ispri (Italija), ki zbira podatke iz večine evropskih nacionalnih mrež za 
zgodnje opozarjanje. S tem si je Slovenija pridobila dostop do podatkov drugih držav. Naše 
podatke izmenjujemo tudi z avstrijskim zbirnim centrom na Dunaju in hrvaškim centrom v 
Zagrebu, pošiljamo pa jih tudi madžarskemu centru v Budimpešti. 

3.4 Prejete doze prebivalcev v Sloveniji 

Vsak prebivalec na Zemlji prejme letno dozo obsevanja zaradi naslednjih radioaktivnosti v 
okolju: 

♦ naravnega sevanja, kije zemeljskega in kozmičnega izvora, 
. jedrskih poskusov in nesreč, ob katerih so se v ozračje sprostile velike količine 

radioaktivnih snovi, 
človekovih dejavnosti, ki se izvajajo v okolju, kjer živi, in ki povečujejo koncentracijo 
naravnih radionuklidov. 

Poleg tega so določeni prebivalci še dodatno obsevani z viri ionizirajočega sevanja: 

pri delu, če delajo z viri sevanja ali v polju sevanja, 
pri preiskavah v zdravstvu, če je so kot preiskovanci oziroma pacienti izpostavljeni 
ionizirajočemu sevanju. 

Človek je izpostavljen zunanjemu in notranjemu obsevanju. O zunanjem obsevanju govorimo, 
če je vir sevanja zunaj telesa. Do notranjega obseva pa pride, če radioaktivno snov vnesemo v 
telo, bodisi z vdihavanjem, zauživanjem hrane in vode ali pa skozi kožo. 

3.4.1 Izpostavljenost naravnemu sevanju 

Naravno izpostavljenost povzročajo radioaktivne kamnine na Zemlji in sevanje, ki prihaja iz 
vesolja (kozmični žarki). Po podatkih Znanstvenega odbora Združenih narodov za 
preučevanje učinkov sevanja (UNSCEAR) je povprečna letna efektivna doza od naravnih 
virov na prebivalca 2400 |aSv, in sicer od 1000 do 10.000 ^iSv. Iz obstoječih podatkov o 
zunanjem sevanju ter o koncentracijah radona v stanovanjih in na prostem lahko rečemo, daje 
povprečna letna doza od naravnih virov sevanja v Sloveniji nekoliko večja od svetovnega 
povprečja in znaša od 2500 do 2800 (iSv na prebivalca. Največ, približno 50 odstotkov, 
prispeva notranje obsevanje, ki je posledica inhalacije radona in njegovih potomcev (1200— 
1500 ^iSv na leto). Delež vnosa radioaktivnosti s hrano in vodo je okrog 400 uSv. Letna 
efektivna doza zunanjega sevanja, ki izhaja iz radioaktivnosti tal, gradbenega materiala v 
zgradbah in kozmičnega sevanja skupaj, znaša v Sloveniji od 800 do 1100 (iSv. 

3.4.2 Doza prebivalstva zaradi globalne kontaminacije 

Zlasti prebivalci severne zemeljske poloble so izpostavljeni ionizirajočim sevanjem zaradi 
splošne radioaktivne kontaminacije okolja, ki je posledica nekdanjih poskusov jedrskega 
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orožja in jedrske nesreče v Černobilu. Zadnja tovrstna ocena je pokazala, daje bila povprečna 
doza na prebivalca naše države iz tega vira za leto 2003 okrog 9 (iSv. Od tega največji delež 
pomeni zunanje sevanje, medtem ko je bila doza zaradi vnosa s hrano in vodo ocenjena na 
komaj 2 |iSv. * , 

3.4.3 Doza prebivalstva zaradi človekove dejavnosti 

Doze, ki so posledica rednega obratovanja jedrskih oziroma sevalnih objektov, praviloma 
prejema le lokalno prebivalstvo. Izpostavljenost posameznih skupin prebivalstva, ki izvira iz 
radioaktivnih izpustov iz teh objektov, je opisana v poglavju o obratovalnem monitoringu. V 
tabeli 6 so podane velikosti letno prejetih doz pri posameznikih iz kritičnih skupin 
prebivalstva za vse obravnavane objekte in povprečna letna doza zaradi splošne radioaktivne 
kontaminacije (jaških poskusov in černobilske nesreče). Največje obremenitve 
posameznikov so v okolici nekdanjega rudnika urana v Žirovskem vrhu, ki znašajo nekaj več 
kot desetino naravne izpostavljenosti. 

Tabela 6: Obremenitev prebivalstva zaradi objektov, ki izpuščajo v okolje radioaktivnost, in 
zaradi splošne kontaminacije v letu 2003 (mejna doza za prebivalstvo je 
1000 pSv) 

Letna doza 
fnSvl 

Rudnik Žirovski vrh 340 
Posledice Černobila in jedrskih poskusov 8,6 
NE Krško 1 
triga 0,3 
Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov 0,3 

V Republiki Sloveniji nimamo veliko podatkov o obsevanosti prebivalstva zaradi nekdanjih 
dejavnosti, ki so bile vezane pretežno na predelavo surovin, ki vsebujejo primesi urana ali 
torija (rudarjenje in pridobivanje živega srebra, predelava boksita in fosfatov, zgorevanje 
premoga). Razpolagamo le z določenimi podatki o snoveh s povišano vsebnostjo naravnih 
radionuklidov, medtem ko prejete doze za prebivalstvo v teh okoljih zaradi premalo podatkov 
liso bile nikoli ocenjene. 

3-5 Raziskovalna dejavnost 

3.5.1 Radioaktivna kontaminacija gozdnega ekosistema v Sloveniji 

Med letoma 1945 in 1980 je bilo opravljenih 423 zračnih jedrskih poskusov, ki so 
kontaminirali zlasti severno zemeljsko poloblo. Dolgoživa radionuklida 37Cs in ^Sr sta 
zaradi teh poskusov v okolju prisotna še danes. Ob nesreči jedrskega reaktorja v Černobilu 26. 
aprila 1986 se je približno 37 odstotkov radioaktivnega materiala sredice razpršilo po Evropi 
zunaj tedanje Sovjetske zveze. Najbolj naj bi bila kontaminirana vrhnja plast tal v gozdu, tako 
zaradi visoke vsebnosti organskih snovi kot zaradi tega, ker človek ni posegel v obdelovanje 
Površine tal. Čeprav gozd zavzema več kot 50 odstotkov ozemlja naše države, je do leta 2003 
0 njegovi radioaktivnosti obstajalo le malo podatkov. V sklopu raziskave so bili analizirani 
vzorci zemlje, trave, gozdnih sadežev, gob, mesa divjačine in bioindikatotjev. 

Temeljne ugotovitve v študiji, ki jo je opravil Zavod za varstvo pri delu v širši okolici 
Dravograda, so naslednje: zgornja plast gozdnih tal (0-5cm) vsebuje tudi do en velikostni 
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razred višje aktivnosti 137Cs (10—40 kBq/m2) kot neobdelane površine drugod po Sloveniji. 
Veliko tega radionuklida vsebujejo tudi borovnice: povprečni prebivalec Slovenije v enem 
letu vnese iz vseh virov v svoje telo toliko 137Cs, kolikor ga vsebuje kilogram borovnic 
(65 Bq/kg).' Vsebnost tega radionuklida v jurčkih in lisičkah je tudi do petkrat višja (100— 
140 Bq/kg) kot na drugih lokacijah, v gobah kostanjevkah pa za več kot polovico presega 
uvozno mejo EU 600 Bq/kg. Meso divjačine (srne) vsebuje do 20-krat višje vrednosti 
radioaktivnega cezija kot druge vrste mesa. Velikostni razred 137Cs v bioindikatoijih 
(mahovih, lišajih, stihih smrekovih iglicah) je 200-500 Bq/kg, medtem ko je l34Cs še vedno 
mogoče izmeriti v sledeh (do 1 Bq/kg). 

Dobljeni podatki pomenijo nov prispevek k poznavanju radioaktivnosti v specifičnih okoljih 
pri nas. Rezultati kažejo, da bi bilo treba nameniti določenim vrstam vzorcev pa tudi 
določenim okoljem v programih nadzora okolja več pozornosti. Uživanje gozdnih sadežev in 
mesa divjadi lahko pomeni za določene kategorije prebivalstva nekajkrat večjo sevalno 
obremenjenost zaradi vnosa hrane. Vendar pa je ta prispevek še vedno bistveno manjši od 
skupne doze naravnega sevanja, ki jo prejme povprečni prebivalec. Zato ni razlogov, ki bi 
narekovali kakršno koli omejevanje uporabe katere koli vrste živil. 

3.5.2 Tekoči radioaktivni izpusti v okolje zaradi obratovanja TE Šoštanj 

Obratovanje termoelektrarne Šoštanj povečuje radioaktivnost v okolju, saj premog ponavadi 
vsebuje naravne radionuklide uran-radijeve razpadne vrste. Poleg dimniških emisij nastajajo 
med proizvodnim procesom v termoelektrarni različne odpadne vode, kijih spuščajo v okolje. 
Transportne vode omogočajo prenos nastalega pepela na odlagališče, ki leži v celoti na 
ugreznjenem območju velenjskega rudnika in ob Velenjskem jezeru. Odpadne vode iz 
odloženega pepela in stabilizata se po kanalu odvajajo v Družmirsko jezero. Končni 
sprejemnik izpuščene radioaktivnosti v okolje je reka Paka. Cilj raziskovalne študije inštituta 
ERICO Velenje je bil ugotoviti celotno radioaktivnost, ki prihaja letno v okolje s tekočimi 
iztekami. Pri oceni emisij upoštevamo referenčno (naravno) radioaktivnost vstopnih 
vodotokov, ki jo odštejemo od izmerjene radioaktivnosti tekočih izpustov. 

Vzorčevali so vse iztoke, ki imajo posredno ali neposredno povezavo z odloženim pepelom, 
in merili pretoke. Največje koncentracije so bile izmerjene na iztoku iz Velenjskega jezera (za 
40K 1370 oziroma za ^Ra 34 Bq/m3) in Družmirskega jezera (za 40K 144 Bq/m oziroma za 
226Ra 38 Bq/m3). Skupne tekoče emisije 238U, 226Ra in 40K so prikazane v tabeli 7. 

Tabela 7: Tekoči radioaktivni izpusti iz Termoelektrarne Šoštanj leta 2003 

Odpadne vode 
Tekoči izpusti raztopljenih radionuklidov [MBq/leto] 

m u mRa 4Ur 

Skupaj 29 137* (25**) 12-103 

* ob upoštevanju referenčnih vrednosti iz tekočega leta 
** ob upoštevanju referenčne ravni iz prejšnjih let 

Emisije 226Ra v Pako so povsem primerljive s sedanjimi emisijami iz nekdanjega rudnika 
urana (RŽV: 64 MBq), medtem ko je skupna količina urana kar stokrat manjša (RŽV: 2,9 
GBq). 
Zato je smiselno te meritve nadaljevati tudi v prihodnje in preveijati, da obsevna obremenitev 
prebivalstva ostane pod sprejemljivimi vrednostmi. 
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3.5.3 Vpliv TENORM na radioaktivnost podtalnice in površinskih voda v 

Sloveniji 

V Sloveniji je bila v dosedanjih raziskavah identificirana večina dejavnosti, pri katerih 
nastajajo snovi s tehnološko povišano naravno radioaktivnostjo (TENORM). Pri predelavi 
nekaterih surovin nastajajo stranski produkti, ki imajo lahko znatno povišano vsebnost 
Radionuklidov. Ti stranski produkti so navadno odloženi na odlagališčih, kjer so izpostavljeni 
izluževanju in spiranju snovi v tekoče vode oziroma v podtalnico in imajo torej določene 
vplive na okolje. Znana so predvsem odlagališča premogovega pepela oziroma jalovišča 
premoga (v Velenju, Trbovljah, Kočevju), nekdanje odlagalne površine žgalniških ostankov 
živosrebrne rude v Idriji ter odlagališče rdeče jalovine pri predelavi boksita v Kidričevem. 
Manj je znana tehnološko povišana radioaktivnost pri proizvodnji titanovega oksida 
(Crnkama Celje) in pri predelavi fosfatov (odlagališče fosfatne sadre TKI Hrastnik), kjer so 
krajši čas odvažali fosfatno sadro na odlagališče Unično. 

Namen te raziskave, ki jo je po naročilu URSJV izvajal Institut »Jožef Štefan«, je bilo 
ugotavljanje vplivov iz tehnološko povišanih virov naravne radioaktivnosti na okolje, še 
Posebno na površinske vode oziroma podtalnico. V raziskavi so bile zajete štiri lokacije, in 
sicer Idrija (ruda Hg), Velenje (lignit), Celje (ilmenit) in Kidričevo (boksit, premog). 
Zgalniški ostanki živosrebrne rude in pepel lignita vsebujejo radioaktivnost uran-radijeve 
Vrste, medtem ko odpadna sadra, odpadna kislina in rdeče blato vsebujejo predvsem člene 
torijeve razpadne vrste. Izvajalci so se opredelili le za določanje vodilnih radionuklidov U-Ra 
razpadne vrste v vodi, v vzorcih pa niso določevali radionuklidov Th razpadne vrste niti 
kalija, ki je sicer značilen za vode v dotiku s pepelom. Izcednih vod iz komunalne deponije 
Unično z odloženo fosfatno sadro v skupni količini 0,2 milijona ton niso merili, saj 
upravljavec iz Hrastnika ni želel sodelovati v raziskavi. 

Povečane koncentracije 226Ra in 2l0Pb so izmerili v vrtinah G-10 v Idriji (37 oziroma 
233 Bq/m3) in v vrtini V21 v Kidričevem (19 oziroma 186 Bq/m3). V podtalnici v Velenju 
niso zaznali povečane radioaktivnosti, je pa iz letnega poročila ERICo za leto 2002 razvidno, 
da je voda iz iste vrtine (Z-3) vsebovala kar 56 Bq/m ^Ra, 37 Bq/m3 210Pb in 232 Bq/m3 

Navedene vrednosti za 210Pb v Idriji in Kidričevem že presegajo izvedeno mejno 
dednost (200 Bq/m3) na podlagi direktive EC za pitno vodo 98/83/EC, zato bo treba meritve 
Ponoviti in po potrebi ustrezno ukrepati. Koncentracije 226Ra dosegajo okrog desetino mejne 
vrednosti (500 Bq/m3), izračunane na podlagi iste omejitve. 

Raziskava je dala rezultate, ki kažejo, da bo v prihodnje treba tej vrsti radioaktivnosti 
nameniti nekaj pozornosti. Tudi prihodnji pravilniki, ki so v pripravi na podlagi ZVISJV, 
b°do to področje ustrezno pokrili. 
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4. VARSTVO DELAVCEV PRED SEVANJI IN OBSEVANOST 

V ZDRAVSTVU 

4.1 Poklicna izpostavljenost ionizirajočim sevanjem 

4.1.1 Prejete doze 

Uprava RS za varstvo pred sevanji vodi centralno evidenco prejetih doz sevanja, v katero 
pooblaščeni izvajalci dozimetrije poročajo za vse izpostavljene delavce izmerjene zunanje 
doze mesečno, izmeijene interne doze zaradi izpostavljenosti radonu pa polletno oziroma 
letno. 

Pooblaščena izvajalca osebne dozimetrije sta Zavod za varstvo pri delu in Institut »Jožef 
Štefan«. Posebni pooblastili imata še NEK (za zunanje sevanje) in Rudnik Žirovski vrh (za 
meritve v delovnem okolju rudnikov). Do zdaj je v evidenci približno 6.300 oseb. V letu 2003 
so na ZVD merili prejete doze sevanja 3.100 delavcev, zaposlenih v okrog 700 delovnih 
organizacijah. Tako so odčitali skoraj 31.000 TL-dozimetrov. Institut »Jožef Štefan« je v letu 
2003 opravljal meritve osebnih doz s TL-dozimetri pri 349 izpostavljenih delavcih. Povprečna 
letno prejeta efektivna doza je bila največja pri zaposlenih na Onkološkem institutu, in sicer 
930 uSv, zaposleni na Institutu »Jožef Štefan« pa so prejeli v povprečju le 50 (iSv. NEK je 
izvajala dozimetrijo za skupno 841 svojih in zunanjih delavcev. 

V letu 2003 noben delavec ni prejel doze, večje od mejne vrednosti 20000 (iSv. Porazdelitev 
števila delavcev po prejetih dozah v posameznih panogah prikazuje slika 6. 

Najvišjo kolektivna dozo prejmejo delavci v NEK in delavci v zdravstvu (799 oziroma 550 
človek mSv), v industriji in raziskovalnih dejavnostih pa je za cel velikostni razred manjša 
(59 oziroma 66 človek mSv). 
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URSVS spremlja tudi poklicno izpostavljenost radonu v rudnikih in turističnih jamah. V 
rudniku v Mežici je bila največja efektivna doza v letu 2003 na posameznega delavca 
2300 uSv, v povprečju pa 870 (iSv za 13 delavcev. V Rudniku Žirovski vrh je bila največja 

efektivna doza na posameznega delavca 5400 uSv, v povprečju pa 2370 uSv za 40 delavcev. 

4-1.2 Usposabljanje 

Usposabljanje izpostavljenih delavcev izvajata za to pooblačeni instituciji Zavod za varstvo 
Pn delu in Institut »Jožef Štefan«. Zavod je organiziral več seminarjev s področja 

usposabljanja za varno delo z viri ionizirajočih sevanj, od tega tri splošne in več prilagojenih 
seminarjev pri uporabnikih virov. Skupaj se je usposabljanja udeležilo 348 udeležencev, od 
lega 216 iz industrije in 132 iz medicine, raziskovalnih dejavnosti in izobraževanja. V 

Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo Instituta »Jožef Štefan« so v letu 2003 izvedli 
Pet tečajev iz varstva pred sevanji za uporabnike virov ionizirajočega sevanja v industriji in 
raziskovalnih dejavnostih. 

Slika 6: Število delavcev v posameznih panogah po intervalih prejetih doz 

^•1.3 Zdravstveni nadzor 

Zdravstvene preglede izpostavljenih delavcev so v letu 2003 izvajali zdravniki v petih 
Pooblaščenih organizacijah: Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa 
Ljubljana, Zavodu za varstvo pri delu, d. d., Ljubljana, Aristotlu, d. o. o., Krško, 
Zdravstvenem domu Krško in Zdravstvenem domu Škofja Loka. Skupno so opravili 1.855 
Pregledov. 
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4.2 Izpostavljenost v zdravstvu 

V letu 2003 je URSVS začela projekt priprave vzorčnih programov radioloških posegov za 
najpogostejše dejavnosti v zdravstvu, ki naj bi izvajalcem radioloških posegov pomagal 
pripraviti kakovostne programe in študijo interkomparacije merilnikov radionuklidov v 
nuklearni medicini. Namen programov radioloških posegov je vzpostavitev boljšega nadzora 
nad izpostavljenostjo pacientov ionizirajočim sevanjem v zdravstvu in izboljšanje kakovosti 
radioloških posegov, namen interkomparacije pa je sistematično preveriti točnost merilnikov 
radionuklidov z uporabo referenčnega merilnika, kije sledljiv do primarnih etalonov. 

Diagnostična radiologija povzroči daleč največ obsevanosti prebivalstva zaradi umetnih virov 
ionizirajočih sevanj. Okrog 15 odstotkov celotne doze, ki jo prejme povprečen Evropejec, je 
posledica medicinske uporabe ionizirajočega sevanja. Če izvzamemo naravne vire sevanja, 
radiološka diagnostika pomeni skoraj 90 odstotkov skupinske doze. V Sloveniji žal celovitih 
podatkov o obsevanosti pacientov nimamo. Da bi do njih v prihodnosti prišli, je Uprava RS za 
varstvo pred sevanji v letu 2003 financirala pripravo programa radioloških posegov, ki obsega 
vzpostavitev diagnostičnih referenčnih ravni izpostavljenosti preiskovancev. To bo v nekaj 
letih omogočilo oceno izpostavljenosti prebivalstva zaradi radioloških posegov. 
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5. NADZOR NAD SEVALNO IN JEDRSKO VARNOSTJO 

5.1 Zakonodaja 

V letu 2003 je bil dopolnjen Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. 
Dopolnitev zakona nalaga, da Vlada Republike Slovenije pripravi dopolnitev nacionalnega 
Programa varstva okolja o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in z izrabljenim jedrskim 
gorivom najpozneje do konca leta 2004 ter ga predloži v sprejem Državnemu zboru 
Republike Slovenije z namenom, da se lokacija odlagališča nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov odobri do leta 2008, odlagališče pa pridobi dovoljenje za obratovanje do leta 2013. 

V letu 2003 so bili sprejeti tudi nekateri podzakonski akti, potrebni za izvajanje zakona: 

• Pravilnik o strokovnem svetu za sevalno in jedrsko varnost (Ur. 1. RS, št 35/2003), 
• Pravilnik o delovanju strokovnega sveta za vprašanja varstva ljudi pred ionizirajočimi 

sevanji, radioloških posegov in uporabe virov sevanja v zdravstvu in veterinarstvu (Ur. 1. 
RS, št 62/2003), 

• Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu (Ur. 1. RS, št. 
111/2003), 

• Pravilnik o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in 
prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji (Ur. 1. RS, št 115/2003), 

• Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na 
območju jedrskega objekta (Ur. 1. RS, št. 134/2003). 

Več drugih uredb in pravilnikov je bilo v letu 2003 v postopku priprave in usklajevanj za 
sprejem v letu 2004. 

s-2 Uprava RS za jedrsko varnost 

Uredba o organih v sestavi ministrstev (Ur. 1. RS, št. 58/2003) določa, da Uprava Republike 
Slovenije za jedrsko varnost opravlja specializirane strokovne in razvojne upravne naloge ter 
naloge inšpekcijskega nadzora na področjih: 

• sevalne in jedrske varnosti, 
• izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov sevanja, z izjemo v zdravstvu ali 

veterinarstvu, 
• varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji, 
• fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, 
• neširjenja jedrskega orožja in varovanja jedrskega blaga, 
• spremljanja stanja radioaktivnosti okolja in 
• odgovornosti za jedrsko škodo. 

Pravni temelji za upravne in strokovne naloge s področja jedrske in sevalne varnosti in za 
inšpekcijski nadzor na tem področju so Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski 
varnosti (Ur. 1. RS, št. 50/2003, ZVISJV-UPB-1), Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (Ur. 
1. SFRJ, št. 22/78 in 34/79), Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur. 1. RS, št. 79/99, 96/2002 in 
2/2004), Zakon o izvozu blaga z dvojno rabo (Ur. 1. RS, št. 31/2000), Uredba o določitvi 
režima izvoza in uvoza določenega blaga (Ur. 1. RS, št. 111/2001, 20/2002 in 116/2002, 
37/2003, 54/2003 in 129/2003) ter podzakonski akti, izdani na njihovi podlagi. Pravno 
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podlago dajejo tudi zakoni in uredbe za ratifikacijo mednarodnih pogodb s področja jedrske 
energije ter jedrske in sevalne varnosti. 

Na spletnih straneh Uprave RS za jedrsko varnost fhttp://www.gov.si/ursiv) so splošni 
podatki o URSJV, obvestila za javnost, predpisi, pogodbe in standardi s tega področja, letna 
in druga poročila, informacije o srečanjih, tečajih, projektih in razpisih, ki jih sofinancira 
Mednarodna agencija za atomsko energijo, podatki o radiološkem monitoringu, dogodki 
INES, podatki o remontu v NEK, informacije o interni knjižnici ter povezave na spletne strani 
drugih upravnih organov, organizacij in raziskovalnih centrov. 

5.2.1.1 Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost (SSSJV) 

Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost daje strokovno pomoč ministrstvu, pristojnemu 
za okolje, prostor in energijo, ter URSJV na področju sevalne in jedrske varnosti, fizičnega 
varovanja jedrskih snovi in objektov, varovanja jedrskega blaga, stanja radioaktivnosti okolja, 
varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji, intervencijskega ukrepanja ter sanacije posledic 
izrednih dogodkov in virov sevanja, ki se ne uporabljajo v zdravstvu in veterini. Na podlagi 5. 
člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti je minister za okolje, 
prostor in energijo maja 2003 imenoval člane strokovnega sveta za sevalno in jedrsko varnost. 
To so: 

- prof. dr. Matjaž Ravnik, Institut "Jožef Štefan", predsednik, 
- prof. dr. Petar Stegnar, Institut "Jožef Štefan", član, 
- mag. Božidar Krajne, Nuklearna elektrarna Krško, član, 
- mag. Miran Kanduč, Zavod za varstvo pri delu, član, 
- Egon Lukacs, član. 

SSSJV se je do konca leta 2003 sestal štirikrat. Sprejeli so poslovnik o svojem delu. Poleg 
standardne točke "varnost delovanja jedrskih objektov v obdobju po zadnji seji" je SSSJV 
obravnaval in izdal mnenja o: 

• Osnutku uredbe o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih 

. Osnutku pravilnika o pogojih uvoza, izvoza ali tranzita radioaktivnih odpadkov ali 
izrabljenega goriva (JV 11), 

. Osnutku pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo za varnost 
pomembna dela v jedrskih ali sevalnih objektih (JV 4), 
Osnutku uredbe o sevalnih dejavnostih (UV 1), 
Osnutku pravilnika o pogojih uvoza, izvoza ali tranzita radioaktivnih ali jedrskih snovi 

. Osnutku pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (JV2/SV2). 

5.2.1.2 Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti operaterjev (SKPUO) NEK 

Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti operateijev NEK (SKPUO) je imela v letu 
2003 sedem sej. Novembra in decembra 2003 je bilo šest izpitnih rokov za skupno 22 
kandidatov. Vsi so preizkus uspešno opravili. 

Prvi preizkus usposobljenosti za delovno mesto glavnega operateija je opravil en kandidat. 
Obnovitev dovoljenj za glavnega operateija je uspešno opravilo 16 kandidatov, za operateija 
reaktorja pa pet. 

(UV-2), 

(JV 12) in 
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Kandidatu, ki je uspešno opravil prvi preizkus znanja in pokazal usposobljenost za glavnega 
operaterja, je URSJV izdala dovoljenje za eno leto. Preostalim kandidatom, ki so obnovili 
dovoljenje za glavnega operateija ali operaterja reaktoija, pa je na podlagi predloga SKPUO 
Podaljšala dovoljenje za štiri leta. 

5.3 Uprava RS za varstvo pred sevanji 

V letu 2003 ustanovljena Uprava RepublikeSlovenije Slovenije za varstvo pred sevanji 
(URSVS) opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področju izvajanja 
dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu, varovanja 
zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj, sistematičnega pregledovanja 
delovnega in bivalnega okolja zaradi izpostavljenosti ljudi naravnim virom ionizirajočih 
sevanj, izvajanja monitoringa radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode, omejevanja, 
zmanjševanja in preprečevanja zdravju škodljivih vplivov neionizirajočih sevanj, presojanja 
ustreznosti in pooblaščanja izvedencev varstva pred sevanji. 

V letu 2003 je URSVS predvsem pripravljala in sprejemala podzakonske akte. Nadaljevala je 
vodenje monitoringa živil in pitne vode ter začela dva nova projekta v zvezi s pripravo 
Programov radioloških posegov in interkomparacijo merilnikov v nuklearni medicini. Zaradi 
teh dejavnosti je bil inšpekcijski nadzor varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji po obsegu 
manjši kot v letu 2002. Kljub temu je bila zagotovljena primerna varnost pri izvajanju 
Posameznih sevalnih dejavnosti in pri uporabi virov sevanj v zdravstvu in veterinarstvu. 
URSVS je zagotovila nadzor skupaj s strokovnimi institucijami, ki redno preverjajo stanje na 
tem področju. Vodili so evidence virov sevanj, ki se uporabljajo v zdravstvu in veterinarstvu, 
ter razvoj in polnjenje centralne evidence osebnih doz izpostavljenih delavcev. 

URSVS je v okviru svojih pristojnosti v letu 2003 nadzorovala NEK in Agencijo za 

radioaktivne odpadke (ARAO), ki upravlja Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v 
Brinju pri Ljubljani. V NEK je bilo opravljenih pet inšpekcijskih pregledov, v ARAO pa 
eden. Pri izvajanju varstva pred sevanji ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, le dejanska 
kolektivna doza med remontom v NEK je bila večja od načrtovane zaradi nepredvidenih težav 
v zvezi s kristalizacijo borove kisline in mehanizmov za pregled z metodo vrtinčastih tokov 
°a pokrovu reaktorske posode ter večjih obsegov del pri vzdrževanju enega od motorjev 
reaktorskih črpalk, pri pregledu obes ter pri odpiranju in zapiranju pokrova reaktorske posode 
10 primarnih komor upaijalnikov. 

p letu 2003 je URSVS na področju radona nadzorovala Rudnik Žirovski vrh v zapiranju, 
Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju, Postojnsko jamo ter osnovne šole, vrtce in 
bolnišnice s povišano vsebnostjo radona. 

5.4 Pooblaščene organizacije 

^ Sloveniji imata dve organizaciji, Institut "Jožef Štefan" in Zavod za varstvo pri delu, 
Pooblastilo za preiskovanje radioaktivne kontaminacije, za merjenje izpostavljenosti delavcev 
l°nizirajočim sevanjem, za periodične meritve stopnje izpostavljenosti delovnih mest, za 
preverjanje brezhibnosti merilnih instrumentov in varnostnih sredstev, za dekontaminacijo 
delovnega in bivalnega okolja ter za usposabljanje delavcev pri virih sevanj. Pooblastilo za 
meritve ionizirajočega sevanja v rudnikih pa ima tudi Rudnik Žirovski vrh. 

izvajanje aktivnega zdravstvenega varstva so pooblaščeni Inštitut za medicino dela, 
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prometa in športa, Zavod za varstvo pri delu ter Zdravstveni dom Krško (za delavce NEK), 
Zdravstveni dom Škof]a Loka (za delavce Rudnika Žirovski vrh) in Aristotel, d. o. o., iz 
Krškega. Najobsežnejše strokovne naloge teh organizacij v letu 2003 so bile meritve 
izpostavljenosti na delovnih mestih in prejetih doz delavcev, usposabljanje izpostavljenih 
delavcev, priprava in dajanje strokovnih mnenj glede varstva pred sevanji ter izdelava ocen iz 
varstva pred sevanji, nadzorne meritve radioaktivnosti v okolju in ocenjevanje vplivov 
obratovanja jedrskih objektov na okolje ter pregled virov ionizirajočih sevanj. Pooblaščene 
zdravstvene organizacije pa so nadzirale zdravstveno stanje delavcev pri virih sevanj. 

Na podlagi 14. člena Zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za 
varnost jedrskih objektov in naprav so pooblaščene strokovne in raziskovalne organizacije za 
opravljanje določenih nalog s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji na območju 
Slovenije. 

* 

V letu 2003 je imelo pooblastilo 13 organizacij, in sicer: 

• Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana, 
• ENCONET Consulting Ges. m. b. H., Avstrija, 
• Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Zagrebu, 

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, 
• IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring, Ljubljana, 
. Institut "Jožef Štefan", Ljubljana, 
. Inštitut za elektrogospodarstvo in energetiko, Zagreb, 
• Inštitut za energetiko in varstvo okolja - EKONERG, Zagreb, 
• Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 
. Inštitut za metalne konstrukcije, Ljubljana, 
• Institut za varilstvo, Ljubljana, 

Izolirka požarni inženiring, Radovljica, 
• Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana. 

Na podlagi letnih poročil pooblaščenih organizacij lahko ugotovimo, da v primerjavi s 
prejšnjimi leti ni večjih sprememb v njihovem delovanju. Na področju kadrov ohranjajo 
strokovno zasedenost, ni pa opaznega zaposlovanja mladih. Opremo, ki jo uporabljajo pri 
svojem strokovnem delu, dobro vzdržujejo in posodabljajo. Organizacije imajo uveljavljene 
programe vodenja kakovosti, nekatere pa so pridobile ali celo obnovile certifikat kakovosti. 

Najobsežnejši strokovni nalogi nekaterih organizacij v letu 2003 sta bili neodvisen nadzor del 
v NEK na področju jedrske in sevalne varnosti med njenim letnim remontom in priprava 
zbirne strokovne ocene teh del za Upravo RS za jedrsko varnost. Pooblaščene organizacije so 
tudi v letu 2003 podpirale NEK s pripravo strokovnih mnenj in varnostnih analiz, usposabljale 
pa so tudi njene kadre na raznih strokovnih področjih. Veliko pozornosti je bilo usmerjeno v 
izdelavo in neodvisno oceno občasnega varnostnega pregleda. Pomemben del njihovih 
dejavnosti so bile tudi raziskave in razvoj. Nekatere organizacije zelo uspešno sodelujejo v 6. 
okvirnem programu raziskav EU. 

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v 28. in 29. členu opredeljuje 
naloge pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji, v 58. in 59. členu pa ureja delovanje 
pooblaščenih izvedencev za sevalno in jedrsko varnost. Posebna pravilnika, ki ju zahtevata 
28. in 59. člen, bosta na novo podrobneje določila evidence pooblaščenih izvedencev, način m 
obseg rednega in izjemnega poročanja ter druge pogoje, kijih morajo v zvezi z ocenjevanjem 
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varstva pred sevanji ter sevalne in jedrske varnosti izpolnjevati pooblaščeni izvedenci za 
Posamezno področje varstva pred sevanji oziroma sevalne in jedrske varnosti. V skladu z 
zakonom bodo morale vse organizacije pridobiti nova pooblastila za pooblaščene izvedence. 

5.5 Sklad za razgradnjo NE Krško 

V Skladu za razgradnjo NE Krško se zbirajo sredstva od slovenskega lastnika jedrske 
elektrarne. 

V prvih štirih mesecih leta 2003 je NEK vplačala v sklad 965 mio SIT prispevka v višini 
0.61 SIT/kWh od električne energije na pragu NEK, proizvedene do 10. marca. ELES GEN, 
d- o. o., je vplačal prispevek v višini 0,462 SIT/kWh od prevzete električne energije za 
preostali del leta v višini 774,7 mio SIT. Skupna vplačila NEK in ELES GEN, d. o. o., so tako 
v letu 2003 znašala 1.739,8 mio SIT. S tem sta poravnala vse obveznosti do sklada. Konec 
leta 2003 je sklad upravljal s finančnim portfeljem v višini 24.924,595 mio SIT. 

Zaradi varnosti naložb ima sklad skozi celotno obdobje najmanj 30 odstotkov finančnih 
naložb v vrednostnih papiijih, ki jih je izdala ali za njih jamči Republika Slovenija. Ob koncu 
leta je imel 24.924 mio SIT finančnih naložb, 33 odstotkov sredstev je bilo naloženih pri 
bankah v obliki depozitov in potrdil o vlogi, 49 odstotkov v državnih vrednostnih papiijih 
(domačih obveznicah ter obveznicah EURO in HR) ter 13 odstotkov v drugih obveznicah, 
Malo manj kot tri odstotke v vzajemnih skladih in ID-ih ter dva odstotka v delnicah 
slovenskih gospodarskih družb. Naložbe v depozite so razpršene pri devetih poslovnih 
bankah, naložbe v državnih vrednostnih papiijih pa v 19 izdajah. 

Ob upoštevanju tržnih borznih tečajev pri vrednotenju portfelja sklada 31.12.2003 lahko 

ugotovimo, da bi sklad ob prodaji vseh vrednostnih papirjev, ki jih ima v svojem portfelju, 
ustvaril 944 mio SIT kapitalskega dobička. Donos njegovega celotnega portfelja za leto 2003 
znaša EUR + 9,66 % oziroma nominalni donos v višini 12,71 odstotka. 

5-6 Jedrski pool GIZ 

f °ol za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ (skrajšano: Jedrski pool GIZ) 
Je posebna pravnoorganizacijska oblika zavarovalnice, ki skrbi za zavarovanje in 

Pozavarovanje jedrskih nevarnosti. Deluje že od leta 1994 in ima trenutno osem članov. V 
nJem imata največja deleža Zavarovalnica Triglav, d. d., in Pozavarovalnica Sava, d. d. Pool 
je v prejšnjem letu povišal svoje kapacitete glede na leto 2002 za 15 odstotkov, tako da te 

znašajo 7.613.000 USD za domače in 6.854.000 USD za tuje rizike. 

Odgovornost NEK za škodo tretjim osebam je zavarovana le pri Jedrskem poolu GIZ, in sicer 
za znesek 150 mio SDR (special dravving rights), kar znese približno 190 mio USD, kar je v 
skladu z odlokom RS o določitvi zneska omejitve odškodninske odgovornosti uporabnika 
Jedr!*e naprave za jedrsko škodo in določitvi zneska zavarovanja odgovornosti za jedrsko 

kodo. Lasten delež slovenskega poola pri zavarovanju jedrske odgovornosti je 0,84 odstotka, 
Presežek pa je pozavarovan pri 17 tujih poolih, od katerih imajo vodilne deleže britanski, 
japonski, nemški, francoski in švedski. 

y skladu z odlokom je Jedrski pool GIZ zavaroval tudi odgovornost NEK med prevozom 
Jedrskega goriva. 

V letu 2003 mu NEK ni prijavila nobene škode. 
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5.7 Izvajanje meddržavne pogodbe o NE Krško 

Dne 5.4. 2003 je bila ustanovna skupščina, na kateri so potrdili novo upravo NEK, d. o. o., in 
konstituirali nadzorni svet. Skupščina je prav tako imenovala ad hoc poslovno-tehnično 
arbitražo, kot to določa družbena pogodba. Nadzorni svet je potrdil tudi predračunsko ceno in 
druge pogoje dobave električne energije za oba družbenika (Eles Gen, d. o. o., in Hrvatsko 
elektroprivredo, d. d.) v letu 2003. Cena električne energije je oblikovana tako, da pokriva 
celotne stroške poslovanja, ki zajemajo med drugim tudi stroške amortizacije v višini, ki 
zagotavlja realizacijo dolgoročne investicijske obnove ter vlaganja v tehnične izboljšave v 
zvezi z varnostjo in gospodarsko učinkovitostjo jedrskega objekta. 

Hrvaški družbenik je začel prevzemati električno energijo iz NEK 19. 4. 2003. 

Vlada Republike Slovenije je za pripravo programa razgradnje in ravnanja z nizko in srednje 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenega jedrskega goriva iz NEK na seji 9. 5. 2003 določila 
Agencijo za radioaktivne odpadke, Vlada Republike Hrvaške pa je 22. 3. 2003 imenovala 
Agencijo za posebni odpad. 

Vlada Republike Slovenije je 15.5.2003 ustanovila meddržavno komisijo za spremljanje 
izvajanja meddržavne pogodbe ter določila člane in predsednika. Predsednik slovenskega dela 
meddržavne komisije je minister, pristojen za energetiko. Prav tako je tudi Vlada Republike 
Hrvaške imenovala člane meddržavne komisije, ki jo tudi vodi minister, pristojen za 
energetiko. 

Meddržavna komisija se je prvič sestala 10. 6. 2003 in NEK dala za nalogo, da skupaj s 
strokovnima organizacijama izdela program razgradnje do konca junija 2003. Na drugem 
zasedanju meddržavne komisije je določila rok za izdelavo programa razgradnje 11.3. 2004. 

Nadzorni svet NEK je 9. 12. 2003 potrdil dolgoročni načrt naložb v tehnološko nadgradnjo 
NEK za naslednje petletno obdobje. Prav tako je soglašal z gospodarskim načrtom za leto 
2004 in s tem določil ceno električne energije. 

5.8 Načrtovanje nezgodne pripravljenosti 

Sestavni del celovitega sistema zagotavljanja jedrske in sevalne varnosti so tudi ukrepi za 
obvladovanje izrednih dogodkov, pri katerih bi prišlo do večjih izpustov radioaktivnih snovi v 
okolje. 

Uprava RS za zaščito in reševanje 

Aktivnosti Uprave RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo kot organa, ki je 
pristojen za upravne in strokovne naloge za zaščito, reševanje in pomoč ter druge naloge v 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, so bile v letu 2003 usmerjene predvsem 
v analizo vaje »NEK 2002« in pripravo nove verzije državnega načrta zaščite in reševanja ob 
jedrski nesreči. 

Vlada Republike Slovenije je v februarju 2003 sprejela poročilo o vaji »NEK 2002«. Poleg 
predlogov za izboljšanje stanja pripravljenosti za ukrepanje ob jedrski nesreči, ki se nanašajo 
predvsem na izboljšanje delovanja zvez, prenosa podatkov rezultatov meritev in izvajanja 
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2aščitnih ukrepov, je vlada ob sprejemu poročila znova pozvala ministrstva, ki niso izdelala 
načrtov dejavnosti k državnemu načrtu, naj to storijo. 

Za odpravo pomanjkljivosti je bilo ustanovljenih več medresorskih delovnih skupin (za zveze, 
radiološki monitoring, informiranje in izvajanje zaščitnih ukrepov). Rešitve, ki so jih skupine 
Pnpravile, so delno že upoštevane v novi verziji načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči, 
Večinoma pa bojo kot dodatki k temu načrtu. 

y ^gi polovici leta 2003 so bile aktivnosti usmeijene v nadgradnjo državnega načrta zaščite 
m reševanja ob jedrski nesreči. Izdelana je bila verzija 2.0, ki je usklajena z novo zakonodajo 

!?a Področju načrtovanja, pri pripravi načrta pa so bili upoštevani tudi izkušnje iz vaje »NEK 
2« in priporočila mednarodnih organizacij s področja jedrske varnosti. Na novo sta 

opredeljeni poglavji o obsegu načrtovanja, potrebnih silah in sredstvih ter razpoložljivih virih. 
skladu s sklepi vlade ob sprejemu načrta v decembru 2003 morajo vsi nosilci načrtovanja 

eljavne načrte uskladiti z novim načrtom in jih posredovati na Upravo RS za zaščito in 
sevanje v treh mesecih po sprejemu, prav tako pa morajo ministrstva in vladne službe v 

istem času posodobiti načrte dejavnosti. 

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je bilo usposobljenih 149 pripadnikov 
®n°t, ki ukrepajo tudi ob jedrskih ali sevalnih nesrečah. Usposabljanje je potekalo po 
°Polnilnih, uvajalnih in temeljnih programih usposabljanja za pripadnike teh enot 

podlagi sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o 
elovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami je podkomisija za 

• /Tajevanie rešitev v državnih načrtih nadaljevala delo. Člani podkomisije so se seznanili z 
l2yisnjami, Pridobljenimi na vaji »NEK 2002«, in s predvidenimi spremembami v državnem 113 rtu zaščite in reševanja ob jedrski nesreči. 

Oprava RS za jedrsko varnost 

. SJV ob izrednem dogodku uporablja načrt ukrepov, ki predpisuje njeno delovanje med 
črednim dogodkom ter postopke za vzdrževanje pripravljenosti ob izrednem dogodku. V letu 

3 je bilo na novo napisanih devet postopkov, kar pomeni slabo četrtino vseh (teh je 34). 

o; 
, rpl za načrtovanje nezgodne pripravljenosti, ki je neposredno podrejena direktoiju 

^SJV, je opravila naslednje: 

revizijo vseh postopkov Načrta ukrepov ob izrednem dogodku, skladno z ugotovitvami in 
Poročilom, kije nastalo na podlagi opažanj in pripomb državne vaje »NEK 2002«, 
izvajanje sistematičnega mesečnega testiranja zvez, dvomesečni obhod prostorov in 
testiranje dizelskega agregata za električno napajanje ob izpadu električne energije, 
splošno enodnevno izobraževanje za vse člane strokovnih skupin za obvladovanje 
izrednega dogodka, 
specialno dvodnevno izobraževanje za vsako strokovno skupino posebej, 
načrtovanje vaj, 
analizo vaj (zbiranje pripomb, razvrščanje, izdelavo akcijskega plana, popravke 
Postopkov, nabavo opreme). 

bip bi'0 obnovljeno imenovanje članov strokovnih skupin, v okviru postopkov pa je izdelan podrobnejši opis nalog, ki jih opravlja vsak član organizacije za obvladovanje 
/p^nega dogodka. Izdelana je bila shema, katere postopke mora poznati vsak član, da lahko 

°je delo uspešno opravlja. 
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Nuklearna elektrarna Krško 

Dejavnosti NEK pri načrtovanju ukrepov ob izrednem dogodku so bile v letu 2003 usmerjene 
v vzdrževanje obstoječe pripravljenosti s poudarkom na povečanju usposobljenosti in 
izurjenosti intervencijskega osebja NEK ter na uresničevanju nalog in sklepov, določenih v 
okviru letnega načrta aktivnosti. Pri tem so bili pomembni predvsem usklajevanje načrtov 
zaščite in reševanja ob jedrski nesreči na vseh ravneh ter priprava in zagotovitev okoliščin za 
delo misije OSART v NEK. 

NEK je v letu 2003 opravila revizijo informativnega gradiva za obiskovalce in remontnega 
priročnika. Obiskovalci NEK in strokovne ekskurzije so bili seznanjeni z načrtovanjem 
ukrepov ob izrednem dogodku. Poskusno je bil instaliran nov program za oceno radioloških 
posledic v NEK in okolju. 

Vaja »NEK 2003« 

Nenapovedana vaja »NEK 2003« je potekala 8. 10. 2003 od 18. do 22. ure na območju NEK 
in ob sodelovanju Centra za obveščanje RS in URSJV. V vaji je bilo preizkušeno aktiviranje 
organizacije ob izrednem dogodku NEK in pristojnih organov. Izvajali in preizkusili so se 
naslednji elementi obvladovanja izrednega dogodka: ugotovitev nastanka izrednega dogodka, 
ocena stanja in klasifikacija stopnje nevarnosti, aktiviranje in delovanje centrov, opreme in 
zvez NEK za obvladovanje izrednega dogodka, komuniciranje znotraj in zunaj NEK, 
odločanje o zaščitnih ukrepih na območju NEK, evakuacija varovanega območja NEK, 
ukrepanje varnostnikov med izrednim dogodkom, ocenjevanje radioloških posledic v okolju 
in predlaganje takojšnjih zaščitnih ukrepov za prebivalstvo, obveščanje zunanjih organizacij o 
izrednem dogodku in priprava sporočil za javnost. 

* 
Vaja je pokazala ustreznost opreme in centrov NEK za obvladovanje izrednega dogodka ter 
tudi ustrezno stopnjo usposobljenosti osebja NEK. 

Ekološki laboratorij z mobilno enoto 

V letu 2003 radiološki del Ekološkega laboratorija z mobilno enoto ni imel intervencij. 
Opravljeni so bili trije redni obhodi v okolici NEK. Laboratorij ima težave z dotrajanim 
vozilom. 

Mednarodne dejavnosti na področju načrtovanja nezgodne pripravljenosti 

Mednarodna agencija za atomsko energijo je od 29. do 30. 5. 2003 na Dunaju organizirala 
sestanek Area Coordination Group Meeting v okviru projekta Krepitev regionalne 
pripravljenosti na izredni dogodek. 

Na Dunaju je od 2. do 6. 6. 2003 potekal drugi sestanek predstavnikov pristojnih organov v 
zvezi s konvencijama o zgodnjem obveščanju in pomoči. Program sestanka je obsegal 
predstavitev dela med obema srečanjema (prejšnje srečanje je bilo junija 2001), ki so ga 
opravile tri delovne skupine: Dolgoročno vzdrževanje pripravljenosti, Mednarodna pomoč in 
Mednarodne povezave. Osnutek zaključnega poročila je oblikovan kot delovni načrt. 

V Salzburgu je bil od 29.9. do 3. 10.2003 simpozij Ukrepanje zunanjih organizacij ob 
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jedrskem izrednem dogodku (Off-Site Nuclear Emergency Management), ki so ga organizirali 
Avstrija, Nemčija, EU in US DoE in se ga je udeležilo okoli 180 predstavnikov. Namen 
simpozija je bil prikaz stanja pripravljenosti na izredni dogodek v posameznih državah, smeri 
razvoja organizacije za obvladovanje izrednega dogodka, računalniške in komunikacijske 
Podpore ter predstavitev sistemov za podporo odločanju ob izrednem dogodku. Podam so bili 
tudi preseki stanja na posameznih področjih, ki so skušali kritično osvetliti probleme in izzive 
v prihodnosti. 

V zvezi s projektom Vzpostavitev sistema RODOS v Sloveniji v okviru programa Phare sta 
bila v letu 2003 izvedena dva razpisa. Po evaluaciji ponudb in odobritvi postopka izbora je 
bila oktobra sklenjena pogodba s konzorcijem Enconet Consulting GmbH/STUK. 

Od 3. do 4. 7. 2003 je v Krakovu na Poljskem potekal sestanek DSSNET (Pecision Support 
Svstems NETworkV Sestanka se je udeležilo okoli 60 udeležencev in ti so predstavili 
prispevke o treh sistemih za podporo odločanju (o evropskem Rodosu, danskem Argosu in 
ruskem Recassu). Namen sestanka je bilo redno letno srečanje predstavnikov organizacij, ki 
sodelujejo v skupini DSSNET, na katerem so pregledali opravljeno delo in določili smernice 
za naslednje obdobje. Skupina DSSNET deluje s podporo 5. okvirnega programa (5 FP). 

URSJV je v letu 2003 začela prek računalniških zvez redno (enkrat dnevno) pošiljati svoje 
radiološke podatke v evropski center v JRC Ispra (Italija) v novem formatu EURDEP 2.0. V 
^ezi s tem je sodelovala na mednarodni vaji, katere namen je bil preizkus vseh komunikacij 
Pri prenosu podatkov v JRC Ispra ob izrednem dogodku. Prav tako je nadaljevala izmenjavo 
teh podatkov s sosednjo Avstrijo. 
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6. RAVNANJE Z RADIOAKTIVNIM! ODPADKI TER 

RADIOAKTIVNIMI IN JEDRSKIMI SNOVMI 

V Sloveniji nastajajo visoko radioaktivni odpadki kot izrabljeno jedrsko gorivo v Nuklearni 
elektrarni Krško in raziskovalnem reaktorju TRIGA. Največ nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov (prostorninsko več kot 95 odstotkov) nastane zaradi obratovanja NEK, preostali pa 
nastajajo v zdravstvu, industriji in pri raziskovalnih dejavnostih. Posebna kategorija 
radioaktivnih odpadkov so izrabljeni zaprti viri radioaktivnega sevanja. Najdemo jih pri 
majhnih uporabnikih in v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov v Brinju. 

6.1 Radioaktivni odpadki in obsevano jedrsko gorivo v Nuklearni 
elektrarni Krško 

V zadnjih letih je bila prostornina nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v NEK zmanjšana 
z metodami, kot so stiskanje, superkompaktiranje, sušenje in sežiganje, in sicer tako da je ob 
koncu leta 2003 znašala 2.253 m3 (slika 7). Od tega je bilo v letu 2003 uskladiščenih 161 
standardnih sodov s trdnimi odpadki s skupno aktivnostjo gama 1,10-1012 Bq in skupno 
aktivnostjo alfa 3,35-108 Bq. Večji del navedene aktivnosti je prispevek uskladiščenih 36 
sodov z izrabljenimi ionskimi izmenjevalniki iz primarnega kroga, ki so se začasno hranili v 
tanku in so bili obdelani v prejšnjem letu. Produkti sežiganja radioaktivnih odpadkov, ki so 
bili v letu 2002 poslani na Švedsko, do konca leta 2003 še niso bili vrnjeni v NEK. 
Predvidoma se bo to zgodilo v letu 2004. 

Količine RAO v skladišču NEK 
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Slika 7: Količine radioaktivnih odpadkov v skladišču Nuklearne elektrarne Krško 

Vse izrabljeno jedrsko gorivo v NEK je shranjeno v bazenu za izrabljeno jedrsko gorivo, ki 
ima po preureditvi na razpolago 1.694 celic za shranjevanje goriva (prej 828). Pri remontu v 
letu 2003 je bilo iz sredice odstranjenih 44 gorivnih elementov. Ob koncu leta 2003 je bilo v 
bazenu za izrabljeno jedrsko gorivo shranjenih 707 gorivnih elementov, ki vsebujejo približno 
275 t obsevanega urana. Nastajanje izrabljenega goriva v NEK je razvidno iz slike 8. 
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■■Zamenjani elementi ——Elementi v bazenu 

Slika 8: Število letno zamenjanih izrabljenih gorivnih elementov in število vseh takih 

elementov v bazenu Nuklearne elektrarne Krško 

6-2 Radioaktivni odpadki na Institutu »Jožef Štefan« 

\ letu 2003 je v Reaktorskem infrastrukturnem centru (RIC) v Brinju nastalo približno 50 1 
^zko^in srednje radioaktivnih odpadkov. Do konca leta 2003 se je tako nabralo približno 

'Im s skupno aktivnostjo 3,7-107 Bq, ki čakajo na sprejem v Centralno skladiščeRAO 
nnju. Ker je bilo to skladišče v obnovi, so bili odpadki skladiščeni v prostorih RIC. 

Radioaktivni odpadki v zdravstvu 

Onkološki inštitut v Ljubljani ima kot največji uporabnik radioaktivnega joda 13'i urejene 
^trezne zadrževalnike za zmanjšanje aktivnosti tekočih odpadnih vod. Izpraznijo jih vsakih 
Pet ali več mesecev po vnaprejšnji meritvi specifične aktivnosti, ki jo izvede pooblaščena 
0r8anizacija za varstvo pred sevanji, in če ugotovijo, da niso bile presežene mejne vrednosti 
24 pitno vodo. Klinični center Ljubljana, Klinika za nuklearno medicino sistema za 

Sevanje odpadnih vod še ni zgradila, izdana pa ji je že bila ureditvena odločba. 

Delovanje Agencije RAO 

je pristojna za izvajanje javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Njena naloga 
®ed drugim upravljanje Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov (CSRAO) v Brinju, 

od»e^Cm ra^'oa^t'vnih odpadkov od malih uporabnikov, iskanje lokacije in izgradnja agališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ter priprava osnutkov planskih 

r_ ..Unientov za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (Nacionalnega programa ravnanja z 
'oaktivnimi odpadki). Zaradi zakasnitve pri posodobitvi CSRAO v Brinju se javna služba 
natlja z radioaktivnimi odpadki izvaja samo v interventnih primerih. 
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6.4.1 Iskanje lokacije odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke 

Slovenija je ena od redkih evropskih držav, ki ima jedrsko elektrarno in nima odlagališča za 
trajno odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. ARAO si že od svoje ustanovitve 
leta 1991 prizadeva najti primerno lokacijo za gradnjo. Eden od glavnih razlogov za neuspeh 
tega dela je odpor javnosti do takšnega odlagališča. ARAO je zaradi tega veliko naporov 
usmerila v komuniciranje z javnostjo in za ta namen pripravila posebno metodologijo. Način 
izbire lokacije je bil predstavljen splošni javnosti na tiskovnih konferencah in v medijih, za 
predstavnike vseh slovenskih občin pa je bila organizirana posebna delavnica. Ključno vlogo 
pri tem je imela mediatorka, ki je postopek predstavljala v občinskih svetih, v medijih in med 
političnimi strankami v parlamentu. Konkretna dela v zvezi z gradnjo odlagališča so bila 
omejena na izdelavo študij in idejnih projektov ter izobraževanje kadrov. V februaiju 2003 je 
bila sprejeta dopolnitev Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, ki je 
določila, da je treba s prioritetnimi nalogami zagotoviti, da bo lokacija odlagališča nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov odobrena najpozneje do leta 2008, odlagališče pa mora 
pridobiti dovoljenje za obratovanje do leta 2013. 

ARAO je znotraj izhodiščnih območij za iskanje lokacije za odlagališče NSRAO v letu 2003 
podrobneje ovrednotila primernost naravnih danosti za odlaganje nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov z vidika geologije. ARAO načrtuje pridobivanje uradnih ponudb od 
lokalnih skupnosti v letu 2004. Za nadaljevanje aktivnosti vključevanja javnosti v postopek 
izbora lokacije in pridobivanje ponudb je bilo izjemnega pomena sprejetje podzakonskega 
akta o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju 
jedrskega objekta, za katerega je strokovno podlago pripravila tudi ARAO. 

6.5 Odprava posledic rudarjenja Rudnika Žirovski vrh 

Odprava posledic rudaijenja Rudnika Žirovski vrh poteka od ustanovitve javnega podjetja 
Rudnik Žirovski vrh leta 1992. Od tedaj so bili uspešno razgrajeni obrat za predelavo uranove 
rude in spremljajoči objekti. Poteka še sanacija jame. Največji problem pri odpravljanju 
posledic je končna ureditev odlagališč jalovine Jazbec in Boršt. Ministrstvo za okolje, prostor 
in energijo je za ti dve jalovišči v letu 2003 izdalo dopolnilno lokacijsko dovoljenje, zato so 
nadaljevali pripravo sanacije obeh odlagališč. 

Posebno problematičen je Boršt, kjer je odložena hidrometalurška jalovina. Rezultati 
poskusnih polj na tem odlagališču so pokazali, da ima hidrometalurška jalovina zelo slabe 
geomehanske lastnosti. Zaradi tega so v začetku leta 2003 ustanovili poseben strokovni svet, 
ki naj bi pripravil projektno nalogo za celovito strokovno tehnično rešitev trajne sanacije 
odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt. Predlog projektne naloge za rešitev sanacije 
odlagališča Boršt do konca leta 2003 še ni bil pripravljen. 

Rudnik Žirovski vrh bo moral rezultate dela strokovnega sveta uskladiti z zahtevami iz 

dopolnilnega lokacijskega dovoljenja in nato pridobiti dovoljenje za izvajanje načrtovanih 
rudarskih del. URSJV je v letu 2003 rudniku določila vsebino varnostnega poročila, ki ga 

morajo pripraviti in poslati v odobritev. 
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6.6 Poročilo po Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim 

jedrskim gorivom in radioaktivnimi odpadki 

Slovenija je podpisnica Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki in je zato v letu 2003 pripravila prvo obsežno nacionalno poročilo, v 
katerem so predstavljene vse podrobnosti naših dejavnosti na tem področju. Delegacija naše 
(fržave se je od 3. do 14. novembra 2003 udeležila prvega pregledovalnega sestanka 
Pogodbenic te konvencije na sedežu Mednarodne agencije za atomsko energijo, kjer so bili 
medsebojni pregledi članic zelo kritični. 
Slovensko poročilo in predstavitev sta bila zelo ugodno sprejeta, najbolj odmevna pa je bila 
pobuda Slovenije o možnostih razvoja regionalnega odlagališča visoko radioaktivnih 
odpadkov. 

6.7 Pobuda za iskanje regionalne rešitve za odlaganje visoko 

radioaktivnih odpadkov 

Po vnaprejšnjem preveijanju z direktorji uprav za jedrsko varnost Češke, Slovaške in 

Madžarske je direktor URSJV sredi leta 2003 sprožil pobudo za oblikovanje skupine, ki bi si 
prizadevala poiskati regionalno odlagališče za visoko radioaktivne odpadke. Na prvi, 
neformalni sestanek so 2. 12. 2003 v Ljubljano prišli predstavniki iz Češke, Slovaške, 
Madžarske, Bolgarije, Hrvaške in Avstrije, zanimanje pa kaže tudi Romunija. Pobuda je bila z 
mzumevanjem sprejeta, čeprav je udeležencem jasno, da je pot do take rešitve še zelo dolga. 
Sklenjeno je bilo, da skupina razišče možnosti za tako rešitev v lastnih državah in da v letu 
2004 nadaljujejo dejavnosti. 

Pobuda pa je doživela tudi zelo pozitiven odmev v mednarodnih krogih, saj se v svetu čedalje 
glasneje razmišlja o nujnosti shranjevanja visoko radioaktivnih odpadkov na čim manj dobro 
varovanih lokacij. 

Za Slovenijo je taka rešitev smiselna tudi kot ena od morebitnih rešitev problema v 

prihodnosti. 

6.8 Prevoz in tranzit radioaktivnih in jedrskih snovi 

podlagi Zakona o prevozu nevarnega blaga je Uprava RS za jedrsko varnost v letu 2003 
izdala eno dovoljenje za promet in uvoz jedrskih snovi, in sicer 44 svežih jedrskih gorivnih 
elementov za NEK. Gorivo je v aprilu 2003 prispelo z ladjo iz ZDA v Luko Koper, od tod pa 
s tovornjaki do NEK. 

J a prevoz radioaktivnih snovi je bilo izdanih devet dovoljenj, vse podjetju Zavod za varstvo 
Pn delu, d. d. Večinoma je šlo za prevoz radioaktivnih virov, ki se ne uporabljajo več, med 
Podjetji in Centralnim skladiščem radioaktivnih odpadkov v Brinju. Slovenska podjetja in tuji 
Prevozniki so opravljali tudi tranzit izotopov na Madžarsko in Hrvaško. 

6.9 Uvoz in izvoz radioaktivnih snovi 

URSJV je izdajala dovoljenja za uvoz in izvoz radioaktivnega in jedrskega materiala, razen za 
Uvoz medicinskih pripomočkov, ki so v pristojnosti Ministrstva za zdravje - Uprave RS za 
varstvo pred sevanji. 
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Leta 2003 sta obe upravi izdali 88 dovoljenj (slika 9), in sicer 82 dovoljenj za uvoz in šest za 
izvoz. Največji uvozniki so Biomedis, d. o. o., Karanta Ljubljana, trgovska družba, Genos, 
d. o. o., NEK, Temat, d. o. o., IMP Promont kontrolor NDT Črnuče in Kemofarmacija. Vsa 
druga podjetja uvažajo vire sevanja le občasno. 

Slika 9: Dovoljenja za uvoz in izvoz radioaktivnih snovi po letih 

6.10 Razgradnja jedrskih objektov 

V Sloveniji sta dva zahtevnejša jedrska objekta, ki ju bo treba po zaustavitvi razgraditi- 

Razgradnja NEK skupaj z odstranitvijo vseh nizko, srednje in visoko radioaktivnih odpadkov 

je finančno in tehnično zelo zahteven proces, za katerega je treba pravočasno zagotovil 
potrebna finančna sredstva ter tehnično in kadrovsko infrastrukturo. Zato je bil že pred leU 

sprejet Zakon o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganJe 

radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, ki ureja zbiranje finančnih sredstev lfl 
upravljanje z njimi. Obveznosti do razgradnje NEK so bile spremenjene z uveljavitvi)0 

pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in 

drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo- 
Pogodba med drugim določa, da je razgradnja NEK in odlaganje radioaktivnih odpadko^ 
skupna obveznost obeh pogodbenic. Ti bosta izdelali program razgradnje, ki se bo revidira 
najmanj vsakih pet let. Omenjeni zakon o skladu je bil v letu 2003 dopolnjen, tako da bo z<* 
slovenski delež v NEK proizvedene električne energije v sklad po 31. 12.2003 prispeve 

plačalo podjetje ELES GEN, d. o. o. 

V letu 2003 sta ARAO in hrvaški partner APO, d. o. o., začela sestavljati program razgradnje> 
ki pa do konca leta še ni bil pripravljen. Program potrdi meddržavna komisija, odobri Pa 

URSJV. 
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jj-^iskovalni reaktor TRIGA pri Institutu "Jožef Štefan" obratuje že 37 let in ima obratovalno 
v°ljenje brez omejitve trajanja. Načrta razgradnje zanj še ni. Stroški in tehnične zahteve v 

2Vezi z njegovo razgradnjo so majhni v primerjavi z razgradnjo NEK. Predvidoma bo bolj 
Problematično in dražje ravnanje z izrabljenim jedrskim gorivom in njegovo odlaganje. 
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7. NADZOR NAD NEŠIRJENJEM JEDRSKEGA OROŽJA 

Neširjenje jedrskega orožja je aktivnost, katere namen je preprečiti razvoj in izdelavo 
jedrskega orožja v državah, ki formalno niso države z jedrskim orožjem (države z jedrskim 
orožjem so ZDA, Rusija, Kitajska, Velika Britanija in Francija). Mednarodna skupnost temu 
problemu namenja veliko pozornosti po zalivski krizi in odkritju nedovoljenih dejavnosti v 
Severni Koreji, po jedrskih poskusih v Indiji in Pakistanu ter po terorističnih napadih po 11. 
septembru 2001. Slovenija v celoti izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih 
sporazumov in pogodb. 

7.1 Varovanje jedrskega materiala 

V Sloveniji je pod inšpekcijskim nadzorom Mednarodne agencije za atomsko energijo 
(MAAE) ves jedrski material (sveže in izrabljeno jedrsko gorivo) v NEK in pri Institutu 
"Jožef Štefan", ki upravlja raziskovalni reaktor TRIGA. Ob inšpekcijah, ki jih je bilo v letu 
2003 sedem, niso bile ugotovljene nepravilnosti. URSJV je tudi v letu 2003 redno poročala 
Mednarodni agenciji za atomsko energijo v skladu z določili ustreznega sporazuma. Pri 
URSJV in organizacijah, ki posedujejo jedrski material, so potekale priprave na spremenjeni 
način poročanja po pridružitvi Slovenije Evropski uniji. 

7.2 Dodatni protokol k sporazumu o varovanju 

Slovenija je v letu 1998 podpisala dodatni protokol k sporazumu med Republiko Slovenijo in 
Mednarodno agencijo za atomsko energijo o varovanju na podlagi pogodbe o neširjenju 
jedrskega orožja in ga ratificirala leta 2000, ko je začel tudi veljati. URSJV je pripravila 
začetno poročilo in ga leta 2001 posredovala agenciji. Pripravila je tudi letno poročilo, ki 
dopolnjuje začetno poročilo, in ga posredovala agenciji maja 2003. Težišče letnega poročila je 
bilo predvsem na točki 2.a.(iii) dodatnega protokola, ki podaja opis sprememb zgradb na 
lokaciji NEK. Sprememba je bila potrebna zaradi novega distribucijskega centra 
elektrogospodarstva Slovenije tik ob ograji NEK. Inšpektorji MAAE so leta 2003 opravili dve 
inšpekciji po dodatnem protokolu in niso ugotovili nobenih nepravilnosti. 

V zvezi z izpolnjevanjem obveznosti, ki izhajajo iz dodatnega protokola, velja omeniti govor 
državnega sekretarja ZDA Colina Povvlla v Varnostnem svetu OZN ob priliki upravičevanja 
potrebe po napadu na Irak. Med drugim je omenil, daje Irak skušal dobiti jedrsko tehnologijo 
tudi iz Slovenije. Novica je v domačih medijih in politiki povzročila precej zanimanja. 

Zadeva je povzročila zanimanje tudi pri predstavnikih Mednarodne agencije za atomsko 
energijo, zlasti za poslovanje enega od slovenskih podjetij, ki se ukvaija s proizvodnjo 
magnetov. Naši organi so v pogovoru z direktorjem tega podjetja ugotovili, daje v preteklosti 
res obstajalo zanimanje za prenos tehnologije za izdelavo magnetov, vendar pa se posel ni 
uresničil. Ob obisku predstavnikov Mednarodne agencije za atomsko energijo, ki seje nanašal 
na izpolnjevanje obveznosti Slovenije do neširjenja jedrskega orožja, jim je bila ta 
informacija uradno posredovana. 

7.3 Pogodba o celoviti prepovedi jedrskih poizkusov 

Med mednarodne ukrepe za neširjenje jedrskega orožja sodi tudi mednarodna Pogodba o 
celoviti prepovedi jedrskih poizkusov (CTBT). Slovenija je pogodbo podpisala 24. 9. 1996 in 
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Jo ratificirala 31.8. 1999. Slovenija, njene institucije in organizacije (Agencija RS za okolje, 
Geološki zavod Slovenije, Institut "Jožef Štefan" in Zavod za varstvo pri delu) v letu 2003 
niso imele posebnih dejavnosti v okviru CTBT. 

7-4 Nadzor izvoza biaga z dvojno rabo 

Upravne aktivnosti na tem področju si delijo URSJV, Ministrstvo za notranje zadeve, 
Carinska uprava, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za gospodarstvo. Njihovo delo 
usklajuje Medresorska delovna skupina za spremljanje in koordinacijo nadzora izvoza blaga 
2 dvojno rabo, ki jo je v letu 2002 ustanovila Vlada RS. 

V sklopu mednarodnih dejavnosti na tem področju Slovenija sodeluje v delu mednarodnih 
organov Nuclear Suppliers Group (NSG) in v Zanggeijevem odboru. URSJV je v letu 2003 
redno poročala obema organizacijama v skladu s pravili članstva. Na njeno prošnjo je tehnični 
koordinator NSG sredi leta vzpostavil neposredno elektronsko zaščiteno povezavo med 
URSJV in japonsko misijo na Dunaju, ki pomeni kontaktno točko skupine. 

Izvoza blaga z dvojno rabo s področja jedrskega orožja iz Slovenije praktično ni. URSJV tudi 
v letu 2003 ni bila zaprošena za izdajo mnenja za izvoz takšnega blaga. 

7-5 Fizično varovanje jedrskih snovi in jedrskih objektov 

fizično varovanje jedrskih objektov in jedrskih snovi v NEK, Raziskovalnem reaktorju 
RIGA Mark II in Centralnem skladišču RAO v Brinju nadzorujeta v okviru rednih inšpekcij 

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) in URSJV. Pri MNZ deluje Komisija za izvajanje 
strokovnih nalog s področja varovanja jedrskih objektov in naprav. Taje na podlagi podatkov, 

i so jih zbrali policija, obveščevalne službe, URSJV in upravljavci jedrskih objektov, v letu 
U03 dopolnila oceno ogroženosti jedrskih objektov in naprav v Sloveniji. Oceno ogroženosti 

Je v juliju 2003 izdal generalni direktor policije. 

NEK je v letu 2003 končala posodobitev sistema tehničnega varovanja. ARAO pa je v sklopu 

Posodobitve objekta pripravila načrt fizičnega varovanja za CSRAO v Brinju, ki ga je MNZ 
Potrdilo. 

7-6 Nedovoljen promet z jedrskimi in radioaktivnimi snovmi 

^ želji, da bi preprečili nedovoljen promet z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi, 
Potekajo številne akcije predvsem prek mednarodnih organizacij, kot sta Mednarodna 
a8.encija 22 atomsko energijo in Evropska komisija. Zlasti slednja si pri državah pristopnicah 
PHzadeva vzpostaviti podobno stopnjo nadzora, kot obstaja znotraj Evropske unije. Poleg 

^unilateralnih potekajo tudi dvostranske aktivnosti, predvsem med Republiko Slovenijo in 
A. Mednarodno sodelovanje pa je potekalo tudi z nemškimi in avstrijskimi državnimi 

ustanovami. V aprilu in juniju 2003 so slovenske institucije prejele od Vlade ZDA nekaj 
°Preme za detekcijo, identifikacijo in analizo radioaktivnega sevanja. 

Področju preprečevanja nedovoljenega prometa z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi 
°vmi sodelujejo URSJV, Ministrstvo za notranje zadeve, Carinska uprava, Ministrstvo za 

u nanje zadeve, Uprava RS za zaščito in reševanje, Uprava RS za varstvo pred sevanji, 
^KAO, Institut »Jožef Štefan« in Zavod za varstvo pri delu. URSJV je v maju in oktobru 
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sklicala posvetovalna medresorska sestanka. Njun namen je bil analiza stanja in usklajevanje 
delovanja. Za pomoč in svetovanje drugim organom je URSJV dala na razpolago telefonsko 
številko dežurnega, ki je dosegljiv 24 ur dnevno. V letu 2003 je bilo deset klicev. Od tega sta 
dva terjala intervencijo, in sicer zaradi odkritja izvora radioaktivnega cezija v pošiljki 
odpadnih kovinskih surovin, ki je bila namenjena v Italijo, in kontaminacije pošiljke 
odpadnega železa z radijem. Predstavniki policije so obiskali nekaj organizacij z 
radioaktivnimi viri, ki bi lahko pomenili večje tveganje ob nepooblaščeni rabi, in opravili 
nekaj preventivnih razgovorov. 

Republika Slovenija je v letu 2003 enkrat poročala v podatkovno bazo o nedovoljenem 
prometu (Illicit Traficking Database) Mednarodne agencije za atomsko energijo, in sicer o 
nedovoljenem prometu z izvorom radioaktivnega cezija v pošiljki odpadnih kovinskih 
surovin, ki je bila namenjena v Italijo. V letu 2003 je bilo iz drugih držav sporočenih 465 
dogodkov, kot so kraja, izguba, najdba ali nedovoljen transfer radioaktivnih virov. 
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8. MEDNARODNO SODELOVANJE 

Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami 

Tudi v letu 2003 se je nadaljevalo uspešno sodelovanje z Mednarodno agencijo za atomsko 
energijo. Poleg udeležbe slovenske delegacije na rednem letnem zasedanju generalne 
konference (od 15. do 19. septembra 2003) velja še posebno omeniti naslednje: 

* V okviru programa tehničnega sodelovanja je Slovenija v letu 2003 prejela 35 prošenj za 
izpopolnjevanje tujih strokovnjakov v naši državi. Od teh je bilo izvedenih sedem, 
nadaljnjih osem pa je bilo uresničenih na podlagi prošenj iz leta 2002. Vse druge vloge, ki 
jih je naša država potrdila, bodo realizirane v letu 2004. 

* V okviru tehničnega sodelovanja se je leta 2003 izvajalo devet raziskovalnih pogodb, ki 
so jih naše organizacije in inštituti sklenili v prejšnjih letih; pet jih je bilo v letu 2003 
končanih, štirje novi predlogi pa so bili posredovani na Mednarodno agencijo za atomsko 
energijo, od katerih sta bila potrjena dva. 

* Projekti tehnične pomoči pomenijo najobsežnejšo obliko sodelovanja Slovenije z 
Mednarodno agencijo za atomsko energijo, saj gre za večletne projekte, ki zahtevajo 
udeležbo lastnih sredstev in intenzivno strokovno sodelovanje prijavitelja. Slovenija je 
decembra 2003 posredovala prijave petih novih predlogov projektov za tehnično pomoč 
za obdobje 2005-06, ki bodo obravnavani v letu 2004. Mednarodna agencija za atomsko 
energijo je potrdila tudi dva predloga projektov za leti 2003 in 2004 in en predlog 
podaljšanja projekta, ki poteka od leta 2001. 

* V letu 2003 so bile v Sloveniji izvedene tudi tri misije Mednarodne agencije za atomsko 
energijo, in sicer: 
• misija za pregled in oceno obratovalne varnosti NEK (OSART - Operational Safety 

Assessment Review Team), 
• misija za vzpostavitev sistema spremljanja obratovalnih dogodkov z uporabo 

determinističnih in vetjetnostnih metod, 
• misija za pregled programa medobratovalnih pregledov NEK (ISI - In-service 

Inspection Program). 
* Slovenija nadaljuje svojo aktivno politiko gostiteljice delovnih srečanj Mednarodne 

agencije za atomsko energijo, saj je v letu 2003 gostila 11 takih delavnic, tečajev in 
seminarjev. 

Poudariti velja, daje Slovenija pravočasno in v celoti poravnala vse svoje finančne obveznosti 
o Mednarodne agencije za atomsko energijo, tako redno članarino kot prispevek v sklad za 

tehnično sodelovanje. 
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V letu 2003 se je nadaljevalo tudi tesno sodelovanje naše države z Agencijo za jedrsko 
energijo (NEA) pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). V letu 2001 
pridobljeni status opazovalke (za dvoletno obdobje) je bil v letu 2003 podaljšan za novo 
dvoletno obdobje. V okviru NEA deluje sedem stalnih odborov, v katere so bili s sklepom 
Vlade RS imenovani tudi slovenski strokovnjaki. Ti odbori so: 

• odbor za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, 
odbor za varstvo prebivalcev pred sevanji, 
odbor za varnost jedrskih naprav, 

. odbor za jedrske upravne dejavnosti, 
• odbor za jedrsko pravo, 
• odbor za tehnične in ekonomske raziskave razvoja jedrske energije in gorivnega cikla, 
• odbor za jedrsko znanost. 

8.2 Sodelovanje z Evropsko unijo 

8.2.1 Sprejem pravnega reda in sodelovanje z EU 

Januarja 2003 je potekalo 4. zasedanje pododbora EU-Slovenija za promet, energijo, okolje in 
transevropska omrežja, ki bi moral biti decembra 2002. Glavna tema na področju jedrske 
varnosti je bila neodvisnost slovenskega upravnega organa od energetskega sektoija, ker 
URSJV sodi v Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Julija 2003 je bilo 5. zasedanje 
pridružitvenega odbora EU-Slovenija. Obe zasedanji sta bili tudi zadnji zasedanji pododbora 
oziroma odbora, saj bosta s pridružitvijo Slovenije EU izgubili svoj namen. 

Aprila 2003 je glavni pogajalec EU za Slovenijo Jaime Garcia Lombardero poslal pismo, s 
katerim je zaprosil za posodobitev stališč in odgovorov v zvezi z izpolnjevanjem priporočil iz 
Poročila o jedrski varnosti v kontekstu širitve (Nuclear Safety in the Context of Enlargement, 
doc. 9181/01), ki je bilo izdelano leta 2001. Slovenija je pripravila odgovor, v katerem 
ugotavlja, da so vsa priporočila iz omenjenega poročila izpolnjena. Še posebno pozornost pa 
je namenila priporočiloma o zagotovitvi neodvisnosti upravnega organa (tj. URSJV) od 
promocije jedrske energije in o vprašanju potresne varnosti NEK. Ti priporočili sta bili 
posebej poudarjeni v poročilu o strokovnem pregledu (t. i. Peer Review Status Report) v zvezi 
z izpolnjevanjem priporočil iz Poročila o jedrski varnosti v kontekstu širitve, ki je bilo 
pripravljeno ob koncu španskega predsedstva EU v juniju 2002. Po mnenju Slovenije so 
trenutne zakonske podlage in organizacijski okvir znotraj MOPE zadostni za neodvisno 
delovanje slovenskega upravnega organa za jedrsko varnost. Seizmična karakterizacija 
področja JEK je povezana z izdelavo novega seizmotektonskega modela, ki bo upoštevan v 
novi reviziji posodobljenega varnostnega poročila. 

Slovenija je po podpisu pridružitvenega sporazuma z EU aprila 2003 v Atenah dobila status 
opazovalke v organizacijah in telesih EU. Na področju jedrske varnosti je predstavnik misije 
RS pri EU v Bruslju spremljal delo v Skupini za atomska vprašanja (ATO). Tudi v letu 2003 
je v ATO najbolj burna razprava potekala na temo t. i. jedrskega paketa, ki vsebuje osnutka 
dveh direktiv o temeljnih obveznostih in splošnih načelih varnosti jedrskih objektov (Setting 
out basic obligations and general principles on the safety of nuclear installations) in o 
ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in radioaktivnimi odpadki (On the management of 
spent nuclear fuel and radioactive vvaste), ki ju je Evropska komisija pripravila ob koncu leta 
2002. Med italijanskim predsedstvom sta se oblikovali dve skupini, in sicer zagovornic 
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direktiv in nasprotnic direktiv. Zagovornice direktiv so trdile, da je že skrajni čas, da se v EU 
sprejme zavezujoč dokument, ki bi urejal področje jedrske varnosti in ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki. Poudaijale so mednarodni pomen jedrske varnosti in potrebo po 
skupnih standardih, kar bi pomenilo čvrst temelj za nadaljnjo harmonizacijo jedrske varnosti. 
Nasprotnice direktiv so zbrane okoli Velike Britanije, Nemčije, Finske in Švedske in 
zagovarjajo mehkejšo varianto, tj. priporočilo oziroma resolucijo, da bi bolj počasi 
konvergirale k skupnim standardom. Nasprotnice zagovornicam očitajo nedorečenost določb 
v direktivah, kar vodi v situacijo, ko bi o jedrski varnosti odločalo sodišče, očitajo pa tudi 
nekatere prezgodnje odločitve o geološkem odlaganju radioaktivnih odpadkov. Dilema, ali 
nadaljevati zavezujoč oziroma nezavezujoč način, se je pojavila tudi v svetu stalnih 
predstavnikov (COREPER), ki je sestavljen iz veleposlanikov držav članic. COREPER je 
predlagal nadaljevanje v smeri direktiv, kar bo potekalo pod irskim predsedstvom v prvi 
polovici leta 2004. 

V letu 2003 je bilo namesto rednega letnega poročila EU o napredku Slovenije pri 
približevanju (Regular Report on Slovenia's Progress Toward Accession) izdano celovito 
nadzorno poročilo o pripravljenosti Slovenije za članstvo v EU (Comprehensive Monitoring 
Report on Slovenia's Preparation for Membership), ki ugotavlja, da je Slovenija sposobna na 
Področju jedrske energije in jedrske varnosti sprejeti obveznosti članstva v EU. Poročilo 
ugotavlja, da je junija 2003 predložila Evropski komisiji celovite dodatne informacije o 
napredku pri izpolnjevanju priporočil iz Poročila o jedrski varnosti v kontekstu širitve, skupaj 
z neodvisnostjo upravnega organa. Poročilo spodbuja Slovenijo, naj še naprej krepi Agencijo 
za radioaktivne odpadke. Omenja tudi, da je na področju varstva pred sevanji še nekaj 
zakonodaje, ki jo je treba do vstopa Slovenije v EU prenesti v slovenski pravni red, vendar 
ugotavlja, da je upravna usposobljenost primerna. 

Decembra 2003 sta bila sprejeta direktiva o visoko radioaktivnih zaprtih virih HASS (Council 
rective 2003/122/Euratom of 22 December 2003 on the control of high-activity sealed 

radioactive sources and orphan sources) in priporočilo (Commission Recommendation of 18 
ecember 2003 on standardised information on radioactive airborne and liquid discharges 

mto the environment from nuclear povver reactors and reprocessing plants in normal 

operation). 

8-2.2 Projekti Phare, odobreni v letu 2003 

januarja 2003 je bil podpisan finančni memorandum za projekte iz programa Phare Nuclear 
aafety 2002: 

Modernizacija avtomatskega sistema za zgodnje opozaijanje ob povečanem sevanju, 
Posodobitev vroče celice na IJS, 
Karakterizacija NSRAO v prehodnem skladišču RAO Brinje. 

Skupina CONCERT 

Jriindvajseti sestanek skupine CONCERT je potekal med 5. in 7. majem 2003 v Pragi. Prvi 
sestanka je bil namenjen vprašanju upravnih pristopov k varnemu zapiranju in strategijam 

2^ra^nJe jedrskih elektrarn. Štiriindvajseti sestanek pa je potekal od 11. do 12. decembra 
v Bruslju. Namen sestanka je bilo medsebojno informiranje predstavnikov upravnih 

C^0V ° <^°8aianju na področju jedrske varnosti, pregledati in podati mnenje skupine 
NCERT o stanju na posameznem področju, ki je zanimivo za večino udeležencev, ter 
pitev neformalnih stikov med upravnimi organi. Opravljene so bile še predstavitve 
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različnih področij, kot so: status projektov Phare v posameznih državah in po projektih, 
raziskovalni projekti Euratom na področju jedrske varnosti - splošen pristop, vizija, potrebe 
in skupni instrumenti ter načrti konzorcija desetih držav na področju razvoja novih konceptov 
reaktoijev. 

8.2.3 Sodelovanje z drugimi združenji 

Predstavniki Slovenije sodelujejo na področju jedrske in sevalne varnosti tudi z drugimi 
mednarodnimi združenji, kot so Združenje zahodnoevropskih upravnih organov za jedrsko 
varnost (WENRA), Zveza upravnih organov držav z malimi jedrskimi programi (NERS), 
Mednarodno združenje jedrskih pravnikov (INLA), združenja na področju režimov blaga z 
dvojno rabo (Zangger Committee in NSG), Združenje uporabnikov sistemov za odločanje ob 
izrednem dogodku (DSSNET), sistem za opazovanje in izmenjavo informacij ob izrednem 
dogodku med državami članicami EU (ECURIE), mednarodni sistem za poklicno 
izpostavljenost sevanju v jedrskih elektrarnah (ISOE) ipd. 

Poudariti velja, da se Slovenija sodelovanju v navedenih in še mnogih drugih združenjih ne 
more in ne sme izogniti, ne glede na dejstvo, da tako sodelovanje zahteva nemalo finančnih 
sredstev in tudi precejšnje angažiranje strokovnjakov. 

8.2.4 Sodelovanje v okviru mednarodnih pogodb 

Slovenija je pogodbenica številnih dvo- in večstranskih pogodb s področja jedrske in sevalne 
varnosti, varovanja jedrskih materialov, obveščanja in ukrepanja ob jedrski nesreči, fizičnega 
varovanja jedrskih objektov, neširjenja jedrskega orožja in odgovornosti za jedrsko škodo. 

Tako so predstavniki Slovenije v letu 2003 sodelovali v skupini strokovnjakov, ki je 
pripravila besedili protokolov za spremembo Pariške konvencije o odgovornosti tretjim na 
področju jedrske energije in Bruseljske dopolnilne konvencije, ki bosta na voljo za podpis 
pogodbenicam v februarju leta 2004. 

Prav tako so predstavniki Slovenije sodelovali pri delu skupine pravnih in tehničnih 
strokovnjakov, ki naj bi predlagala generalnemu direktoiju Mednarodne agencije za atomsko 
energijo usklajen predlog sprememb in dopolnitev Konvencije o fizičnem varovanju 
jedrskega materiala; skupina s svojim mandatom žal ni uspela, tako da se bodo neformalna 
posvetovanja nadaljevala tudi v letu 2004. 

Delegacija naše države se je od 3. do 14. novembra 2003 udeležila prvega pregledovalnega 
sestanka pogodbenic Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki (podrobnosti v poglavju 6). 

Poleg sodelovanja v okviru večstranskih mednarodnih pogodb pa je leta 2003 Uprava RS za 
jedrsko vamost nadaljevala sodelovanje s predstavniki sorodnih upravnih organov v okviru 
dvostranskih mednarodnih pogodb (z Avstrijo, Češko, Slovaško in Madžarsko). 

8.3 Uporaba jedrske energije po svetu 

Po podatkih mednarodnih organizacij (Mednarodne agencije za atomsko energijo, British 
Petroleuma, World Energy Congressa ipd.) je jedrska energija še vedno pomemben vir 
električne energije po svetu, saj pokriva med 16 in 17 odstotki vseh tovrstnih potreb. V 
državah EU je približno tretjina vse električne energije proizvedena v jedrskih elektrarnah, 
njen delež pa se ne zmanjšuje. 

poročevalec, št. 101 122 S. 



V letu 2003 so zaustavili 32 let staro jedrsko elektrarno Stade v Nemčiji in štiri manjše enote 
v Veliki Britaniji. Začeli pa so gradnjo petega reaktoija na Finskem, kar je prva na novo 
naročena jedrska elektrarna v Evropi po več kot dveh desetletjih. Napovedujejo, da bodo 
Podobno gradnjo začeli konec leta 2004 ali 2005 v Franciji, medtem ko so v ZDA do konca 
'eta 2003 že več kot 20 reaktorjem podaljšali življenjsko dobo s 40 na 60 let. Sicer pa se 
gradnja novih jedrskih elektrarn nadaljuje v azijskih državah - Kitajski, Japonski, Južni 
Koreji in Indiji. 
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Tabela 8: Število in moč delujočih in zaustavljenih jedrskih elektrarn ter tistih v gradnji 
ob koncu leta 2003 

Obratujoče Zaustavljene V gradnji 
št. | moč [MW] št. |moč [MW] št. |moč [MW] 

EVROPA 
Belgija 7 5.712 1 11 
Bolgarija 4 2.722 2 816 
Češka 5 2.560 1 912 
Finska 4 2.310 1 1.600 
Francija 59 63.293 12 3.719 
Italija 3 1.163 
Litva 2 2.370 
Madžarska 4 1.731 
Nemčija 18 20.432 18 5.605 
Nizozemska 1 452 1 55 
Romunija 1 650 1 650 
Rusija 30 20.739 5 786 6 5.125 
Slovaška 6 2.408 1 110 
Slovenija 1 676 
Španija 9 7.460 1 480 
Švedska 11 9.401 2 610 
Švica 5 2.985 1 9 
Ukrajina 13 11.358 4 3.317 2 1.950 
Velika Britanija 27 11.992 18 2.254 
Skupaj Evropa: 207 169.251 69 18.935 11 10.237 

AZIJA 
Armenija 1 376 1 376 
Indija 14 2.446 9 4.712 
Iran 0 2 1.900 
Japonska 54 44.394 3 320 4 5.062 
Kazahstan 0 1 70 
Kitajska 5 3.636 5 5.001 
Koreja, Južna 18 14.890 2 2.000 
Koreja, Severna 0 2 2.000 
Pakistan 2 425 
Tajvan 6 4.885 1 1.350 
Skupaj Azija: 100 71.052 5 766 25 22.025 

AMERIKA 
Argentina 2 935 
Brazilija 2 1.855 
Kanada 20 13.601 5 2.016 
Mehika 2 1.308 
ZDA 104 95.622 24 9.107 
Skupaj Amerika: 130 113.321 29 11.123 

AFRIK/ V 
Južna Afrika 2 1.842 

Vse skupaj: 439 355.466 103 30.824 36 32.262 
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8.4 Sevalna in jedrska varnost v svetu 

Mednarodna agencija za atomsko energijo vzdržuje sistem poročanja o nenavadnih sevalnih 
jedrskih dogodkih v jedrskih objektih in pri uporabi jedrske energije v državah članicah, 

istem je znan pod imenom INES - Mednarodna lestvica jedrskih dogodkov (International 
Nuclear Event Scale). 

* 
četrto leto obratuje internetno podprt informacijski sistem NEWS. To je delno odprt 

omunikacijski sistem, ki omogoča hiter prenos informacij med upravnimi organi, 

atovalci, tehničnimi podpornimi organizacijami, mediji in javnostjo. Sistem skupno 
upravljajo Mednarodna agencija za atomsko energijo, OECD Nuclear Energy Agency in 

orld Association of Nuclear Operators. NEWS omogoča posredovanje informacij o 
°godkih, ki bi lahko pritegnili pozornost medijev. Sistem ima različne ravni dostopa, za 

strokovnjake iz upravnih organov in jedrskih objektov ali druge uporabnike jedrske energije 
n tudi za novinarje ali javnosti. Je na medmrežju, na naslovu: http://www- 

5SWjLiaea.orp/n(».w<;/default.asp. Vsa poročila INES se sproti prevedejo v slovenščino in jih je 
jnožno videti na naslovu URSJV: 
~fiB://www f>nw gi%siv/si/ines/index.phD?page=dogodki.php. 

k povzetka poročil v letu 2003 lahko sklepamo na stanje sevalne in jedrske varnosti v svetu. 

Leta 2003 je v NEWS prispelo 20 poročil INES o jedrskih dogodkih. Devet poročil se je 
j*anašalo na dogodke v jedrskih elektrarnah, preostalih 11 pa na izgubljene radioaktivne vire 

poročila), na presežene dozne omejitve pri delu z radioaktivnimi viri (štiri poročila), v treh 
Pnmerih so izrabljen vir našli med starim železom za predelavo, našli pa so tudi 
ontaminirane kovinske izdelke za splošno rabo (pasove za ure, steklenice termos, škatle iz 

javnega jekla). 

En dogodek v jedrski elektrarni je bil razvrščen v stopnjo 3 - resna nezgoda, deset v 

°pnjo 2 - nezgoda, devet v stopnjo 1 - nepravilnost in eden v stopnjo 0 - pod lestvico. Pri 
reostalih dogodkih jih je bilo osem stopnje 2 in tri stopnje 1. 

na 0 katerih so v letu 2003 poročali v NEWS, ni bilo ugotovljenih večjih vplivov okolje ali poškodb delavcev zaradi sevanja. V štirih primerih so delavci pri delu s 
vanjem prejeli doze, večje od omejitev, niso pa utrpeli trajnih posledic. Najresnejša 

el ^ravi'nost v jedrskih elektrarnah je bila ugotovljena na Madžarskem, ko je bilo v jedrski 
realf -111 zarac^ nepazljivega ravnanja z jedrskim gorivom v posebnem vsebniku zunaj 
QL.t0t^a Prekinjeno njegovo hlajenje in se je zaradi tega večji del goriva poškodoval. 

elpVfltne^e^a vP''va na okolje ali delavce ni bilo, gospodarska škoda pa je izredno velika, saj trama vsaj dve leti ne bo mogla obratovati. 

Ol 
Prehnw'-ia Je poročala v INES o dveh dogodkih. Prvi se je zgodil 16. julija, ko so na mejnem 

do hu* ^rt°jka v vsebniku z odpadno kovino našli radioaktiven vir. Drugo poročilo je bilo o 
izol k' SC ^ z^0<^' 27- avgusta v NEK, ko se je elektrarna zaustavila zaradi napake na 
q aciJskem ventilu glavnega parovoda. Prvi je bil razvrščen v stopnjo 1, drugi pa v stopnjo 
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9. Dodatek: Seznam organizacij z njihovimi internetnimi naslovi 

Naziv organizacije 

Agencija za radioaktivne odpadke 

Elektroinštitut Milan Vidmar - EIMV 

ENCONET Consulting 

Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb 

Fakulteta za strojništvo 

IBE, d.d. - Svetovanje, projektiranje in 
inženiring 
Institut "Jožef Štefan" 

Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. 

Institut za varilstvo 

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 

Inštitut za metalne konstrukcije 

International Atomic Energy Agency 

Intemetni naslov 

http://www.sigov.si/arao/ 

http://www.eimv.si 

http://www.enconet.com 

http://www.fer.hr 

http://www.fs.uni-lj.si/ 

http://www.ibe.si 

http://www.ijs.si 

http://www.ie-zagreb.hr 

http://www.zavar.si 

http://www.imt.si 

http://www.imk.si 

http://www.iaea.org 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano http://www.sigov.si/mkgp/ 

Ministrstvo za notranje zadeve 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 

Ministrstvo za zdravje 

Nuklearna elektrarna Krško 

OECD Nuclear Energy Agency 

Rudnik Žirovski vrh - javno podjetje za 
zapiranje rudnika urana, d. o. o. 
United States Nuclear Regulatory Commission 

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost 

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred 
sevanji 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje 
Zavod za gradbeništvo Slovenije 

Zavod za varstvo pri delu, d. d. 

http://www.mnz.si/ 

http://http//www.sigov.si/mop/ 

http://www.gov.si/mz/ 

http://www.nek.si 

http://www. nea. fr 

http://www.rudnik-zv.si/ 

http:/www.nrc.gov/ 

http://www.gov.si/ursjv/ 

http://www.mors.si/urszr/ 

http://www.zag.si/ 

http://www.zvd.si/ 
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