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POSLOVNO ZDRUŽENJE ENERGETIKE SRS 

Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1977 

(ESA 771) 

UVOD 

Predlog energetske bilance SR Slovenije za leto 
1977 je bil izdelan predvsem na osnovi Energetske bilan- 
ce SR Slovenije za obdobje 1976—1980, ki daje globalni 
■prikaz gibanj na področju energetike v srednjeročnem 
planskem obdobju. 

Resolucija o izvajanju družbenega plana SR Slove- 
nije nas obvezuje spremljati gospodarska gibanja, za- 
črtana v družbenem srednjeročnem planu in analizirati 
eventualne odstope v posameznih letih. Zato smo v 
predlogu energetske bilance za leto 1977 skušali prika- 
zati in ovrednotiti vse pojave, ki so imeli za posledico 
drugačno realizacijo elementov srednjeročne energetske 
bilance v letu 1976 in ki bodo vplivali na določene 
spremembe energetske bilance tudi v letu 1977. 

Nadalje je služil za izdelavo te bilance predlog 
elektroenergetske bilance za leto 1977, ki opredeljuje 
zelo pomemben delež energije in vnaša zaradi zakasnitve 
izgradnje nekaterih elektroenergetskih objektov in spre- 
membe nekaterih elementov bilance odstopanja od sred- 
njeročnega plana v prihodnjem letu. 

Z ozirom na problematiko oskrbovanja s premo- 
gom kot najpomembnejšim domačim primarnim virom 
energije katerega pretežni del se transformira v elek- 
trično energijo so pri tem viru energije izdelane bilance 
bolj podrobno. 

Bilanca naftnih derivatov in plinov, ki v strukturi 
koriščene energije dosegajo že skoraj 60 % delež, je 
izdelana na osnovi stopenj rasti porabe teh goriv v 
preteklih letih, ocene prodajnih planov OZD, ki na ob- 
močju SR Slovenije distribuirajo naftne derivate, pro- 
izvodnega plana rafinerije INA Nafta Lendava ter planov 
mestnih plinarn za prihodnje leto. 

Potrebna energija za ogrevanje je zaradi speci- 
fičnosti obdobja zadnjih treh let obdelana na podlagi 
dolgoletnega poprečja srednjih, mesečnih temperatur 
zraka po podatkih Hidrometeorološkega zavoda SRS 
ter na podlagi planov proizvodnje mestnih toplarn v 
Ljubljani in Velenju. V zvezi s tem je vnesen v predlog 

SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

Seja družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Sloveni- 
je je sklicana za ponedeljek, 
21. marca 1977, seji zbora 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije in zbora občin 
Skupščine SR Slovenije pa 
sta sklicani za sredo, 23. mar- 
ca 1977. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

— problematiko varstva 
dobrin splošnega pomena in 
vrednot človekovega okolja v 
Socialistični republiki Slove- 
niji (ESA 772); 

— predlog za izdajo kazen- 
skega zakona Socialistične re- 
publike Slovenije z osnutkom 
zakona (ESA 770). 

Zbor združenega dela in 
zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

— informacijo, ugotovitve 
in stališča k izvajanju samo- 
upravnih sporazumov o raz- 
voju energetske dejavnostim 
srednjeročne energetske bi- 
lance SR Slovenije (ESA 778) 

a) energetska bilanca SR 
Slovenije za leto 1977 

b) informacija o poteku 
priprav in gradnje energet- 
skih objektov v letu 1976 

c) program racionalizacije 
in zmanjšanja stroškov po- 
slovanja elektrogospodarstva 

— predlog za izdajo zakona 
o pomilostitvi z osnutkom za- 
kona (ESA 773); 

— predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju z 
osnutkom zakona (ESA 776); 

— predlog za izdajo zakona 
o varnosti na javnih smuči- 
ščih z osnutkom zakona (ESA 
774); 

— predlog zakona o uprav- 
ljanju in razpolaganju s 
stavbnim zemljiščem (ESA 
670); 

— predlog zakona o lukah 
(ESA . 655); 

— predlog za izdajo zako- 
na o varstvu rastlin pred bo- 
leznimi in škodljivci z osnut- 
kom zakona (ESA 779); 

— predlog zakona o zago- 
tovitvi socialne varnosti de- 
lavcev rudnika živega srebra 
Idrija in nadaljnjega razvoja 
občine Idrija 

— predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o določitvi sto- 
penj, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek 
iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela v le- 
tu 1977; 

— predlog odloka o dopol- 
nitvi odloka o uporabi de- 
vizne kvote od odkupljenih 
deviznih nakazil delavcev in 
izseljencev (ESA 777); 

— osnutek zakona o zago- 
tovitvi sredstev za financira- 
nje graditve »Spomenika zma- 
ge« (EiSA 780). 



bilance nov element ovrednotenja rizika pri planiranju 
energetskih potreb za prihodnje leto. 

V veliki meri so pri izdelavi predloga služili podatki 
Zavoda za statistiko SRS, pri čemer pa so nastale z 
ustanovitvijo TOZD spremembe pri evidentiranju po- 
rabe energije v medsebojnem odnosu industrijskih pa- 
nog. S tem pa je bil zabrisan kontinuiran pregled sto- 

penj rasti porabe goriv po posameznih panogah iz pre- 
teklih let kar je zahtevalo določene ocene porabe 
energije v preteklem letu. 

Končno so pri izdelavi predloga služile vse pri- 
pombe, dopolnitve ali spreminjevalni predlogi k osnut- 
ku energetske bilance za leto 1977, ki so jih sprejele 
interesne skupnosti in Poslovno združenje energetike. 

IZHODIŠČA ENERGETSKE BILANCE ZA LETO 1977 IN PROBLEMATIKA 

NJIHOVIH IZVAJANJ 

Po predlogu energetske bilance za leto 1977 bo slovesno 
gospodarstvo potrebovalo, kot je razvidno iz tabele 1, 6.786GWh 
električne energije. Za proizvodnjo električne energije, toplote 
v toplovodnih sistemih ter plina v plinovodnih sistemih bo 
potrebno poleg hidroenergije, ki predstavlja obnovljiv vir 
energije, še 4.734.000 ton premoga in 128.000 ton naftnih deri- 
vatov. Za ostale potrebe gospodarstva bo potrebno še 1.358.000 
ton premoga, okoli 1.838.000 ton naftnih derivatov, 205.000 ton 
koksa, ter 6 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina. 

Da bi bile pokrite v letu 1977 vse navedene potrebe gospo- 
darstva, bo potrebno nabaviti izven SR Slovenije 429 GWh 
električne energije, 210.000 ton premoga, 210.000 ton koksa ter 
1.696.000 ton naftnih derivatov. Za del naftnih derivatov, ki 
bodo proizvedeni na področju SR Slovenije bo potrebno na- 
baviti 540.000 ton surove nafte, od tega 360.000 ton pa iz do- 
mačih naftnih polj in 180.000 ton iz uvoza. 

Na področje ostalih republik bo predvidoma prodano 
170.000 ton premoga ter 134.000 ton naftnih derivatov. 

Iz navedenega globalnega pregleda je razvidno, da postaja 
energetsko gospodarstvo Slovenije v prihodnjem letu še bolj 
odvisno od nabave energije izven svojega področja, kar je 
razvidno tudi iz spodnjih podatkov: 

1975 1976 1977 

Električna energija GWh — 247 
odvisnost o/0 4# 

Premog in koks 10» ton + 42 
odvisnost o/0 gg 

Nafta 103 ton —1845 
odvisnost o/„ ggg 

Skupaj Tcal —19968 
odvisnost o/„ 45^ 

— 512 
8,2 

— 29 
6,9 

— 2039 
99,8 

- 22665 
49,5 

— 429 
6,3 

— 276 
11,4 

— 2222 
99,8 

— 24994 
52,3 

Z ozirom na načrtovano raisit družbenega proizvoda po 
stopnji 5,0 0/0 iz leta 1976 na leto 1977 je predvidena rast ko- 
riščene energije po stopnji 5,0 «/o previsoka (tabela 2), saj to 
pomeni, da bi morali pri enakem odstotku porasta družbenega 
proizvoda povečati porabo koriščene energije. To bi pomenilo 
neracionalno ravnanje z energijo, zato ta porast ni predviden 
zaradi povečanja porabe energije za proizvodnjo v gospodar- 
stvu, ampak zaradi predvidenega povečanja rezerve goriv za 
ogrevanje v primeru, da bi nastopila v še preostalem delu 
leta precej ostrejša zima, kot so bile zime v zadnjih treh letih. 
Razen tega je opazno, da predvideni porast potrošnje električ- 
ne energije v letu 1977 glede na realizacijo v prejšnjih letih 
po vsej verjetnosti ne bo mogel biti dosežen. Ta presežek 
verjetne porabe električne energije v industriji, ki ga ocenju- 
jemo na okoli 50 Tcal predstavlja skupno s povečanjem rezer- 
ve goriv v primeru nastopa hujše zime, ki ga ocenjujemo na 
okoli 280 Tcal, skupen presežek okoli 330 Tcal verjetne porabe 
energije, če klimatski pogoji iz prejšnjih let ne bi bili spre- 
menjeni. 

Upoštevajoč te specifične lastnosti energetske bilance za 
leto 1977 bi pri pogojih iz preteklih let znašala poraba ko- 
riščene energije okoli 31.050 Tcal in bi na ta način porastla 
glede na koriščeno energijo v preteklem letu le za 3,90/0. 
Koeficient elastičnosti glede na družbeni proizvod bi znašal 

v tem primeru 0,78, kar pomeni, da bi za vsak procent 
povečanja DP morali povečati porabo koriščene energije za 
okoli 0,78%. Tudi ta koeficient elastičnosti še ne predstavlja 
zadovoljivega pokazatelja gospodarjenja z energijo, vendar je 
treba pri tem upoštevati nekaj dejstev, ki so doslej pogojevala 
tako stanje. 

Za obdobje zadnjih dveh let je značilno, da je zajela naše 
gospodarstvo močna recesija, ki je bila značilna tudi za gospo- 
darstvo v državah evropske gospodarske skupnosti, kar je 
povzročilo nižjo stopnjo rasti družbenega proizvoda. Zaradi 
manjše proizvodnje so bile proizvodne kapacitete v industriji 
slabše izkoriščene, kar je imelo v industriji za posledico 
večje izgube praznega teka rotacijskih strojev in večje termo- 
dinamične izgube pri prekinitvah termičnih tehnoloških po- 
stopkov. Prav tako je značilno za zadnja leta, da je poraba 
koriščene energije močneje poraščala v tistih potrošniških 
skupinah, ki ne ustvarjajo družbenega proizvoda trosijo pa 
velike količine energije (osebni avtomobilski promet in gospo- 
dinjstva). Navedeni pojavi so bili prisotni v našem gospo- 
darstvu tudi v letu 1976, zato je bila v zvezi s tem po oceni 
(2,5 »/0) pri stopnji rasti koriščene energije (4,3«/») v tem 
letu. 

Razmerje teh dveh količnikov, ki predstavlja koeficient 
elastičnosti znaša 1,68 °/o, ki je zelo visok oziroma neugoden. 
Z ozirom na to, da so podatki o stopnji rasti D. P. ocenjeni 
lahko pričakujemo drugačen koeficient elastičnosti, vendar v 
nobenem primeru ne moremo pričakovati, da bo ta bistveno 
ugodnejši. Zelo pomemben vzrok za tako neugoden koeficient 
elastičnosti je vsekakor dejstvo, da je poraba KE v industriji 
ki doprinaša največji delež D. P. skoraj stagnirala dočim pa 
je v prometu in v ostali potrošnji, ki doprinašata relativno 
manjši delež, D. P. porabe KE močno porastla, kar se očitno 
opaža iz podatkov tabela 2. 

Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana razvoja 
SR Slovenije v letu 1977 bo na osnovi pozitivnih rezultatov 
gospodarjenja v letu 1976 ter nekaterih negativnih pojavov, ki 
so bili še značilni za naše gospodarstvo v preteklem letu 
usmerjala gospodarske tokove v optimalni smeri. Pri tem pa 
je treba ugotoviti dejstvo, da bo prav v prihodnjem letu 
predvidoma močno porastla proizvodnja v nekaterih energet- 
sko zelo intenzivnih panogah (proizvodnja papirja in cemen- 
ta), katerih družbeni proizvod na enoto porabljene energije 
je sorazmerno majhen. To bo negativno vplivalo v prizade- 
vanjih za dosego boljšega efekta gospodarjenja z energijo v 
odnosu do družbenega proizvoda. V zvezi z navedenim se zdi, 
da bo dosegla vrednost koeficienta elastičnosti družbenega 
proizvoda do koriščene energije 0,78 do 1.0 (odvisno od tega 
kakšna zima bo nastopila) dokaj realno višino z ozirom na 
dane možnosti gospodarjenja z energijo v prihodnjem letu. 

Stroški za koriščeno energijo (KE), ki jo je v neposredni 
obliki uporabljalo slovensko gospodarstvo v preteklem ob- 
dobju, so rastli počasneje kot družbeni proizvod (DP) in ma- 
terialni stroški (CMS). Delež stroškov za KE v skupnih MS 
gospodarstva, ki je v letu 1960 znašal še 9,4 °/o je v kasnejših 
letih zaradi depresiranih cen posebno električne energije pri- 
čel upadati. Tendenco naraščanja je ta delež pokazal v zad- 
njih letih zaraidi uvedbe prispevkov in združevanja sredstev 
za eleiktroenergetiko ter burnega porasta cen naftnih deri 
vatov po letu 1971. 

Gibanje obravnavanih količin ilustrirajo spodnji podatki 
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v katerih so pri električni energiji zajeti tudi vsi prispevki in 
združena sredstva za elektroenergetiko: 

KE MS mio din DP 
Tcal mio din 4.742,6 49.282,0 

1960 19.548 481,1 14.351,1 89.853,9 
1966 23.597 1.487,9 40.205,0 uip oittt 
1972 28.251 4.316,0 65.368,7 'gg' 
1974 30.555 7.929,0 98.800 16.953,8 
1976 32.070 12.400,0 5.159,0 150.000 
1976 (brez prisp. 10.300,0 

in zdr. sr.) 

Delež stroškov za KE v MS 
Celotno gospodarstvo 1960 1966 1972 1974 1976 
brez prispevkov in združenih 
sredstev za elektro energetiko 9,4 »/o 8,8% 8,0 °/o 8,3% 6,9% 
s prispevki in združ. sr. 
za elektro energetiko 9,4 % 8,8 % 8,7 % 8,8 °/o 8,1 % 

Podatki o stroških za KE v letu 1976 ter podatki o DP 
MS za to leto so deloma ocenjeni, vendar ne v tolikšni 
meri, da bi mogli pričakovati ponovno poraščanje deleža 
stroškov KE v MS v tem letu. To pa pomeni, da kljub ob- 
čutnim prispevkom za elektroenergetiko katerih del je na- 
menjen razširjeni reprodukciji, delež stroškov za KE v MS še 
naprej upada zaradi depresiranih cen energije. 

Električna energija 

1. PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
V SLOVENIJI (tabela 5) 

Proizvodnja električne energije v letu 1976 
Ocenjena skupna proizvodnja električne energije v letu 

1976 bo za približno 1,6 % višja od proizvodnje v letu 1975 in 
za 2,5 % višja, kot je bila predvidena po energetski bilanci 
1976—1980 (tabela 5). 

Ce pa pogledamo posebej proizvodnjo javnih hidro- 
elektrarn in termoelektrarn vidimo, da bo proizvodnja hidro- 
elektrarn za 11.7 »/o nižja od proizvodnje HE v letu 1975 in za 
8,8 o/o nižja od bilance 1976—1980. Vzrok temu so slabe hidro- 
loške razmere vse do konca avgusta 1976. Seveda pa so zaradi 
tega morale termoelektrarne proizvajati za ca 10,4 o/0 več kot 
v letu 1975 in bodo za ca 8,4 »/o prekoračile energetsko bilanco 
za to leto. Proizvodnja industrijskih elektrarn pa bo v letu 
1976 večja, ker so že začele s proizvodnjo nekatere nove indu- 
strijske termoelektrarne pri papirnicah. V tabeli 5 je na koncu 
podana tudi lastna poraba elektrarn in proizvodnja na ge- 
neratorju v SRS. 

Proizvodnja električne energije v letu 1977 
— Proizvodnja HE je v letu 1977 planirana enako kot v 

letu 1976 in sicer v višini 2.499 GWh, od tega bo proizvedenih 
2.399 GWh v javnih elektrarnah, 100 GWh pa v industrijskih hi- 
droelektrarnah. Z aprilom 1977 je sicer predviden pričetek obra- 
tovanja prečrpovalnega agregata, 8,2 MW pri HE Moste, 
vendar v bilanci ni upoštevan, ker bo še v poskusnem pogonu, 
potrebna črpalna energija pa bo tudi kompenzirala proizvod- 
njo. Pri planiranju proizvodnje HE, je seveda upoštevana 
70 »/o verjetnost sušnosti leta. Od sušnosti leta 1977 pa je 
odvisno, kako bo proizvodnja HE realizirana. Pri tem seveda 
odstopa plan proizvodnje HE od proizvodnje v letu 1976 za 
9,7 »/o zaradi velike sušnosti leta 1976. 

— Proizvodnje TE je predvidena v letu 1977 nekoliko 
večja od planirane v prejšnjem letu zaradi novih kapacitet: 
bloka V (294 M na pragu) v TE Šoštanj od 31. X. 1977 dalje 
v poskusnem pogonu in Plinske elektrarne v Trbovljah (nova 
plinska agregata z močjo na pragu 2X29,5 MW in pove- 
čanje moči pri plinsko parnemu obratovanju za 28 MW, kar 
znese skupaj 87 ME na pragu). 

Obstoječe TE pa so planirane nekoliko nižje kot v letu 
1976 in sicer zaradi predvidenega remonta na bloku XV 
(275 MW) v času 8 tednov (1.1976 remont le 2 tedna). Plinsko- 
parne elektrarne v Brestanici in Trbovljah morajo po »Spo- 

razumu o osnovnih kriterijih za izdelavo letne elektroenerget- 
ske bilance jugoslovanskega elektrogospodarstva« (sporazum) 
obratovati le 1000 h letno, vendar bi bilo primerno, da se z 
ozirom na garancijski rok in primanjkljaje v letu 1977 njihove 
obratovalne ure povečajo. 

Pri industrijskih TE pa je predvideno precejšnje pove- 
čanje in sicer za ca 19,3 odst. od 1. 1976 to pa zaradi novih 
agregatov, ki so pričeli obratovati v papirni industriji že 
koncem leta 1976. 

V vseh teh tovarnah predvidevamo precej večjo proizvod- 
njo električne energije tako, da bo skupna proizvodnja indu- 
strijskih TE v letu 1977 znašala okoli 327 GWh. Vse te nove 
industrijske TE bodo uporabljale mazut in odpadno celulozo. 
V primeru potreb sistema bi verjetno lahko obratovale še 
več. 

— Za primer izredno sušnega leta je v vseh TE in v vseh 
mesecih leta predvidena rezerva po »Sporazumu«. 

Za redno obratovanje TE v letu 1977 so kot druga leta 
najvažnejši pogoji: da bodo čimbolj obratovalno pripravljene, 
eventualne okvare čimprej odpravljene, remonti pravočasno 
izvedeni in vse TE v zadostnih količinh preskrbljene s pre- 
mogom. Plinske agregate v TE Trbovlje in TE Brestanica pa 
je treba čimprej usposobiti za obratovanje. 

— Skupna proizvodnja na pragu vseh elektrarn v Sloveniji 
je predvidena v letu 1977 le za 1,5 % višje kot je ocenjena v 
letu 1976 zaradi zelo velike proizvodnje v letu 1976. Glede na 
planirano proizvodnjo za to leto v energetski bilanci 
1976-1980 pa je nižja za 3,9% zaradi manjše udeležbe novih 
elektrarn. 

2. PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
V SLOVENIJI (tabela G) 

Poraba električne energije v letu 1976 
Iz realizacije porabe električne energije v prvih 11 mesecih 

1976 in ocene do konca leta sledi, da bo skupna poraba brez 
izgub predvidoma porasla za 6,8 % glede na leto 1975 in bo 
od planirane porabe v energetski bilanci 1976—1980 za 
0,7 o/o višja. Industrija bo porasla za 5,9% z ozirom na leto 
1975, a bo nekoliko nižja od planirane (vzrok za to je pred- 
vsem v slabem porastu v začetku leta, medtem ko je porast 
od maja dalje visok), pri tem bo poraba posebnih odje- 
frialcev (iz javne mreže) porasla za 1,5 % in bo nižja za 5,4 % 
od plana. Slovenske železarne bodo sicer v glavnem dosegle 
plan in presegle za nekaj odstotkov porabo v letu 1975, vendar 
bosta TGA Kidričevo in Tovarna dušika Ruše porabili samo 
ca 94% oziroma 91% po bilanci za leto 1976 predvidenih 
količin električne energije. Pri TGA Kidričevo je deloma 
vzrok za tak odjem rekonstrukcija usmernikov in peči v elek- 
trolizi in se je s tem znižala poraba električne energije na 
tono aluminija: pri Tovarni dušika Ruše pa so bile okvare na 
proizvodnjh napravah. 

Precej večja bo predvidena poraba v prometu za 15,3 o/0 od 
leta 1975 in za 10,6%, od planiranega, prav tako bo tudi 
ostala poraba precej porasla, medtem ko bodo po oceni iz- 
gube distribucije in prenosa manjše od leta 1975 in plana za 
leto 1976. 

Poraba električne energije v letu 1977 
Precejšen porast skupne porabe električne energije v Slo- 

veniji v letu 1977 in sicer 8,4 »/0, glede na ocenjeno porabo v 
letu 1976, je predviden predvsem zaradi velikega povečanja 
proizvodnje industrijskih elektrarn (20,6 °/o)- Iz javnega omrež- 
ja (brez industrijskih elektrarn) bi znašal porast skupne po- 
rabe električne energije 7,7 o/„. Na splošno je skupna poraba 
električne energije v letu 1977 precej visoko ocenjena, kar 
predstavlja določeno rezervo oziroma bo primanjkljaj v letu 
1977 verjetno manjši, kot je predviden (—429 GWh). 

Kot je razvidno iz tabele 6 je predviden porast porabe 
pri industriji v višini 7,3 %, kjer so veliki odjemalci, kot 
vsako leto, precej visoko planiram, kar velja predvsem za 
TGA Kidričevo in Tovarno dušika Ruše. 

Pri ostali industriji je vzrok visokega porasta v že ome- 
njenem precejšnjem porastu proizvodnje industrijskih elek- 
trarn in zaradi visokega porasta porabe električne energije 
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v industriji v drugi polovici leta 1976, kar se bo verjetno 
nadaljevalo še v letu 1977. 

Promet in ostala poraba električne energije sta ocenjena 
dovolj visoko, promet zaradi predvidenega porasta prevozov 
po železnici zaradi razbremenitve cest, pri ostali porabi 
električne energije pa je predvidena rezerva električne ener- 
gije za ogrevanje v primeru hladnejše zime. Izgube prenosa 
so odvisne od tranzita električne energije preko Slovenije za 
druge republike in so verjetno realno ocenjene, izgube di- 
stribucije so precej velike, vendar so prevzete po planu DE S. 

Z ozirom na energetsko bilanco 1976—^1960 je predvidena 
poraba energije za 1,4 o/o nižja, predvsem zaradi nekoliko 
nižje planirane porabe v industriji (za 3,0 o/o). 

3. POKRIVANJE POTREB PO ELEKTRIČNI ENERGIJI 
V LETU 1977 (tabela G) 

Pri primerjavi predvidene porabe in proizvodnje električne 
energije za leto 1977 ugotovimo, da bo znašal saldo nabava — 
prodaja + 993 GWh. Zagotovljen je prejem 564 GWh električ- 
ne energije iz BiH na osnovi pogodbe o kupoprodaji električne 
energije in kreditiranja izgradnje TE Tuzla V, ostali pa bo 
primanjkljaj —429 GWh, ki bo verjetno manjši oziroma ga 
bo vsaj delno možno pokrivati in sicer: 

1. Že v poglavju o porabi električne energije v letu 1977 je 
navedeno, da je le-ta precej visoko ocenjena in predstavlja 
določeno rezervo oziroma bo primanjkljaj manjši, kot je 
predviden. 

2. V primeru boljših vodnih razmer na naših rekah, kot 
so predvidene v bilanci, bo tudi primanjkljaj manjši. 

3. Z Elektroprivredo BiH in Zajednico elektroprivrednih 
organizacija Hrvatske so sklenjeni dogovori za dodatno do- 
bavo električne energije v prvih treh mesecih leta 1977. 

EP BiH je zagotovila dobavo 600 MWh dnevno za delav- 
nike, dobavljala pa bo v okviru možnosti še nekah več elek- 
trične energije dnevno. Ta dodatek pa bo takoj ukinjen, čim 
bo izpadla katera proizvodna enota. 

Zajednica elektroprivređnih organizacija Hrvatske je pri- 
pravljena angažirati svoje hladne rezerve v TE (Sisak), razen 
ob izpadu pri njih. 

Podobne dogovore bo možno skleniti tudi v drugi polo- 
vici leta 1977, vendar smo v primeru dobre obratovalne pri- 
pravljenosti slovenskih elektrarn, kakor tudi elektrarn v 
Hrvatski in Bosni. 

4. Z uvedbo paralelnega obratovanja z Avstrijo in Italijo 
so se povečale možnosti za uvoz in izmenjavo električne ener- 
gije iz sosednjih držav. Tako bi za pokritje primanjkljaja 
v letu 1977 lahko uvozili nekaj električne energije iz teh držav. 

5. Izven kriterijev sporazuma jugoslovanskega elektrogo- 
spodarstva pa je možno, da se primanjkljaj v letu 1977 zmanj- 
ša z naslednjimi ukrepi: 

a) če bi se v mesecih z velikim primanjkljajem vsaj de- 
loma izkoristila tudi rezerva moči, predvidena v TE po spo- 
razumu, seveda v odvisnosti od sušnosti leta; 

b) če bi plinske TE v Sloveniji v letu 1977 po potrebi 
obratovale z več kot 1000 obratovalnimi urami. 

Premog 

1. PROIZVODNJA PREMOGA 

Proizvodnja lignita v letu 1976 (tabela 7} 

Glede na leto 1975 se bo ocenjena proizvodnja lignita v 
letošnjem letu povečala za okoli 135.000 ton ali za okoli 3 %, 
s tem da je bila dosežena proizvodnja v letu 1975 pri 390,7 de- 
lovnih dneh letos pa pri 292,0 delovnih dneh. 

Proizvodnja lignita je v REK — Velenje znašala v letu 
1976 4.400 tisoč ton je bila dosežena posebno v zadnjem delu 
leta ob izrednih naporih (brez prostih sobot) in visokih od- 
kopnih učinkih (20 ton/dnino) rudarjev. Tako realizirana 
proizvodnja lignita bo letos pri 292,0 delovnih dneh za okoli 
60 tisoč ton (1%) večja od predvidevanj po srednjeročni 
energetski bilanci za leto 1976, po katerih naj bi znašala pro- 
izvodnja lignita 4.350 tisoč ton pri 281 delovnih dneh. 

Proizvodnja lignita v letu 1977 
Proizvodnja lignita po »Predlogu energetske bilance za 

leto 1977« bo znašala predvidoma 4.500 tisoč ton pri 273 de- 
lovnih dneh (8 delovnih dni preko normalnega delovnega časa) 
in je usklajena s srednjeročno bilanco. Pregled planirane pro- 
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izvodnje lignita po tromesečjih v letu 1977 prikazujejo na- 
slednji podatki: 

Dinamika proizvodnje rjavega premoga po tromesečjih 
prihodnjega leta je prikazana spodaj. 

I. tro- II. tro- III. tro- IV. tro- 
mešečje mesečje mesečje mesečje 1977 

del. dnevi 
poprečna 
tromesečna 
proizvodnja 
103 ton 
%> 
poprečna 
dnevna 
proizvodnja 
10:i ton 

1164 
25,9 

16,2 

1066 
23,7 

16,2 

1086 
24,1 

16,0 

1183 
26,3 

17,7 

V rednem delovnem času, ki dosega na leto 265 delovnih 
dni, bi dosegla proizvodnja lignita v letošnjem letu okoli 
4.370 tisoč ton. Za okoli 130.000 ton nižja proizvodnja ne bi 
mogla zadostiti vsem potrebam. Da bi razbremenili fizično 
delo rudarjev in ga znižali na 42 urni delovni teden bo potreb- 
no predvsem še bolj mehanizirati odkope, pa tudi še boljše 
izkoriščati obstoječo mehanizacijo, kar pa ob pogojih v letu 
1977 še ni izvedljivo. Dopolnjevanje mehanizacije bo prihodnje 
leto zaradi veljavnih predpisov, ki določajo pogoje za uvoz 
opreme, otežkočeno tudi pri REK — Velenje, ker REK-u pri- 
hodnje leto preneha pogodbena obveznost do avstrijskega 
partnerja in v zvezi s tem REK — Velenje ne bo imel po- 
trebnega deviznega kritja za uvoz rudarske opreme. Prevze- 
manje vsakršnih dodatnih pogodbenih obveznosti, bi bilo za 
gospodarstvo Slovenije zaradi akutnega pomanjkanja lignita 
v prihodnjem letu nesprejemljivo. Prav zato zahteva reše- 
vanje tega problema nujne sistemske ukrepe, ker bi sicer 
to nerešeno vprašanje povzročilo neizpolnitev proizvodnega 
plana REK — Velenje in s tem veiko škodo za gospodarstvo 
Slovenije. 

Proizvodnja rjavega premoga v letu 1976 (tabela 7) 

Lanska proizvodnja okoli 1.868.000 ton rjavega premoga 
bo glede na leto 1976 manjša za 106.000 ton (5 °/o)- Toliko 
nižja proizvodnja rjavega premoga glede na leto 1975 je ustvar- 
jena predvsem zaradi prekinitve proizvodnje rudnika Kani- 
žarica ob vdoru vode, prepočasne izdobave jamske odkopne 
mehanizacije za REK — Zasavje, zaradi težkoč, ki so nasto- 
pale pri pokritju deviznih sredstev za opremo ter zakasnitev 
raziskovalnih rudarskih in odpiralnih del v rudniku Laško 
in Kočevje. 

Glede na količine, predvidene v srednjeročnem planu, je 
bila proizvodnja rjavega premoga v letu 1976 manjša le za 
38.000 ton. Proizvodnja okoli 1.611.000 ton je pri REK — Za- 
savje dosežena v prekorednem delovnem času in je za 19.000 
bilanci. Proizvodnja pri ostalih rudnikih rjavega premoga, ki 
je bila dosežena v rednem delovnem času, razen pri rudniku 
Senovo, ni dosegla proizvodnje predvidene po srednjeročni 
bilanci. V Senovem bo proizvodnja 126.000 ton dosežena zaradi 
ugodnih pogojev pridobivanja in je presegla pfanske količine 
za okoli 5%. V Laškem je proizvodnja dosegla le okoli 
5o/o. V Laškem je proizvodnja dosegla le okoli 50.000 ton in 
je za okoli 22 °/o nižja od planirane. V Kočevju pa je proiz- 
vodnja dosegla okoli 48.000 ton in je za okoli 19 °/o izpod plani- 
rane. V Kočevju pa je proizvodnja dosegla okoli 48.000 ton 
in je za okoli 19»/0 izpod planirane. V teh dveh rudnikih je 
proizvodnja prepočasi napredovala zaradi že omenjene za- 
kasnitve raziskovalnih in rudarskih del. 

Proizvodnja rjavega premoga v letu 1977 (tabela 8) 

Proizvodnja rjavega premoga bo po »Predlogu energet- 
ske bilance za leto 1977« znašala predvidoma 1.888,000 ton s 
tem, da bo pri vseh rudnikih razen pri Senovem dosežena 
proizvodnja v rednem delovnem času in je vsklajena s sred- 
njeročno bilanco. Predvidena proizvodnja rudnika Kanižari- 
ca zaradi poskusnega obratovanja koncem leta še ni upošte- 
vana. 

I. II. III. IV. 
tromes. tromes. tromes. tromes. 1977 

72 66 68 67 273 

4500 
100,0 

16,5 

REK Zasavje 
del. dnevi 
lOs ton 
Senovo 
del. dnevi 
10:' ton 
Laško 
del. dnevi 
10» ton 
Kočevje 
del. dnevi 
10' ton 
Skupaj 
del. dnevi 
10» ton 
°/o 

66 
400 

67 
30 

67 
15 

66 
12 

66,5 
457 

24,2 

66 
398 

66 
30 

66 
15 

66 
12 

66 
455 

24,1 

67 
425 

67 
30 

66 
15 

67 
12 

67 
482 

25,5 

66 
437 

67 
30 

66 
15 

65 
12 

66 
494 

26,2 

265 
1660 

267 
120 

265 
60 

264 
48 

265,5 
1888 

100 
Dočim znašajo potrebe lignita za TE in TO v celotni pro- 

izvodnji lignita v letu 1977 že okoli 77 »/0 in je treba mleti 
velik del debelih vrst, nastopa pri rjavem premogu bistveno 
drugačen položaj, ki pri bilanciranju ne dopušča le obraču- 
navanje količin brez upoštevanja možnosti prodaje posamez- 
nih vrst premoga. Pri uvajanju mehanizacije in pridobivanju 
premoga v vse večjih globinah je od leta 1974 pri REK Za- 
savju močno naraščal delež drobnih vrst premoga. Poleg drob- 
nih vrst premoga pa je v skupni proizvodnji premoga od 
leta 1974 naprej v rudniku Trbovlje-Hrastnik posebno močno 
naraščal delež kotlovca kot je razvidno iz spodnjih podatkov 
v tisoč tonah: 

1974 
1975 
1976 

Kotlovec o/o okujhm ,, proizvodnja " 
488,5 38,0 1284,9 100 
615,9 49,3 1249,0 100 
754,9 58,9 1281,4 100 

Visok delež kotlovnega premoga v skupni proizvodnji 
premoga v rudniku Trbovlje-Hrastnik je posebno močno po- 
rastel v zadnjih dveh mesecih preteklega leta in prvih osmih 
mesecih tekočega leta, zaradi izrazito neugodne hidrološke 
situacije, saj je bila v tem obdobju proizvodnja HE občutno 
nižja, od predvidevanj energetske bilance za leto 1975 ozi- 
roma 1976. 

Plasman drobnih vrst premoga je verjetno pri REK Za- 
savju otežkočen tudi zato, ker glede na srednjeročni plan 
razvoja REK-a nesorazmerno raste delež kotlovnega premoga 
v skupni proizvodnji premoga v rudniku Trbovlje-Hrastnik. 

2. PORABA PREMOGA 

Poraba lignita v letu 1976 (tabela 7) 

Poraba lignita v Sloveniji je v letu 1976 znašala okoli 
4.096.000 ton. Glede na preteklo leto je bila poraba večja za 
okoli 270.000 ton (7 °/o), predvsem zaradi okoli 240.000 ton 
(7 0/0) večje porabe v TE in TO. 

Glede na srednjeročno energetsko bilanco je bila v letu 
1976 poraba lignita večja za okoli 260.000 ton (7 0/0). Toliko 
večja poraba lignita glede na srednjeročno energetsko bilanco 
je bila dosežena v letošnjem letu po podatkih tabele 9 pred- 
vsem zaradi okoli 312.000 ton (8 0/0) večje porabe v javnih 
TE in TO, ki je nastala vsled zelo neugodne hidroenergetske 
situacije od januarja do avgusta tekočega leta in je bila zato 
znatno povečana proizvodnja termoelektrarn. 

Poraba lignita v letu 1977 

Po »Predlogu energetske bilance za let 1977« bo predvi 
dena poraba lignita v Sloveniji znašala 4,140.000 ton in bo 
tako za 310.000 ton (8 °/o) večja od količin po srednjeročni 
bilanci za leto 1977. Ta razlika v porabi se kot je razvidno 

12 poročevalec 



o o ■p 
K\ O 

« 

w 
- d) VO •• aco 

0) M (D CM fd •• flCO H 

•H O- 
• ON flrH W 

02 M O CM »d •• GvD H 

_«N rt i>- • N CJN rH «H •H O P CO O • I -P O vO o> WM 

M -i. <D it- •d ■ a ai H 

_VD rt CN • n cr« rH M •H O PCOO • I -p a <x> o w O-rH 

(0 
■g H »d « PCM 

rt 0) <D h 'O •H VD rt o o- C rtON O UrH O -H O H 

tf\ c^ ON rH 

co ■3- . H 

O lA CO rH CO 

CM O O- co C\1 
ir\ on K\ o r-l rH 

rH OJ CV1 VD [>- ' ^ o : o o cr> cr^ 

o •H OJ On .KN (JN 

lA lA N\ K\ K\ OJ (JN <J\ 0\ ON 

[>• C0 C0 O 

O i co i cu • 

on. co o o rH rH 

O •=J- 

co o co oo uS CO KN O O 
co irs <F co 

rev co tf\ o on if H C\J 

o cd o 
sr 

lA lA ON ON (T« CO 

■=* O K\ O 

ko VD 10 

O 

O ON O 
CU CM rH rH 

4- 4- ^ 4- ON ON 0^ O 

KN C0 KN VD rH C0 »H 
VD C0 C0 ON ON ON rH 

CM 

4" C>- ON CM 
0> lA LA »H K\ KN KN »A 

0) hO O iH rt Cs3 

m ca 
« a> fe 

rt 
S 
rt 

<D rO 

rt 
g o «H 

VD 4" 

OJ CM K\ 

ON 4" 

o 
cvT 

VD 
4" 

CM ON C0 O lA C0 

KN KN C0 

KN -d" ON H CO 'QN lA O 

O O KN o KN O O lA U~\ rH O lO ^ lA O KN 4" CN rH 

On VD ON KN 

IA CO rH CM iH VD O CO co 

VD 
rH C0 

VD ON ON 

O 
S 

•p o S o U p« 
•H U O M rt •d o 

& 

poročevalec 



iz tabele 7 nanaša samo na transformirano energijo in na- 
stopa zaradi obračunavanja slbše kalorične vrednosti lignita 
za potrebe TE in TO je razvidno iz spodnjih podatkov. 

Poraba premoga za TE in TO 

Proizvod. 
GWh 

Poraba 
kg/kWh 

TEŠ 1—3 710 
TEŠ 4 1580 
TEŠ 5 106 
za toploto v TEŠ 
TOLj. 
ind. el. 

1,39 
1,13 
1,13 

Kalor. 
vrednost 

kcal 

2.300 

Poraba 
kcal 
kWh 

3.200 
2.600 
2.600 

Potrebe pre- 
moga za pro- 
izvodnjo el. 
energije in 

toplote 
886 

1619 
582 

78 
350 
120 

Skupaj za transformacijo 3635 

Po prejšnjih kriterijih je znašala poraba lignita na kWh 
in kalorična vrednost lignita 

TEŠ 1—3 

TEŠ 4 
TEŠ 5 

Poraba 
kg/kWh 

1,3 

1,0 
1,0 

Kalor. vr. 
kcal/kg 

2.530 

Poraba 
kcal/kWh 

3.300 

2.530 
2.530 

Iz zgoraj navedenih kriterijih kalorična vrednost kompo- 
zita (2530 kcal/kg) za termoelektrarne v Šoštanju ni mogla 
biti dosežena po letu 1971, ko je pričel obratovati agregat 
TEŠ IV, kot je razvidno iz spodaj navedenih podatkov o 
kalorični vrednosti lignita in porabe v termoelektrarnah v 
Šoštanju. 

Kalorična vrednost lignita Poraba za 
vseh vrst kompozita TE^ 
kcal/kg kcal/kg 1°3 ton 

2.600 
2.570 
2.570 

2.560 
2.490 
2.450* 

2.436 
2.424 
2.422 

2.460 
2.410 
2.380* 

1.024.4 
1.154,7 
2.081,7 

2.581,0 
2.870.5 
3.099,2 

Delež po- 
rabe TEŠ 

v proizvod. 
°/o 

34 
32 
55 

66 
67 
70 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976* 
* Zadnja 2 meseca ocenjena 

Kot je razvidno iz podatkov, se je kalorična vrednost vseh 
vrst hitreje zniževala kot pa kalorična vrednost kompozita 
zaradi potrebe po mletju vedno večjih količin debelejših vrst. 
Splošno zniževanje kalorične vrednosti lignita po letu 1970 
je nastalo predvsem zaradi pridobivanja premoga na obrobnih 
poljih, prav v zadnjem času pa v stebru 8, kjer je premog 
slabše kvalitete. Z ozirom na to, da se na samem mestu nje- 
gove proizvodnje pokuri v termoelektrarnah v Šoštanju slabše 
vrste kompozita in glede na to, da ta izgublja ustrezen delež 
svoje energetske vrednosti na deponiji je obračunavanje ka- 
lorične vrednosti lignita 2.300 kcal/kg za TE v Šoštanju 
ustreznejše. Upoštevanje porabe lignita za elektrarne v Šo- 
štanju s kalorično vrednostjo 2.530 kcal/kg, ki ni bila do 
sežena, je imelo za posledico pri bilanciranju z naravnimi 
enotami (tonami) premajhne potrebne količine lignita. Upo- 
števanje porabe s kalorično vrednostjo 2.300 kcal/kg pa ne 
vnaša rizika pri oskrbovanju elektrarn v Šoštanju. 

Poraba rjavega premoga v letu 1976 (tabela 8) 

V letu 1976 je znašala poraba rjavega premoga okoli 
1.982.000 ton in je bala za okoli 135.000 ton manjša kot v 
letu 1975. 

Poraba rjavega premoga za transformacijo je bila zaradi 
velike sušnosti prvih osmih mesecev večja za okoli 46.000 ton, 
dočim pa je bila poraba za koriščenje celo nekaj večja od 

porabe v letu 1975. Pri tem pa je močno upadla poraba v 
industriji (za cca 35 o/o in prometu za cca 42 %. Lanska poraba 
v industriji je bila verjetno toliko manjša od porabe v letu 
1975 zradi dokončne preusmeritve papirne industrije na te- 
koča goriva v železniškem prometu pa zaradi hitrejšega uva- 
janja dieselske in električne vleke. 

Podobni odstopi kot do porabe v letu 1975 nastopajo iz 
istih že navedenih razlogov tudi do prognozirane porabe po 
srednjeročni energetski bilanci za leto 1976. Tako je bila po- 
raba za transformacijo večja za okoli 77.000 ton (7 o/o), poraba 
v industriji je bila manjša za 78.000 ton 19o/0, poraba v pro- 
metu pa za 54 o/0. Precej večja kot po srednjeročni bilanci 
je bila le poraba v široki potrošnji 80.000 ton (20 o/o). 

Proizvod. Poraba 
GWh kg/kWh 

Kalor. Poraba Potrebe 
vred- kral/kWh Prem°ga kcal/kg kcal'kwh 1Q3ton 

TET 1—3 
TET 4 
TO Lj. 
TEB 
TE in TO, ind. 

109 
560 

1,80 
1,09 

2.446 
2.446 

4.400 
2.660 

196 
611 
250 
30 
12 

~1099 
Tudi pri obračunu kalorične vrednosti rjavega premoga so 

pri obračunu potrebnega premoga uporabljene občutno manj- 
še vrednosti, ki pa na predvidene potrebe nimajo vpliva. 
S tako korigiranimi vrednostmi je dobila realnejšo vrednost 
le poraba toplote za kWh, ki je po prejšnjih vrednostih zna- 
šala za TET 1—3 4.750 kcal/kWh, za TET 4, pa 2.920 kcal/ 
kh, kar je bilo previsoko. 

Poraba rjavega premoga v letu 1977 

Poraba za široko potrošnjo po »Predlogu energetske bi- 
lance za leto 1977« znaša 54.000 ton in je s tem za 140.000 
ton večja (35 %) od predvidene porabe po srednjeročni bilanci. 
Pri tem je treba poudariti, da je poraba za ogrevanje pove- 
čana zaradi večje sigurnosti pokrivanja potreb ob možnosti 
nastopa mrzlejših zim, kot so v zadnjih letih. Poraba v indu- 
striji je zmanjšana zaradi manjše porabe v letošnjem letu ter 
trendov upadanja porabe v preteklih letih. 

Zaloge in prodaja izven SRS 
Po sporazumu za izdelavo letne elektroenergetske bilance 

ju£°sl°vanskega elektrogospodarstva (sporazum) morajo za- 
doščati zaloge goriva preko celega leta pri termoelektrarnah, 
ki so oddaljene od rudnika in se gorivo dovaža z javnimi 
transportnimi sredstvi za 30 dni, pri obratovanju s polno 
kapaciteto pri termoelektrarnah, ki pa so v neposredni bližini 
rudnika in se gorivo dovaža z lastnimi transportnimi sred- 
stvi pa za 10 din pri obratovanju s polno kapaciteto. 

Zaloge in prodaja lignita izven SRS v letu 1976 
(tabela 9) 

Zaloge lignita koncem leta 1976 so znašale 107.000 ton in 
so bile tako za 43.000 ton manjše od lanskoletnih, ter za 
okoli 145.000 ton manjše od predvidevanj po srednjeročni 
bilanci za leto 1976. Tolikšno odstopanje zalog koncem leta 
1976 do zalog ob istem času preteklega leta ter zalog ob koncu 
1977 leta po srednjeročni energetski bilanci je nastopilo za- 
radi že večkrat obravnavane neugodne hidrološke situacije v 
prvih osmih mesecih preteklega leta. 

Prodaja lignita izven SRS je znašala 1976 leta okoli 
350.000 ton in je precej manjša od prodaje v letu 1975 in 
predvidene prodaje po srednjeročni energetski bilanci. 

Zaloge in prodaja lignita izven SRS v letu 1977 
(tabela 9) 

Zaloge lignita koncem leta 1977 znašajo po »Predlogu ener- 
getske bilance za leto 1977« okoli 340.000 ton in so za 200.000 
ton manjše od količin, ki jih predvideva srednjeročna bilanca 
za leto 1977. V zvezi s tem je prikazan od julija do decembra 
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primanjkljaj 160.000 ton na zalogah. Nastala razlika nastopa 
predvsem zaradi prenosa premajhnih zalog iz leta 1976, pri 
sicer enaki proizvodnji. 

Prodaja lignita izven SRS znaša po »Predlogu energetske 
bilance za leto 1977« 130.000 ton in bo za 150.000 ton nižja 
(64 »/o) kot je bilo predvideno v bilanci. Prodaja v SR Hrvat- 
ski se ujema z bilanco razlika 150.000 ton pa se nanaša na 
izvoz 150.000 ton lignita v Avstrijo, ki ni pogodbeno obvezen 
in zaradi pomanjkanja lignita v prihodnjem letu ne bo mogel 
biti Izvršen. 

Zaloge in prodaja rjavega premoga izven SRS 
v letu 1976 (tabela 8) 

Koncem leta 1976 so znašale zaloge rjavega premoga okoli 
148.000 ton in bodo za okoli 14.000 ton večje od lanskih ter 
približno enake količinam po srednjeročni bilanci. Prodaja 
izven Slovenije je bila manjša od prodaje v letu 1975 le za 
19 °/o in je višja od količin po srednjeročni bilanci za 18 000 
ton. V bilanci je bilo mišljeno, da bo z začasnim prenehanjem 
proizvodnje rudnika Kanižarica, ki je geografsko vezan na 
hrvatsko tržišče močneje upadla prodaja izven Slovenije, 
in REK — Zasavje in je zato razlika manj občutna. 

Zaloge in prodaja rjavega premoga v letu 1977 
(tabela 8) 

Zaloge rjavega premoga bodo znašale po »Predlogu ener- 
getske bilance za leto 1977« okoli 130.000 ton. Na ta način bodo 
zaloge za 30.000 ton (13 odst.) manjše kot predvideva srednje- 
ročna bilanca, vendar je treba upoštevati, da deponija v 
REK-u Zasavje pred poletjem prihodnjega leta verjetno ne 
bo mogla biti povečana in z oziroma na to še ne bo možno 
uskladiščenje večjih zalog premoga. Od 110.000 ton vseh za 
log pri termoelektrarnah bo odpadlo na TE pri REK — Za 
savje okoli 70.000 ton. To bi pri obratovanju s polno močjo 
zadostovalo za okoli 20 dni, kar je več kot zahteva sporazum. 
Zaloge koncem leta bi v letu 1977 narastle na 264.000 ton, 
če ne bi bile prikazane kot višek drobnih vrst premoga, ki ga 
bo potrebno pokuriti v termoelektrarnah. Z ozirom na to, 
da Izkazujejo zaloge v REK — Velenje v prihodnjem letu 
glede na srednjeročno energetsko bilanco 160.000 ton pri- 
mankljaja, obratno pa pri REK — Zasavje 134.000 ton viška, 
se nakazuje možnost kompenzacije primanjkljajev in viškov 
pri obeh REK-ih, s transportom zasavskega premoga na de- 
ponijo v Šoštanj. 

Prodaja rjavega premoga na področje SR Hrvatske bu 
znašala predvidoma 40.000 ton in se ujema s količinami po 
srednjeročni bilanci. Letos je bila prodana na Hrvatsko pre- 
cej večja količina premoga (80.000 ton), vendar je treba težiti 
k temu, da se količine premoga namenjene široki potrošnji v 
čim večji možni meri prodajo na področju Slovenije, da bi se 
omejilo neracionalno prevažanje tega premoga iz rudnikov 
SRBiH v Slovenijo in iz rudnikov SR Slovenije na področje 
SR Hrvatske. 

Nabava rjavega premoga v SR BiH v letu 1976 
(tabela 8) 

V letu 1976 je znašala nabava rjavega premoga iz SRBiH 
okoli 200.000 ton in je bila za okoli 20.000 ton manjša od na- 
bave v preteklem letu ter za okoli 120.000 ton večja kot to 
predvideva srednjeročna bilanca za prihodnje leto. 

Tudi v prihodnjem letu bo nabava rjavega premoga po 
mnenju predstavnikov OZD, ki prodajajo premog na področju 
Slovenije dosegla letošnjo nabaljeno količino s tem, da bo od 
okoli 200.000 ton namenjenih okoli 30 do 40.000 ton za potrebe 
industrije 

Naftni derivati 

1. PROIZVODJA 

Proizvodnja naftnih derivatov je na področju SR Slovenije 
prisotna le v Lendavski rafineriji, ki je v sklopu SOZD INE. 

Njena proizvodnja postaja iz leta v leto večja in je zato delež 
proizvodnje njenih derivatov pomemben posebno za severo- 
vzhodno področje Slovenije. 

Z realizacijo proizvodnega plana za leto 1977 v predvideni 
višini okoli 515.000 ton bi predstavljal delež vseh derivatov len- 
davske rafinerije okoli 25 »/o potreb vseh derivatov vključno z 
derivati za neenergetske svrhe na področju Slovenije. Plan 
prodaje derivatov na področju Slovenije, ki bo znašal okoli 
380.000 ton pa predstavlja približno 18 % potreb vseh naftnih 
derivatov slovenskega gospodarstva v prihodnjem letu. 

V letošnjem letu bodo že usposobljeni še dodatni rezer- 
voarski prostori za naftne derivate. Pravtako bo v letu 1977 
dokončan energetski objekt moči 7 MW za kombinirano pro- 
izvodnjo toplotne in električne energije, ki je vezan za zmo- 
gljivost nove rafinerije. 

Izgradnja navedenih objektov bo v letošnjem letu pred- 
stavljala pomemben energetski potencial za ožje lendavsko po- 
dročje (toplarna) pa tudi za širše pomursko področje (rezer- 
voarski prostori). 

2. PORABA 

Poraba naftnih derivatov v letu 1976 (tabela 9) 

Celokupna poraba derivatov za energetske svrhe je v letu 
1976 letu znašala okoli 1,807.000 ton in je bila za okoli 165.000 
ton (10 »/o večja kot v preteklem letu, ter približno enaka pred- 
videnim količinam po srednjeročni bilanci za leto 1976. 

Poraba naftnih derivatov za neenergetske svrhe, ki je ve- 
zama pri nas predvsem na maziva in bitumna in v manjši meri 
na specialne bencine ter White špirit bo po dosegljivih podat- 
kih znašala letos okoli 140.000 ton ter bo za okoli 20.000 ton 
(16 o/o) večja kot poraba v preteklem letu. Ocenjena poraba se 
dobro ujema s količinami predvidenimi po srednjeročni ener- 
getski bilanci za to leto. 

Poraba naftnih derivatov v letu 1977 (tabela 9) 

Po predlogu energetske bilance za leto 1977 bo znašala ce- 
lotna poraba naftnih derivatov za energetske svrhe okoli 
1959 ton in bo s tem verjetno za okoli 45.000 ton (2 °/o večja od 
predvidevanj po srednjeročni energetski bilanci. Pri tem je 
poraba za koriščenje dobro usklajena z bilanco, poraba za 
transformacijo pa bo predvidoma večja za okoli 64.000 ton 
(47%). Toliko večja poraba za transformacijo se nanaša pred- 
vsem na dejstvo, da bodo industrijske TE in TO kurjene z 
mazutom, posebno pa v papirni industriji dosegle v letu 1977 
že večjo moč in s tem večjo porabo mazuta, kot pa je bilo 
predvideno ob času izdelave srednjeročne bilance. 

Poraba naftnih derivatov za neenergetske svrhe po pred- 
logu energetske bilance za leto 1977 in poraba teh derivatov za 
te svrhe po srednjeročni energetski bilanci se ujemata. 

Poraba bencina v letu 1976 (tabela 9) 

Celotna poraba bencina (motorni in primarni) je znašala 
v letu 1976 okoli 440.000 ton. Od tega je znašala poraba za ko- 
riščenje okoli 418.000 ton, poraba za transformacijo pa okoli 
22.000 ton. Celotna poraba je bila okoli 67.000 ton (18 o/o) večja 
kot v preteklem letu ter za okoli 43.000 (11 o/o) večja kot je 
predvidena poraba po srednjeročni bilanci. 

Odstopanja v porabi bencina do predvidevanj po srednje- 
ročni bilanci nastopajo tudi zaradi porabe primarnega bencina 
v plinski elektrarni Brestanica v preteklem letu. Da bi omo- 
gočili cenejše obratovanje plinske elektrarne so .v tej elek- 
trarni naknadno tako priredili kurišče, ki je bilo prvotno kon- 
struirano le za kurjenje plinskega olja (D2) ali ekstra lahkega 
mrilnega olja (EL), da je sedaj omogočeno kuriti okoli 30 «/0 
jlja EL in okoli 70 % primarnega bencina. S to naknadno 
opravljeno konstrukcijsko spremembo, ki ob času izdelave 
srednjeročne bilance ni bila znana, se pojavlja v realizaciji 
transformacija primarnega bencina, ki je srednjeročna bilanca 
ni predvidevala. Ce pa vzamemo v obzir dejstvo, da je bila 
po srednjeročni bilanci predvidena za transformacijo samo 
poraba plinskega olja, se je v bistvu poraba samo zamenjala. 
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Poraba bencina v letu 1977 (tabela 9) 

Po predlogu energetske bilance za leto 1977 bo znašala ce- 
lotna poraba okoli 455.000 ton in bo s tem za okoli 36.000 ton 
(9%) večja od predvidevanj po srednjeročni bilanci. Pri teim 
bo znašala poraba bencina avtomobilskega bencina okoli 
430.000 ton in bo predvidoma za 3 o/o večja od bilančnih pred- 
videvanj. Poraba primarnega bencina, ki pa ob izdelavi sred- 
njeročne bilance iz že obrazloženih vzrokov ni bila predvide- 
na, pa bo znašala okoli 25.000 ton. 

Poraba jet goriva v letu 1976 (tabela 9) 

Poraba tega goriva za reaktivna letala, ki je v bistvu pe 
trolej, je znašala v letu 1976 okoli 29.000 ton in je približno 
enaka lanski porabi. Od porabe predvidene po srednjeročni bi 
lanci pa je bila lanska poraba manjša za okoli 4000 ton (12 °/o). 

Poraba jet goriva v letu 1977 (tabela 9) 

Z ozirom na neizpolnjevanje planov iz preteklih let pred- 
videva predlog srednjeročne bilance, da bo znašala poraba te- 
ga goriva v letu 1977 le okoli 31.000 ton in bo za 6000 ton (14o/„) 
nižja od predvidene porabe po srednjeročni bilanci za to leto 

Poraba plinskega olja v letu 1976 (tabela 9) 

Celotna poraba plinskega olja v letu 1976 je znašala okoli 
276.000 ton in je bila za okoli 5000 ton (2 o/0) manjša od porabe 
v letu 1975 ter za okoli 20.000 ton (7 o/0) manjša od porabe, ki 
je po srednjeročni bilanci predvidena za leto 1976. Vsa prav 
kar navedena odstopanja v porabi plinskega olja tako do po- 
rabe v preteklem letu kakor tudi do porabe po srednjeročni 
bilanci za leto 1976 so nastale v veliki meri zaradi že obrav- 
navane rekonstrukcije kurišč v plinski elektrarni Brestanica. 

Poraba plinskega olja v letu 1977 (tabela 9) 

Po predlogu energetske bilance za leto 1977 bo znašala ce- 
lotna poraba plinskega olja okoli 280.000 ton in za okoli 40.000 
ton (13 o/o) manjša od porabe po srednjeročni bilanci za to le- 
to, s tem da bo predvidoma poraba za avtomobilski promet 
manjša za 3%, porabe za plinske elektrarne pa ni pred- 
videne. Tudi odstopanja v tem letu nastopajo do predvidevanj 
srednjeročne bilance iz istih razlogov kot so bila obravnavana 
za analogna odsitoipanija v letu 1&76. 

Poraba kurilnega olja v letu 1976 (tabela 9) 

Ocenjena poraba kurilnega olja je v letu 1976 znašala okoli 
995.000 ton in bo za 97.000 ton (11 o/o) večja od porabe v pre- 
teklem letu ter za okoli 2o/0 večja od predvidene porabe po 
srednjeročni eneirgetsiki bilanci. Od teih količin je poraba ku- 
rilnega olja za gospodinjstvo znašala lani okoli 231.000 ton in 
bo za okoli 49.000 ton (17 o/o) večja od porabe v letu 1975 ter 
približno enaka količinam po srednjeročni bilanci. Nekoliko 
hitrejša rast gospodinjskega olja verjetno nastopa zaradi že 
omenjene možnosti substitucije s plinskim oljem D 2 in s tem 
pogojeno nenamensko porabo. 

Ocenjena poraba ostalega kurilnega olja je znašala lani 
okoli 784.000 ton in bo le za okoli 48.000 ton večja od lanske 
poraibe ter za okoli 14.000 toin manjša od porabe po predvi- 
devanjih srednjeročne bilance. 

Poraba kurilnega olja v letu 1977 (tabela 9) 

Celotna poraba kurilnega olja bo po predlogu energetske 
bilance za leto 1977 predvidoma znašala okoli 111.000 ton in bo 
za okoli 70.000 ton ali 7 o/0 manjša od predvidevanj po sred- 
njeročni energetski bilanci za leto 1977 s tem, da je rezervi- 
rano nekaj kurilnega olja za ogrevanje in za večje obratovanje 
TE in TO v industriji. 

Poraba tekočega naftnega plina v letu 1976 
(tabela 9) 

Ocenjena poraba TNP je v letu 1976 dosegla komaj 67.000 
ton in bo celo za okoli 3000 ton nižja kot je bila poraba leta 
1975, ter za 18.000 ton manjša od predvidene porabe za sred- 
njeročni energetski bilanci. Pri tem je bila predvidena poraba 
v letu 1976 za koriščenje manjša od porabe v letu 1975 za okoli 
5000 ton od predvidene porabe, po srednjeročni energetski bi- 
lanci pa je bila manjša za okoli 17.000 ton. Predvidena poraba 
TNP za transformacijo je lani znašala okoli 12.000 ton in je 
bila večja od porabe v letu 1975 za okoli 1000 ton od predvi- 
dene po srednjeročni energetski bilanci pa bo manjša tudi za 
okoli 1000 ton. Kot je razvidno že iz samih podatkov je razlog 
za stagnacijo porabe TNP v letu 1976 znižanje porabe ža ko- 
riščenje. Po podatkih industrijske statistike je v lanskem letu 
nazadovala glede na leto 1975 poraba TNP predvsem v črni 
metalurgiji za okoli 14o/0, ki jemlje približno 35.o/„ TNP ce- 
lotne slovenske industrije. Tolikšno upadanje porabe tega pli- 
na leta 1976 v črni metalurgiji je nastalo zaradi manjše pro- 
izvodnje jekla in splošnega upadanja proizvodnje v tej panogi. 

Poraba tekočega naftnega plina v letu 1977 
(tabela 9) 

V letošnjem letu načrtujemo po predlogu energetske bi- 
lance za leto 1977 celokupno porabo TNP v višini 82.000 ton. 
Pri tej porabljeni količini bi se stopnja rasti glede na zelo 
nizko porabo v letu 1976 povečala za okoli 15.000 ton (21 %), 
vendar bi bila še vedno za okoli 16.000 ton (15%) nižja od 
predvidevanj srednjeročne energetske bilance za leto 1977. 

Pri tem bo predvidoma poraba plina za koriščenje, kjer 
je bilo nazadovanje glede na preteklo leto najbolj opazno, na- 
predovala v letošnjem letu za okoli 14.000 ton. Tolikšen pri- 
rast pričakujemo predvsem zaradi večje porabe TNP v črni 
metalurgiji zlasti pa v Železarni Jesenice, ki bo z rednim ob- 
ratovanjem nove hladne valjarne na Beli postala občutno večji 
potrošnik tega plina. Zelo verjetno, da bodo dosegla poraba 
TNP prirast tudi v nekovinski ta kemični industriji, kjer je 
bilo letos zaznavno rahlo upadanje tega plina glede na ustvar- 
jalno porabo v letu 1975. 

Široka potrošnja, ki je tudi pomemben potrošnik TNP v 
jeklenkah bo verjetno napredovala s podobno stopnjo rasti 
okoli 4 o/0, zaradi stalnega prirasta gospodinjstev in velikega 
zanimanja za ta plin v gostinstvu in turizmu. 

Na ta način bo poraba TNP za koriščenje dosegla v pri- 
hodnjem leitu količino okoli 69.000 ton in bo s teim za okoili 
13.000 ton (16 %) manjša od porabe po srednjeročni energeteiki 
bilanci za leto 1977. 

Stopnje rasti tekočega naftnega plina za transformacijo so 
razumljivo iz leta v leto v stalnem porastu zaradi njegove pre- 
delave v mestni mešani in uparjeni plin, katerega poraba je v 
stalnem porastu. Poraba tekočega naftnega plina za transfor- 
macijo bo predvidoma dosegla letos količino okoli 13.000 ton 
in bo s tem verjetno za okoli 2.000 ton (13 odst) nižja od 
predvidene porabe po srednjeročni energetski bilanci. 

Poraba mestnega uparjenega in mešanega plina je v letu 
1976 dosegla količino okoli 2 milijonov m3 in je bila za okoili 
1 o/0 večja kot v letu 1975. V letošnjem letu pričakujemo po- 
rabo okoli 22 milijonov m» tega plina za potrebe industrije in 
široke potrošnje v približno enakem proporcu kot v letošnjem 
letu. 

ZEMELJSKI PLIN 

Proizvodnja in poraba zemeljskega plina, ki je na področju 
Slovenije vezana samo na lendavsko nahajališče, je 1976 zna- 
šala le okoli 5 milijonov m3 in je bila za okoli 1 milijon m3 

(17 o/o) manjša kot v letu 1975. Po mnenju OZD Rafinerija Naf- 
ta Lendava tudi v letošnjem letu ne bo dosežena po srednje- 
ročni energetski bilanci predvidena proizvodnja v višini 10 mi- 
lijonov m3, ampak bo znašala predvidoma le 6 milijonov m3. 
Vzroki za odstopanja proizvodnje planirane za leto 1976, kakor 
tudi za leto 1977 so predvsem v pomanjkanju investicijskih 
sredstev za odkrivanje novih nahajališč z globinskim vrta- 
njem in frakturiranjem vrtin. 
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Poraba plinastih goriv v primerjavi s prehodnimi leti v tisoč 
tonah in milijon NmJ 

Transformacija 
Tekoči naftni plin 
Koriščenje 
Tekoči naftni plin 
Industrija 
Ostalo 
Mestni plin 
Industrija 
Ostalo 
Poraba skupaj 
Tekoči naftni plin 
Mestni plin 

1976 Indeks 1977 Indeks 
ocena 2 :1 plan 4 : 2 

2 3 4~ " 
12,0 

71,0 
18,4 

12,0 

55,0 
42,0 
12,5 
20,0 
7,2 

12,8 

67,0 
20,0 

109 
109 

91 
87 

106 
109 
109 
108 

94 
109 

13,0 
13,0 

69,0 
46,0 
13,0 
22,0 
8,0 

14,0 

82,0 
22,0 

108 
108 

126 
110 
104 
110 
111 
109 

121 
110 

Značilne slabosti pri oskrbovanju gospodarstva SR Slove- 
nije z naftnimi derivati, izhajajo še iz preteklih let, to so pred- 
vsem še vedno premajhne zaloge goriv in neustrezno transpor- 
tiranje goriv posebno v zimskem času. Poseben problem pred- 
stavljajo zaloge kurilnih olj v zimskem času, ki v tem času 
največje potrošnje ustrezajo nekaj več kot polmesečni porabi 
teh goriv. Z izgradnjo večjih skladiščnih kapacitet v Ljubljani, 
Mariboru in Lendavi se bo v prihodnjem letu vprašanje zalog 
izboljšalo. Tudi rezervoarski prostori za tekoči naftni plin, ki 
bodo v prihodnjem letu znašali okoli 7.700 m3. Kar približno 
ustreza 3.900 tonam tega plina. To bi pri načrtovani potroš- 
nji 82.000 ton TNP v prihodnjem letu zadostovalo za uskla- 
diščenje približno polmesečne potrošnje, kar pa še vedno ni 
ustrezno. 

Transportiranje derivatov zlasti še mazuta v zimskem času 
bo zahtevalo še dodatnih naprav. OZD, ki distribuirajo mazut, 
OZD za železniški transport ter OZD v rafinerijski proizvodnji 
pa tudi neposrednih potrošnikov, da bi se odpravile pomanj- 
kljivosti zimskega transporta zaradi večinoma neizoliranih ci- 
stern. Zaradi zimskega transporta v takih okoliščinah se često 
dogaja, da prihajajo na industrijske tire OZD železniške ci- 
sterne s tako ohlajenim mazutom, da ga ni možno iztočiti, 
ogrevalne naprave pa niso povsod predvidene. 

Nujnih rešitev terja tudi problem oskrbovanja obeh plin- 
skih termoelektrarn z gorivom. Dočim ima plinska termoelek- 
trarna Brestanica rezervoarske prostore še kar zadovoljivo re- 
šene, predstavlja transport velikih količin lahko vnetljivega 
primarnega bencina sikozi ozka prometna grla v Brestanici po- 
sebno v zimskem času stalno pretečo nevarnost požarov ali 
okužbe s talno vodo. V zvezi s tem se bo pristopilo k realiza- 
ciji projekta, ki predvideva izgradnjo obvoznih cest in novega 
mostu, kar pa žal v prihodnjem letu, ko bodo potrebe obrato- 
vanja PTE Brestanica največje, ne bo moglo biti v celoti 
zgrajeno. 

Nekako obraten primer, ki pa bo prej rešljiv, pa nastopa 
pri oskrbovanju plinske termoelektrarne v Trbovljah. Tu je 
zaradi tehnoloških težav pri izgradnji velikih rezervoarjev za- 
enkrat razpoložljiv le dnevni rezervoar za gorivo in je možno 
računati na dokončanje izgfadnje velikih rezervoarjev šele v 
drugi polovici letošnjega leta. Tudi transport goriva, ki se za- 
enkrat, dokler ne bodo usposobljeni veliki rezervoarji, še 
opravlja z avtocisternami, še ni ustrezno rešen, z ozirom na 
to, da leži elektrarna ob železniški progi. 

POTREBNA ENERGIJA ZA 

OGREVANJE 

V Sloveniji je potrebno za ogrevanje od 30 do 40 o/o ce- 
lotne koriščene energije. Od te energije je potrebno okoli 
85 odsit. v široki potrošnji, okoli 35 odst. pa v industriji in 
prometu. 

Po metodologiji »stopinje dnevi« izračunane stopnje mrzlo- 
sti zime izkazujejo v zadnjih treh letih v povprečju zelo nizko 

vređnos't 3205 s tem, da je bila zima leta 1975 z vrednostjo 
3089 tretja najmilejša zima v seriji opazovalnih srednjih me- 
sečnih temperatur zraka v preteklih 125 letih (1851—1976). 
Zima leta 1974 je bila z vrednostjo 3134 po vrstnem redu osma 
najmilejša zima v opazovanem obdobju zim, zima leta 1976 pa 
je bila z vrednostjo 3393 na šestintridesetem mestu. Evidentno 
je, da so vse tri zime močno odstopale od 50 o/o verjetnosti na- 
stopa milejše zime v zadnjih 125 letih. 

Porabo energije za ogrevanje v široki potrošnji je možno 
oceniti z zadovoljivo točnostjo, saj je razumljivo, da se porabi 
za ogrevanje ves premog in kurilna olja. Poraba tekočega 
naftnega plina, mestnega plina in električne energije je s po- 
močjo mesečne dinamike odjema tekom leta ocenjena z 10% 
porabe teh goriv za široko potrošnjo. Od porabe energije vro- 
če vode za široko potrošnjo je odbito po mnenju energetikov 
Toiplarne okoli 14 % te energije za porabo vroče sanitarne 
vode. 

Upoštevajoč stopnje rasti porabe energije za ogrevanje v 
široki potrošnji iz preteklega obdobja in linearno odvisnost 
med zunanjo temperaturo in porabo toplote je izračunana po- 
raba energije okoli 6490 Tcal za ogrevanje v letu 1977 na osnovi 
vrednosti za stopinje dnevi 3600, kar ustreza 70 ®/o verjetnosti 
nastopa milejše zime. V bližnjem preteklem obdobju je zima 
nastopila leta 1962 (3592), dočim sta bili zimi ob pričetku vojne 
1940 (3887) ter 1941 (3780) mnogo bolj mrzli. Ponovite' mrzlo- 
sti zime iz leta 1940 bi ustrezala 80 °/o verjetnosti nastopa 
mrzlosti zime. 

TOPLOTA IZ TOPLARNIŠKIH SISTEMOV 

Toplota iz vročevodnih in parovodnih sistemov toplarn po- 
staja, čeprav še zaenkrat majhna s svojim deležem v porabi 
celotne energije, za ogrevanje sanitarno toplo vodo in tehno- 
loško toploto v urbanih naseljih vse pomembnejši vir energije. 
To je razvidno iz spodnjih podatkov o prodani toploti potroš- 
nikom iz vročevodnega in parovodnega omrežja v Ljubljani in 
vročevodnega omrežja v Velenju. 

Poraba toplarniške toplote v Tcal 

TO Moste »/o KO Šiška o/0 TO Velenje o/0 Skupaj o/0 
1974 323.4 55,7 136,6 23,5 120,8 20,8 580.8 100 
1975 385,8 56,4 154,7 22,6 143,7 21,0 684,2 100 
1976 482,0 56,1 209,1 24,4 167,2 19,5 858,3 100 
1977 495,0 50,0 290,0 29,5 205,0 20,7 990,0 100 

Toiploto je odvzemala industrija predvsem v obliki pare v 
v Ljubljani in vroče vode v Velenju, široka potrošnja pa je 
odvzemala toploto predvsem v obliki vroče vode v Velenju in 
Ljubljani ter malega dela pare v Ljubljani za bolnice. 

UVELJAVLJANJE DOHODKOVNIH 

ODNOSOV V ENERGETIKI 

Poseben družbeni pomen energetskih dejavnosti, kateri!) 
opravljanje je nujno in nenadomestljivo za celotno slovensko 
gospodarstvo, zahteva specifično urejanje razmerij med pro- 
izvajalci in porabniki, ki v usklajevanju dela in potreb ter 
vrednotenju delovnih uspehov v veliki meri izključuje delova- 
nje tržnih zakonitosti. Gre za vzpostavljanje takšnih družbe- 
noekonomskih odnosov med proizvajalci in porabniki, v ka- 
terih bodo porabniki energije, skupno s proizvajalci oprede- 
ljevali skupne interese in potrebe ter usmerjali razvoj teh de- 
javnosti. 

Metoda urejanja teh medsebojnih razmerij je lahko le sa- 
moupravno sporazumevanje v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti, kjer se tako delež novo ustvarjene vrednosti v ener- 
getskih dejavnostih kakor tudi upravičenja iz naslova združe- 
vanja sredstev, tako proizvajalcev kot porabnikov, opredeljuje 
po načelih svobodne menjave dela. Seveda pa je pri vzposta- 
vitvi takšnih družbenoekonomskih razmerij na področju ener- 
getskih dejavnosti kot izhodišče nujno potrebno upoštevati 
družbene potrebe po razvoju energetike, opredeljene z druž- 
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benimi plani in dogovori o dolgoročnih usmeritvah razvoja 
energetskih dejavnosti. 

Zato da se omogoči vsem delavcem spoznati objektivno 
dano soodvisnost, vzajemnost in odgovornost vseh delavcev od 
proizvodnje primarnih energetskih virov do njihove končne 
porabe, je potrebno v vseh OZD energetike prikazati in razde- 
lati vse te osnove družbeno-ekonomskih odnosov od planira 
nja, ustvarjanja in delitve skupnega prihodka in dohodka do 
združevanja sredstev za financiranje razširjene reprodukcije 
šele tako se bodo lahko delavci tako porabnikov kot proiz- 
vajalcev uveljavili kot subjekti odločanja o pogojih in rezulta- 
tih dela v vseh tokovih družbene reprodukcije. 

Zlasti je problematično, da na različnih področjih energe 
tike še niso usklajeni kriteriji in merila za določanje internih 
cen. V skladu z določili zakona o združenem delu je v vseh 
dejavnostih energetike v izdelavi nov sistem vrednotenja dela 
in uveljavljanja dohodkovnih odnosov znotraj panog in med 
njimi, zasnovan na samoupravnem sporazumevanju in družbe- 
nem dogovarjanju, ki ga je treba za področje elektrogospodar- 
stva realizirati že v letu 1977. 

NALOGE V ZVEZ! Z IZVAJANJEM 

ENERGETSKE BILANCE ZA LETO 1977 

V prizadevanjih za čim uspešnejšo realizacijo predložene 
energetske bilance za leto 1977 in v zvezi s tem tudi ustvaritve 
globalnih energetskih gibanj predvidenih v energetski bilanci 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 bo potrebno vložiti maksi- 
malne napore. Ti napori se bodo odražali predvsem v odgovor- 
nosti in delovni storilnosti kolektivov, ki upravljajo z energet 
skimi objekti s tem, da bodo izpolnjevali svoje proizvodne in 
gospodarske načrte za prihodnje leto in se zavzemali za stalno 
obratovalno pripravljenost energetskih objektov in sistemov. 

Posebne obveznosti in odgovornosti za izvajanje energet- 
ske bilance v prihodnjem letu bodo prevzele samoupravne in- 
teresne skupnosti in ostale republiške organizacije, katerih de- 
javnosti posegajo na področje energetike, s tem da bodo ne- 
nehno in budno analizirale vse pojave, ki bi imeli za posledico 
drugačno realizacijo bilance kot je v predlogu predvidena ter 
da s hitrimi intervencijskimi ukrepi tako usmerjajo dogajanja 
v energetskem gospodarstvu Slovenije, da bodo v maksimalni 
možni meri zagotovljene potrebe po energiji. 

V zvezi s tem bo potrebno opraviti predvsem naslednje 
konkretne naloge: 

1. Vestno in redno nadziranje in vzdrževanje elektroener- 
getskih naprav ter stalna obratovalna pripravljenost teh na- 
prav v proizvodnji, prenosu in distribuciji električne energije. 

2. Odgovorno in kvalitetno opravljanje remontov elektro- 
energetskih naprav v času, ki ga bo dovoljevala elektroener- 
getska situacija v čim krajšem roku, da bi se preprečile even- 
tualne redukcije električne energije, pri manjši razpoložlji- 
vosti moči in energije kot je bila ob začetku remonta pred- 
videna. 

3. Usposobitev agregata 2 v plinski termoelektrarni Bresta- 
nica ter usposobitev obeh plinskih agregatov ter izgradnja ve- 
likih rezervoarjev v plinski termoelektrarni Trbovlje. 

4. Ugotavljanje možnosti angažiranja prostih kapacitet v 
industrijskih termoelektrarnah, katerih moč se je v zadnjem 
času občutno povečala. 

5. Hitrejše izvajanje kompenzacije jalove energije pri po- 
trošnikih in v distribucijski mreži, kar velja posebno na pod- 
ročju, ki se nahaja iz termoelektrarn v Brestanici, da bi se 
moglo nemoteno prejemati energijo iz ostalega področja SFRJ 
ali iz inozemstva, kar bo prihodnje leto zaradi velikih pri- 
manjkljajem še posebno aktualno. 

6. V tem smislu bo potrebno čimprej izdelati predlog 
družbenega dogovora o racionalnem izkoriščanju energije, ki 
med drugimi ukrepi, od katerih bi mogli nekateri učinkovati 
že v prihodnjem letu, obravnava tudi problem kompenzacije 
jalove energije. 

7. Izgradnja in stavljanje v pogon 380 kV mreže na liniji: 
Beograd— Obrenovac—Emestinovo—!Zagreb-- Krško —Maribor 
—Podlog—Ljubljana—Divača, ki bi v znatni meri odpravila 
ozka grla v prenosni mreži Jugoslavije. Povečale bi se pred- 
vsem možnosti za medsebojno pomoč in za plasiranje even- 
tualnih viškov električne energije, ki sedaj niso bili izkorist- 
Ijivi. V letu 1976 smo v nekaterih obdobjih na zapadu električ- 
no energijo uvažali iz Avstrije in Italije, na vzhodu so pa imeli 
viške. Po sedanji oceni bo ta del mreže pričel obratovati konec 
leta 1977. 

8. Hitro ukrepanje in nuđenje havarijske pomoči iz jugo- 
slovanskega elektroenergetskega sistema, iz Avstrije ali Italije 
v primeru izpada največjega agregata 275 MW na področju 
Slovenije, za katerega ni pokritja v okviru hladnih in rota- 
cijskih rezerv po kriterijih »sporazuma«. 

9. Povečanje deponije premoga pri REK Zagreb, katerega 
je že pred leti odobril odbor družbenega dogovora za elektro- 
gospodarstvo. 

10. Analiziranje možnosti transporta drobnih vrst premoga 
iz REK Zasavje na deponije drugih termoelektrarn, v koli- 
kor iz tehničnih in operativnih razlogov ni možno računati na 
razširitev trboveljske deponije v prihodnjem letu. S tem bi se 
preprečila potreba po zmanjševanju proizvodnje premoga, ki 
ga bo prihodnje leto primanjkovalo, oziroma bi se preprečilo 
prelivanje vode na hidroelektrarnah, če bi nastopila potreba 
po obratovanju trboveljskih termoelektrarn, zaradi samovžiga 
premoga na deponiji, tudi ob ugodni hidrološki situaciji. 

11. Ob danih pogojih pridobivanja premoga v REK Zasav- 
je bi bilo treba iskati možnosti, da se zavre prehitro rastoč 
delež kotlovnega, premoga v skupni proizvodnji premoga v 
Reku v smislu povečanja deleža iz rudnikov BiH preko ko- 
ličin, ki so bile predvidene v srednjeročni energetski bilanci in 
poboljšali finančni položaj REK. 

12. Da bi se omogočila v bilanci predvidena proizvodnja 
premoga in da bi se preprečilo izvažanje premoga z namenom 
pridobitve deviznega pokritja za uvoz rudarske mehanizacije, 
kot to zahtevajo določila zakona o pogojih uvoza, je treba 
čimprej sprejeti ustrezne intervencijsse ukrepe za drugačno 
reševanje nabave rudarske, pa tudi energetske opreme za 
ostale energetske dejavnosti, če je ne proizvajamo v SFRJ v 
ustrezni kakovosti in v zadostnih količinah. 

13. Pomanjkanje delavcev v rudnikih bo zaradi prepoča- 
snega uvajanja mehanizacije, kar ravno zavirajo v predhod- 
nem odstavku navedeni razlogi, bo potrebno kompenzirati z 
delom ob prostih sobotah in pridobivanjem novih delavcev. 
Da bi pa to mogli izvesti, bo potrebno sprejeti ustrezne ukre- 
pe, ki bi povečali interes za jamsko delo in omogočili izbolj- 
šanje delovnih in življenjskih pogojev jamskih delavcev. 

14. Substitucijo premoga z drugimi viri energije v indu- 
striji, ki je v zadnjih letih povzročila otežkočenje plasmana 
drobnih vrat rjavega premoga, bo potrebno s posebnimi dogo- 
vori še v naprej zadržati v takih mejah, da se ne bi morala 
zato zmanjševati po srednjeročni bilanci planirana proizvod- 
nja rjavega premoga. 

15. Da bi se osiguralo nemoteno oskrbovanje z derivati 
nafte, to potrebno čimprej zgraditi velike rezervoa.rske pro- 
store, ki so drugo leto predvideni v Ljubljani, Mariboru in 
Lendavi. 

16. Da bi omogočili vsaj v najbolj ogroženi četrti coni Slo- 
venije izvajanje določil zakona o varstvu zraka pred onesnaže- 
njem, bo potrebno analizirati možnosti oskrbe teh področij z 
manj žveplenimi premogi in kurilnimi olji. 

17. Treba je pristopiti k sklepanju pogodb o dobavi ener- 
gije (koks, premog, tekoča goriva) izven SRS. 

18. V. letu 1977 je potrebno sprejeti konkretne odločitve o 
organiziranju in financiranju raziskav virov primarne energije 
tako za tekoče prekategoriziranje bilančnih rezerv v eksplo- 
atabilne rezerve, kakor tudi za odkrivanje novih rezerv pre- 
moga, urana, surove nafte in zemeljskega plina, pa tudi vod- 
nih sil na manjših vodah. 

poročevalec 19 



SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 

IZVRŠNI SVET 

Izvršna svet skupščine SR Slovenije je na 104. seji dne 27. 1.1977 ob obravnavi 
— Energetske bilance SR Slovenije za leto 1977 in 
— Energetske bilance za leto 1977 sprejel: 

Ugotovitve in stališča k energetski in 

elektroenergetski bilanci SR Slovenije za leto 1977 

I. 

Energetska in elektroenergetska bilanca SR Slovenije za 
leto 1977 sta posredovani na podlagi programa dela zborov 
republiške skupščine in izvršnega sveta skupščine SR Slo- 
venije za leto 1977. Ob obravnavi gradiv je ugotovljeno, da v 
prvem ^ letu srednjeročnega plana 1976—1980 pni oskrbi z 
električno energijo nismo imeli težav, redukcije niso bile 
potrebne, oskrba z ostalimi vrstami energije je z manjšimi 
problemi tekla nemoteno. Razmeroma ugoden rezultat v lan- 
skem letu je treba pripisati predvsem naporom, ki jih v 
zadnjih letih vlagamo na področju energetike in visoke obra- 
tovalne sposobnosti vseh elektroenergetskih in drugih kapa- 
citet. Poraba koriščene energije v letu 1976 je za odst. 
večja kot v letu 1975 ob ocenjeni rasti družbenega proiz- 
voda za 2,5 odst., kar kaže, da smo rast porabe uspeli regu- 
lirata le deloma. Zato menimo, da se je v letu 1977 potreibno 
še dodatno potruditi za kvalitetno izpolnitev nalog predvi- 
dene bilance. 

Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1977 predstavlja 
Celoto proizvodnje, nabave, predelave in porabe vseh vrst 
primarnih energetskih virov. Glede na to, da se za področje 
elektroenergetike sprejema še posebna elektroenergetska bi- 
lanca, moramo težiti za čim večjo skladnostjo in primerlji- 
vostjo ^energetske in elektroenergetske bilance. Ugotavljamo 
namreč, da še vedno obstaja nekaj neenotnih izhodišč, ki jih 
je potrebno pri usklajevanju odpravljati. Tako je potrebno, 
da tudi elektroenergetska bilanca obsega celoto proizvodnje 
to porabe električne energije v republiki, torej tudi proiz- 
vodnjo in porabo električne energije iz industrijskih elektrarn 
in ne le energijo elektrarn, ki spadajo v Združena elektro- 
gospodarska podjetja SJovenije. Prav tako je tudi v elektro- 
gospodarski bilanci potrebno prikazati proizvodnjo in porabo 
po bruto principu (torej ob upoštevanju lastne porabe elek- 
trične energije v elektrogospodarstvu), s čimer bo omogočeno 
spremljanje realizacije bilance s podatki Zavoda SR Slove- 
nije za statistiko. Republiški komite za energetiko bo zato 
vztrajal pri tem, da se Poslovno združenje energetike, Zdru- 
žena elektrogospodarska podjetja Slovenije, Samoupravna in- 
teresna skupnost elektrogospodarstva, Samoupravna interesna 
skupnost za nafto in plin, Zavod SR Slovenije za statistiko in 
druge zainteresirane organizacije čimprej dogovorijo o enot- 
nih kriterijih priprave to spremljanja izvajanja energetske 
in elektroenergetske bilance. 

Pri predvidena porabi električne energije po energetski 
bilanci za leto 1977 ugotavljamo, da je za 0,6 odst. nižja od 
predvidevanj po srednjeročni energetski bilanci za obdobje 
1976—1980. Se vedno obratujemo brez rezerve in bi daljši iz- 
pad večjega agregata povzročil redukcije električne energije, 
če ne bi uspeli zagotoviti električne energije od drugod. Reali- 
zacija elektroenergetske bilance, kot je predvideno, bo torej 
odvisna predvsem od ohranitve visoke obratovalne sposobnosti 
vseh proizvodnih in prenosnih naprav v elektrogospodarstvu, 
zadostne in pravočasne preskrbe termoelektrarn s premogom 
in plinskim oljem ter predvidenih hidroloških razmer. 

Ker se v letu 1977 predvideva primanjkljaj električne ener- 
gije v vseh republikah, bo zato težko zagotoviti dodatne koli- 
čine električne energije poleg količin, ki so že zagotovljene z 
dolgoročnimi pogodbami. Ob takem stanju je nujno, da v 

okviru elektrogospodarstva in porabe naredimo vrsto ukrepov, 
ki naj bi planirani primanjkljaj čimbolj zmanjšali. 

Bilančni primanjkljaj je sicer potrebno pokriti z uvoizom 
električne energije, vendar naj elektrogospodarstvo izkoristi 
vse možnosti iizvembilančne proizvodnje v lastnih virih, pred- 
vsem nove TE Šoštanj XV, dodatno proizvodnjo v industrij- 
skih elektrarnah in možne dobave iz ostalih republik v posa- 
meznih kritičnih mesecih. 

Proizvodnja lignita to rjavega premoga je za leto 1977 
usklajena s predvidevanji srednjeročne energetske bilance, 
medtem ko je poraba višja od predvidevanj po srednjeročni 
bilanci predvsem zaradi poslabšanja toplotne vrednosti. V od- 
boru za premogovništvo je potrebno sprejeti ukrepe za opti- 
malno porabo premoga in čimprej zagotoviti izvajanje samo- 
upravnega sporazuma o razvoju proizvodnje in porabe pre- 
moga za obdobje 1976—1980 glede združevanja sredstev za 
razširitev kapacitet premogovnikov. 

Večja poraba od predvidevanj srednjeročne bilance za 
J® predvidena tudi za področje naftnih derivatov. 

Pereč problem na področju oskrbe z derivati so rezervoarske 
kapacitete, ki so posebno za tekoči naftni plin nezadostne in 
povzroča motnje vsaka, že nekajdnevna kasniitev v dobavi. 
Posebno nezadovoljstvo je pridobivanje zemeljskega plina, 
saj je proizvodnja znatno manjša, kot jo predvideva srednje- 
ročna bilanca. Vzroka za odstopanje v proizvodnji so pred- 
vsem v nezagotovljenih finančnih sredstvih za raziskave to 
uvajanje novih oblik pridobivanja zemeljskega plina. Vsi po- 
rabniki zemeljskega plina, ki se bodo v letu 1978 priključili 
na magistralno plinovodno omrežje v Sloveniji, morajo v 
okviru Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin, 
predvsem pa še Poslovne skupnosti za gazifikacijo zagotoviti! 
da se bodo pravočasno pripravljale vse kapacitete za prevzem' 
uvoženega zemeljskega plina. 

Med osnovne naloge spada tudi zagotovitev večje racio- 
nalnosti v proizvodnji to porabi energije. Republiški komite 
za energetiko bo zato v sodelovanju s samoupravno interesno 
skupnostjo elektrogospodarstva, samoupravno gj^p. 
nostjo za nafto in plin, področno raziskovalno skupnostjo za 
energetiko ter raziskovalnimi in drugimi organizacijami pri- 
pravljal ukrepe za čim večjo racionalnost v proizvodnji, pre- 
tovarjanju, transportu In porabi energije. To bo prispevalo k 
olajšanju izvedbe energetske bilance za leto 1977, ki razen do- 
ločenega primanjkljaja pri električni energiji sicer pri ostalih 
oblikah energije izkazuje možnost pokrivanja, vendar brez 
potrebnih rezerv, ki bi lahko prispevale k večji zanesljivosti 
oskrbe. 

Ob obravnavi je bilo ugotovljeno, da znaša skupna po- 
raba koriščene energije v letu 1977 31.380 Tcal in je v okviru 
predvidevanj srednjeročne energetske bilance za to leto ter 
za 5 odst. nad porabo v letu 1076. Glede na predvideno stop- 
njo rasti družbenega proizvoda v višini ca 5 odst. pomeni, da 
bo delež porabljene energije v strukturi družbenega proiz- 
voda ostal nespremenjen. Tako gibanje porabe energije izhaja 
iz nujnosti večje racionalnosti v porabi energije v letu 1977 
ter vrste ukrepov, ki jih na tem področju predvidevamo. Po 
obravnavi energetske ta elektroenergetske bilance za leto 1977 
je izvršni svet skupščine SR Slovenije sprejel naslednja 
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STALIŠČA IN UGOTOVITVE 

II. 

1. V letu 1977 bomo še naprej nadaljevali z napori za čim 
racionalnejšo porabo energije, usklajeno z rastjo družbenega 
proizvoda in okvirih, predvidenih s srednjeročno energetsko 
bilanco. Ob tem je potrebno stalno in optimalno usklajevanje 
proizvodnje, prenosa, transformacije in porabe energije s po- 
trebami porabnikov. Gospodarjenje z energijo postaja dolgo- 
ročni, strateški cilj, v katero se morajo zavestno vključiti vsi 
sektorji proizvodnje in porabe. V proizvodnji, transformaciji 
in prenoisu energije bomo še naprej pospeševali procese samo- 
upravnega organiziranja in povezovanja združenega dela ter 
razvijali in utrjevali njegovo povezavo s porabniki energije 
v okviru samoupravnih interesnih skupnosti. 

2. Da bi olajšali spremljanje sprejete srednjeročne ener- 
getske in elektroenergetske bilance, je potrebno, da se Poslov- 
no združenje za energetiko, Združena elektrogospodarska pod- 
jetja Slovenije, Samoupravna interesna skupnost elektro- 
gospodarstva, Samoupravna interesna skupnost za nafto in 
plin, Gospodarska zbornica Slovenije, Zavod SR Slovenije za 
statistiko čimprej dogovorijo o enotnih kriterijih priprave in 
spremljanja izvajanja energetske in elektroenergetske bilance. 
Tako bo delegatom interesnih skupnosti v energetiki omo- 
gočeno usklajeno spremljanje i2polnjevanja ciljev, sprejetih v 
samoupravnih sporazmih o temeljih planov energetskih dejav- 
nosti do 1980. leta. 

3. Za realizacijo elektroenergetske bilance je nujno vse 
leto zagotavljati visoko stopnjo obratovalne pripravljenosti 
vseh eletatroenergetskh objektov, zanesljivo oskrbo s potreb- 
nim gorivom (premog, plinsko olje) in pravočasno vključitev 
predvidenih kapacitet proizvodnje, prenosa in distribucije. 
Letošnje leto pomeni preobrat v zaostajanju proizvodnje elek- 
trične energije za potrebami z vključitvijo TE Šoštanj IV in 
SD II, kapacitet, ki bodo pokrivale naše potrebe do 1980. leta, 
s 380 kV omrežjem pa kvalitetnejšo povezavo z ostalimi re- 
publikami in pokrajinama. 

4. Zagotovljeno naj bo vestno in redno nadziranje in 
vzdrževanja elektroenergetskih naprav z odgovornim m kvali- 
tenim opravljanjem remontov v predvidenih rokih, da bi se 
pravočasno preprečile morebitne redukcije, saj še vedno 
obratujemo brez potrebnih rezerv. Ob tem je treba maksimi- 
rati koriščenje industrijskih elektrarn in njihovo vključitev v 
javno omrežje, če je to racionalno. Novi plinski elektrarni v 
Brestanici in Trbovljah morata v skladu s svojim namenom, 
ki ga v letih 1975 in 1976 nista izpolnili, čimprej preiti v stop- 
njo obratovalne pripravlejnosti, ki bo omogočila, da jih lahko 
uporabimo v kritičnih obdobjih pomanjkanja moči oz. vršnih 
količin energije. Zaradi izredno dragega obratovanja jih je 
potrebno izločiti iz bilance kot hladno rezervo sistema. Po- 
sebna pozornost naj se posveti izgubam pri prenosu električ- 
ne energije pri obratovanju z elektroenergetskimi sistemi so- 
sednjih držav. Po izdelani analizi bodo v okviru JUGEL spre- 
jete ustrezne spremembe sedanjega sistema. 

5. Na področju porabe električne energije je nujno pred- 
vsem v prvih mesecih racionalizirati porabo odjemalcev na 
visoki napetosti in če bo potrebno tudi pri ostalem odjemu. 
Stimulirana bo kompenzacija jalove energije in nadaljevalo 
se bo z uvajanjem krmiljenega odjema. Le-tega je treba čim- 
prej uvesti na področju gospodinjstev, posebno tam, kjer so 
v uporabi termoakumulacijske peči in bojlerji večjih kapa- 
citet. Za stimulacijo racionalne strukture porabe električne 
energije bo uveden stimulativnojši tarifni sistem, ne da bi 
o tem spreminjali dogovorjeni obseg skupnega prihodka elek 
trogospodarstva. Nadaljevalo se bo z informiranjem vseh po 
rabnikov o metodah racionalne porabe električne energije 
z vključitvijo vseh razpoložljivih informacijskih medijev. 

6. Za realizacijo predvidenega obsega proizvodnje vseh 
vrst premoga je potrebno zagotoviti izvedbo predvidenih na- 
ložb in v tem okviru nabavo ustrezne jamske opreme iz 
uvoza, ker bomo samo na ta način znižali fluktuacijo na de- 
lovnih mestih, kjer je zaradi težkih razmer dela največja. 
Pospešiti in povečati je treba obseg raziskav in prekategori- 
zirati novo odkrite zaloge. Zaradi izčrpanosti bo treba usta- 
viti proizvodnjo v rudniku Kočevje ter za ponovno proizvod- 

njo usposobiti rudnik Kanižarica. Dokončno je treba odločiti 
o nadaljnji eksploataciji jame Kisovec. 

Letos bo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije skle- 
njen dogovor o dolgoročni dobavi premoga iz BiH za potrebe 
industrije in široke porabe v predvidenih okvirih srednje- 
ročne bilance proizvodnje in porabe premoga do 1980. leta. 
Proizvodnja po posameznih vrstah in kvalitetah se bo uskla- 
jevala s potrebami elektrogospodarstva in ostale porabe. Ob 
tem se bo vodila politika normalnega obsega proizvodnje z 
zagotovitvijo potrebnih količin in predvidenih zalog, kar bo 
posebno važno ob koncu leta 1977. 

7. Vsa porabniki premoga, posebno podpisniki samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana razvoja premogovništva do 
1980. leta morajo izvrševati prevzete obveznosti in omogočati 
s svojim sistemom porabe normalen, z energetsko bilanco 
predviden obseg proizvodnje premoga. Na področju široke 
porabe je potrebno vložiti napore, da se najbolj ogroženi deli 
Slovenije — četrte cone onesnaženosti, oskrbijo s premogom 
z ustrezno nižjo vsebnostjo žvepla. Izvršni odbor podpisnikov 
samoupravnega sporazuma o razvoju premogovništva do '980. 
leta mora čimprej sprejeti detajlnejšo bilanco proizvodnje in 
porabe premoga v letu 1977 in rešiti v dogovoru še odprta 
vprašanja, posebno na področju rjavega premoga, kjer obsta- 
jajo možnosti alternativnih rešitev. Substitucija premoga s 
tekočimi gorivi, posebno v industriji, mora potekati kontro- 
lirano v skladu z doseženim sporazumom in ob soglasju obeh 
energetskih skupnosti in Združenja TOZD energetike. 

8. Pospešiti je treba izdelavo investicijskega programa za 
izgradnjo rudnika urana, predelavo uranove rude in odlaga- 
lišča. Takoj po sprejetju programa je treba začeti s pripra- 
vami in izvajanjem del, da bodo rudnik in predelovalne na- 
prave začele z normalnim obratovanjem v 1980. letu. Vsako 
nadaljnje zavlačevanje del bo povzročilo težave pri oskrbi 
nuklearne elektrarne Krško z gorivom po 1981. letu. 

9. Predvideni porast porabe naftnih derivatov je višji od 
predvidevanj srednjeročne energetske bilance, kar še vedno 
kaže na preveč ekstenzivno rast, ki jo bo potrebno regulirati 
z ekonomskimi in po potrebi tudi z drugimi ukrepi, posebno 
na področju industrije in široke porabe. Nove cene uvozne 
nafte, ukinitev egalizacijskega fonda, uvedba posebnega pro- 
metnega davka bodo s svojimi učinki delno regulirali rast in 
strukturo porabe, vendar jo bomo morali usmerjati tudi z 
dogovorjenimi ukrepi racionalizacije, transformacije in porabe 
derivatov. V conah s četrto stopnjo onesnaženja je treba v 
dogovoru s dobavitelji za gretje nujno zagotoviti kurilna 
olja z nizko vsebnostjo žvepla oziroma nadomestitev s 
plinom. 

10. Nadaljevati je treba z izgradnjo rezervoarskih kapa- 
citet za naftne derivate v Lendavi ter pričeti z gradnjo v 
Ljubljani in Celju. Posebna pozornost bo posvečena povečanju 
rezervoarjev za tekoči naftni plin tako pri plinarnah kot 
večjih mdustrijskih porabnikih. V letu 1977 je treba z zago- 
tovitvijo sredstev povečati proizvodnjo naravnega plina z 
uvedbo novih oblik pridobivanja. Izgradnja magistralnega pli- 
novodnega omrežja in priključkov porabnikov bo pospešeno 
tekla zaradi obveznosti prevzema prvih količin plina že v ju- 
liju 1978. Začela se bo rekonstrukcija rafinerije v Lendavi in 
nadaljevale priprave za rafinerijo Sermin. V dogovoru z do- 
bavitelji derivatov in tekočega naftnega plina bo potrebno za- 
gotoviti nemoteno preskrbo in preprečiti motnje, ki lahko 
težje vplivajo na normalno delovanje gospodarstva. 

11. V letu 1977 bo problemom daljinskega ogrevanja ne 
samo zaradi večje racionalnosti izrabe energije, temveč tudi 
zaradi izboljšanja stanja onesnaženosti zraka posvečeno več 
raziskav, ki naj dolgoročno opredelijo odnos do razvoja da- 
ljinskega ogrevanja v posameznih predelih Slovenije, posebno 
v večjih mestih. S tem v zvezi bo potrebno tudi opredeliti 
sistem kombinirane proizvodnje toplote in električne energije 
kot tudi opredeliti oskrbo z gorivom. 

12. Z ozirom na slabo raziskana ležišča primarnih virov 
energije je potrebno v letu 1977 sprejeti samoupravni spora- 
zum, ki bo opredelil obseg raziskav, vire sredstev m način 
povezave zainteresiranih proizvajalcev in porabnikov ener- 
gije pri izpolnjevanju te naloge. Posebno važno je zagotoviti 
obseg raziskav pri uranu, premog-u in zemeljskem plinu. 

13. Za lažjo premostitev problemov letošnje in bodočih 
energetskih bilanc bo med letom sprejet program ukrepov za 
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racionalizacijo proizvodnje, transformacijo, transporta in po- 
rabe energije, ki bo na posameznih področjih opredelil naloge 
nosilcev, določil rok in način realizacije posameznih ukrepov. 
Program bo vsekakor doprinesel k aktivnejšemu pristopu že 
znanim problemom in vplival na njihovo intenzivnejšo obde- 
lavo in razrešitev. 

14. Energetska bilanca za 1977. leto zahteva kontinuirano 
spremljanje in ukrepanje predvsem vseh nosilcev, kot so Po- 
slovno združenje za energetiko, ISE, ISNAP, Gospodarska 

ZDRUŽENA ELEKTROGOSPODARSKA 
PODJETJA SLOVENIJE 
MARIBOR 

zbornica Slovenije, SOZD EGS, Petrol, Istra-benz in manjši 
premogovniki. Na podlaga predloženih sklepov in zaključkov 
bo pripravljen akcijski program, ki bo opredelil roke in no- 
silce za njihovo izvedbo. Za še kvalitetnejše izvajanje ener- 
getske in elektroenergetske bilance bo obdelana tudi uteme- 
ljenost formiranja energetske oziroma zveze skupnosti. Iz- 
vršni svet in republiški upravni organi, posebej RK za ener- 
getiko, bodo v okviru svojih pristojnosti ukrepali in pomagali 
k čim kvalitetnejši realizaciji njenih nalog in ciljev. 

Program 

racionalizacije in zmanjšanja stroškov poslovanja 

elektrogospodarstva 

Naloga elektrogospodarstva je, da oskrbuje vse družbene 
celice, delavce na delovnem mestu in krajane na mestu, kjer 
živijo z zadostnimi količinami kvalitetne električne energije, 
dovolj zanesljivo in s čim nižjimi stroški. Doseganje količin- 
skih in kvalitetnih zahtev po oskrbljenosti z električno ener- 
gijo pa je v nasprotju z doseganjem zahtev po nizkih stroških. 
Večja količinska razpoložljivost in večja zanesljivost oskrbe 
zahtevata večje naložbe v sredstva za delo, v sredstva uprav 
ljalno-informativnega sistema, za strokovnost delavcev, raz- 
iskovalno-razvojno dejavnost itd. Glede kvalitete električne 
energije ne sme biti odstopanja od danih toleranc v pove- 
zanih elektroenergetskih sistemih. Tudi zanesljivosti se daje 
vedno večji poudarek, vkljub večjim stroškom, ki jih zahteva 
zanesljiv sistem. Energetska politika je tista, ki dolgoročno 
začrtuje cilje, pota in sredstva, s katerimi je mogoče doseči 
širše socialne, ekonomske in prostorsko-regionalne cilje. Elek- 
troenergetski sistem ima takšne produkcijske značilnosti, ki 
nikoli ne zagotavlja 100 o/o zanesljivost oskrbe z električno 
energijo, temveč se moramo za stopnjo zanesljivosti odločiti. 
Ta odločitev pa zavisi predvsem od razpoložljivosti material 
nih sredstev združenega dela, strukturno in časovno usklajene 
zgrajenosti vseh elementov elektrogospodarskega sistema s 
primarnimi viri energije in priazdevanja delavcev elektrogospo- 
darstva pri produkciji primarnih virov energije, pretvarjanju 
le-teh v električno energijo, ter prenosu in razdelitvi le-te 
vsem porabnikom. Obstojajo še drugi kriteriji za zanesljivost 
oskrbe, vendar so navedeni osnovni. V našem programu se 
lotevamo predvsem zadnjih. Skladno z »Dogovorom o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980« Zdru- 
žena elektrogospodarska podjetja Slovenije sprejemajo pro- 
gram racionalizacije in zmanjšanja stroškov poslovanja. 

1. NALOGE S PODROČJA UVELJAVLJANJA 
SAMOUPRAVNEGA ZDRUŽENEGA DELA 
NA PODLAGI USTAVE, ZAKONA 
O ZDRUŽENEM DELU iN ZAKONU O TEMELJIH 
SISTEMA DRUŽBENEGA PLANIRANJA 

1.1 Samoupravni sporazum o dohodkovnih odnosih 
na osnovi razdelitve dohodka po internih me- 
rilih 

Problematika: Na realizacijo skupnega dohodka iz pro- 
izvodnje, prenosa in distribucije električne energije, ki se rea- 
lizira na enem mestu v republiki in se iz le-tega mesta še 
tisti trenutek razdeli na TOZD, vplivajo vse TOZD elektro- 
gospodarstva soodvisno. Delavci TOZD s področja elektro- 
gospodarstva in premogovništva ustvarjajo skupen prihodek 
z različnim deležem živega dela in različnim deležem opred- 
metenega dela. Z natančno opredelitvijo izhodiščnega razmerja 

lastnega in prenešenega dela se določajo tudi deleži na 
skupno ustvarjenem prihodku. 

V fazi razdelitve se ustvarja temeljna pravica delavcev do 
razpolaganja z deležem v skupnem prihodku, ki je sorazme- 
ren deležu prenešenega in živega dela. Delavci TOZD proizvod- 
nje primarnih virov energije, delavci proizvodnje, prenosa in 
distribucije električne energije za to sklenejo samoupravni 
sporazum, s katerim urejajo: 

— normative in kriterije za določanje stroškov, amorti- 
zacije, produktivnosti itd. 

— merila za oblikovanje internih obračunskih cen 
— roke za obračun skupnega prihodka 
— način uresničevanja solidarnosti 
Merila za oblikovanje internih obračunskih cen slonijo na 

stimulaciji iz stopnje obratovalne pripravljenosti, zniževanja 
stroškov in povečanja produktivnosti. Na ta način prihajamo 
iz dosedanjega pogodbenega odnosa med proizvodnjo premoga 
in proizvodnjo električne energije in iz stroškovnega sistema 
delitve dohodka na področju proizvodnje, prenosa in distri- 
bucije električne energije v dohodkovne odnose, ki nastopajo 
pri združevanju sredstev in dela vseh energetskih področij 
vezanih na pridobivanje električne energije. 

Naloga: Sprejet je že samoupravni sporazum o obratovalni 
pripravljenosti, v razpravi je samoupravni sporazum o ure- 
janju dohodkovnih odnosov na osnovi internih meril, izdelani 
so novi predlogi normativov in kriterijev za določanje stro- 
škov in dohodka, katere pa je potrebno še nadalje dopolnje- 
vati ter uskladiti. Vse tri akte je potrebno medsebojno do- 
končno uskladiti in takšne predložiti v obravnavo in potrditev 
samoupravnim organom, ISE in IS skupščine SR Slovenije. 

Nosilec: Nosilec naloge so družbeno politične organizacije, 
izvajalci nalog pa so imenovane delovne skupine in delovna 
skupnost skupnih služb. 

Rok izdelave: Izdelava predloga vseh potrebnih aktivnosti 
do 1. januarja 1977. Samoupravni sporazum o dohodkovnih 
odnosih na osnovi internih cen do 15. januarja 1977. Normativi 
in kriteriji do 1. marca 1977. Uskladitev samoupravnega spo- 
razuma o obratovalni pripravljenosti, samoupravnega spora- 
zuma ter normativov in kriterijev s primerjalnim izračunom 
do 31. marca 1977. 

1.2 Program dejavnosti za nadaljnje uresničevanje 
samoupravne organiziranosti na osnovi ustave 
in zakona o združenem delu 

Problematika: Na področju elektrogospodarstva in pro- 
izvodnje premoga je dosežen velik napredek pri organiziranju 
povečane družbenosti obeh panog z intitucijo interesne skup- 
nosti elektrogospodarstva Slovenije. Ravno tako so doseženi 
premiki v organiziranju TOZD in drugih oblik OZD. Ne glede 
na doseženo stanje pa je potrebno stremeti k izpopolnitvi 
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organiziranosti SOZD EGS, ki bo še bolje omogočala izva- 
janje socialno-ekonomskih ciljev celotne družbene skupnosti 
Slovenije na doseženi stopnji razvitosti produkcijskih odno- 
sov. Takšno načelo bi lahko razčlenili na naslednja izhodišča: 

— osnova za samoupravno organiziranje je samoupravni 
družbenoekonomski sistem, 

— upoštevati specifičnosti produkcijskega sistema, 
— upoštevati specifičnosti v menjalni in razdelilni fazi 

produkcijskega procesa, 
— upoštevati razvojne težnje, dane z razvojno energetsko 

politiko, regionalno-prostorsko politiko in politiko varstva 
okolja. 

Na osnovi dosedanjih analiz in izhodiščnih postavk zakona 
o združenem delu je potrebno posvetiti posebno pozornost 
naslednjim problemom: 

— organizacija proizvodnje premoga v okviru elektrogo- 
spodarskega sistema, 

— organizacija prenosne dejavnosti, 
— organizacija distribucijske dejavnosti, 
— organizacija razvojno-investicijske dejavnosti 
— organizacija spremljajočih dejavnosti (delovne skup- 

nosti skupnih služb na vseh ravneh itd.). 
Pri tem pa je potrebno posvetiti posebno pozornost orga- 

niziranju samoupravnih interesnih skupnosti s področja ener- 
getike na vseh ravneh družbenopolitične organiziranosti. 

Naloga: Izdelava programa dejavnosti za nadaljnje ure- 
sničevanje samoupravne organiziranosti, ki mora zajeti vse 
osnovne probleme, predvideti potrebno zaporedje aktivnosti 
in časovno razporejeno skladno z zakonom o združenem delu 
Program mora biti izdelan tako, da bodo aktivnosti za reali- 
zacijo samoupravne organiziranosti vsebinsko zajele akte s 
področja dohodkovnih odnosov. 

Nosilec: Družbenopolitične organizacije EGS, izvaja na- 
logo delovna skupina SOZD EGS. 

Rok izdelave: 15. januar 1977 

1.3 Naloga iz samoupravnega sporazuma o združe- 
vanju sredstev za financiranje graditve objek- 
tov po samoupravnem pianu razvoja elektro- 
energetike za obdobje 1976—1980 

Problematika: Na osnovi 6. člena navedenega samouprav- 
nega sporazuma mora SOZD EGS s posebnim samoupravnim 
sporazumom zagotoviti združevanje obračunane amortizacije 
za financiranje objektov po programu ISE in sicer: 

— delavci OZD EGS s področja proizvodnje in prenosa 
v višini 80 odst. obračunane amortizacije iz osnovne dejav- 
nosti. 

— delavci OZD s področja premogovništva za potrebe 
EGS v višini 50 odst. tistega dela obračunane amortizacije, ki 
odpade na dejavnost za potrebe EGS. 

Od združene amortizacije v višini 80 °/<>, oziroma 50°/o se 
odštejejo v letih 1976—1980 zapadle obresti za odplačilo do- 
mačih in tujih kreditov za graditev energetskih objektov. 

Ostala amortizacija, to je 20 »/o v proizvodno-prenosni de- 
javnosti, 50 o/o v premogovništvu za potrebe SOZD EGS in 
100% v distribucijski dejavnosti pa se koristi za reinvesticije 
v OZD. TOZD morajo izdelati programe koriščenja teh sred- 
stev, ki se koordinirajo v DO, SOZD EGS in predložijo v odo- 
britev na interesne skupnosti. 

Obračunana amortizacija je tudi osnova za obračunavanje 
devizne amortizacije. V okviru SOZD EGS je že sklenjen 
sporazum o združevanju »devizne« amortizacije. 

Naloga: Izdelati in samoupravno sprejeti je treba samo- 
upravni sporazum o združevanju obračunane amortizacije za 
financiranje objektov po programu ISE. Ravno tako je treba 
izdelati program koriščenja preostale amortizacije za reinve- 
sticije. Ta program mora biti izdelan tako, da bo vseboval: 
reinvesticijsko politiko, program nujnih reinvesticijskih na- 
ložb, ekonomsko obrazložitev po objektih ali napravi ter 
konstrukcijo financiranja. Program koriščenja amortizacijskih 
sredstev pa bo odvisen od politike oblikovanja amortizacije, 
zaradi česar je potrebno v samoupravni sporazum in program 
vnesti način spremljanja in korigiranja obeh aktov. 

Nosilec: Delovna skupnost skupnih služb SOZD EGS. 
Rok izdelave: Samoupravni sporazum do 1. februarja 1977. 

Program investicij: 
— analizo porabe sredstev v letu 1976 do 1. marca 1977 
— predlog programa za leto 1977 do 1. marca 1977 
— predlog programa do leta 1980 do 1. 7. 1977 

1.4 Ostale naloge izvajanja zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja 

S področja izvajanja tega zakona izhajajo zlasti naslednje 
naloge: 

— sklenitev samoupravnega sporazuma o osnovah skup- 
nega plana elektrogospodarstva Slovenije, ki je v podpisovanju 
(sporazum ISE) 

— sklenitev samoupravnega sporazuma o osnovah plana 
SOZD EGS na osnovi skupnega plana ISE, ki je bil obrav- 
navan na odborih DS SOZD EGS, vendar še ni dan v javno 
razpravo, ker niso razčiščeni vsi vrednostni elementi vezani 
na točko 1. 3. 

— sprejem enotne metodologije in minimum enotnih ka- 
zalcev, ki so potrebni za pripravo, sprejemanje, uresničevanje 
in spremljanje planov. Metodologija je sprejeta in se delno 
že uporablja za pripravo gospodarskega načrta za leto 1977. 

Planiranje je potrebno izvajati tako, da se vrši sočasno 
pripravljanje, usklajevanje in sprejemanje planov. Planiranje 
mora biti kontinuirano. 

Naloga: Dokončno je potrebno pripraviti predlog samo- 
upravnega sporazuma o osnovah plana SOZD EGS. Dolžnost 
organov upravljanja poslovodnih organov in strokovnih služb 
je, da pravočasno sprožijo, organizirajo in pripravijo samo- 
upravne sporazume o osnovah planov in sprejemanje letnih 
planov TOZD, DO in SOZD EGS. 

Nosilec: Delovna skupnost skupnih služb v DO in SOZD 
EGS. 

Rok izdelave: Samoupravni sporazum o osnovah plana do 
31. marca 1977. 

1.5 Program razvoja elektrogospodarstva Slovenije 
za pokrivanje porabe električne energije do 
leta 1990 

Problematika: Družbeni plan SR Slovenije za obdobje od 
leta 1976 do 1980, kakor tudi družbeni plan Jugoslavije dajeta 
usmeritev v čim večje koriščenje domačih primarnih energet- 
skih virov. V SR Sloveniji bo slonel izbor možnih objektov 
za pokrivanje potreb po električni energiji predvsem na na- 
slednjih področjih: 

— izkoriščanje še razpoložljivih hidroenergetskih virov, 
— izgradnja toplarniških zmogljivosti, 
— izkoriščanje še razpoložljivega premoga in mazuta, 
— sovlaganje v proizvodne objekte v drugih republikah in 

AP Kosovo, 
— izgradnja 2. NE v SR Hrvatski. 
Izdelani in delno že sprejeti s strani samoupravnih orga- 

nov so posamezni interni akti, ki služijo kot pripomoček za 
enotno planiranje in izvajanje pripravljalnih del: metodologija 
ugotavljanja elementov strukture cene za optimiranje ener- 
getskih objektov EGS, kriteriji za izbor elektroenergetskih ob- 
jektov, mrežni plan in blok diagram za prikaz pripravljalnih 
del pa je v razpravi. 

Naloga: Na osnovi sprejetih aktov, ki jih mora še po- 
trditi ISE, je potrebno pripraviti predlog programa razvoja 
EGS za pokrivanje potreb po električni energiji do leta 1990. 
Predlog mora biti sestavljen iz: 

— prognoze porabe električne energije, 
— energetske optimizacije možnih variant proizvodnje 

premoga, proizvodnje in prenosa električne energije, 
— ekonomske optimizacije možnih variant, 
— predlog dolgoročne politike cen in tarifne politike. 
Nosilec: Delovna skupnost skupnih služb v DO in SOZD 

EGS. 
Rok izdelave: 1. julij 1977. 

1.6 Dolgoročni razvojni program EGS za pokrivanje 
potreb po električni energiji do leta 2000 

Problematika: Izdelan je pregled možne izgradnje elek- 
trarn na osnovi še razpoložljivih primarnih virov v Sloveniji. 
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Za dolgoročno pokrivanje potreb po električni energiji bo 
potrebno slediti jasnejši opredelitvi energetske politike glede 
usmeritve na: 

— jedrsko gorivo, 
— premog v drugih republikah in AP Kosovo, 
— tekoča in plinasta goriva. 
Naloga: Pripraviti je treba metodologijo dolgoročnega 

programiranja razvoja elektrogospodarstva na osnovi izdelane 
energetske politike SR Slovenije in Jugoslavije. 

Nosilec: Delovna skupnost skupnih služb SOZD EGS. 
Rok izdelave: 1. 7. 1977. 

2. PROGRAM RACIONALIZACIJE 
IN ZMANJŠANJE STROŠKOV POSLOVANJA 
ZDRUŽENIH ELEKTROGOSPODARSKIH 
PODJETIJ SLOVENIJE 
Program racionalizacije in zmanjšanja stroškov poslovanja 

združenih elektrogospodarskih podjetij Slovenije (EGS) mora 
sloneti na temeljitih analizah lastnega poslovanja, kot tudi na 
osnovi primerjalnih analiz s sličnimi organizacijami združe 
nega dela. Naše analize slonijo na primerjavi z elektrogospo- 
darstvi v Jugoslaviji. Zal niso vedno enotni podatki, razlike 
nastopajo zaradi neenotne organiziranosti, metode zbiranja 
podatkov so različne itd. Ne glede na slabosti nam takšne 
analize le nudijo močno oporo za pravilno usmeritev k na- 
daljnjemu proučevanju poslovanja. 

2.1 Podatki o obratovanju 
Problematika: Uvodoma podajamo prikaz podatkov (ob- 

delava ERC Maribor za JUGEL in letna poročila PZE) o 
proizvodnji, koriščenju zmogljivosti in o toplotnih izkoristkih, 
ki imajo vsi velik vpliv na poslovne rezultate. 

Proizvodnja električne energije (v GWh) 

Hidroelektrarne: 

SRS 
1973 
1974 
1975 
I.—IX. 1976 

2230 
2232 
2437 
1481 

SFRJ Delež SRS v SFRJ 

15855 14,06 »/o 
20009 11,15 o/0 
18803 12,96 »/o 
13926 10,63 »/o 

Zmanjšanje deleža hidroenergije v SRS pomeni istočasno 
tudi poslabšanje gospodarnosti nasproti povprečju SFRJ. Evi- 
dentna je slabša hidrologija v SR Sloveniji v letu 1974 in 1976. 

Termoelektrarne: 

SRS 

1973 
1974 
1975 
I.—IX. 1976 

2996 
3026 
3407 
2856 

SFRJ Delež SRS v SFRJ 

15150 17,13 % 
15109 20,03 o/„ 
16766 20,32 o/o 
13750 ' 20,77 o/„ 

Skupna proizvodnja HE in TE (zaokroženo v GWh) 

SRS SFRJ Delež SRS v SFRJ 

1973 
1974 
1975 
I,—IX. 197C 

4826 
5258 
5844 
4337 

31005 
35118 
35569 
27676 

15,56 o/o 
14,97 o/0 
16,43 o/c 
15,67 o/o 

Skupen porast proizvodnje električne energije je bil v 
letih 1973—1975 preko 20 % v SRS, v SFRJ pa izpod 15 o/0. 

Delež prenešene energije znaša v SRS nekaj iznad deleža 
proizvedene električne energije in znaša od 16 do 17,b o/0 v pri- 
merjavi s povprečjem SFRJ. 

Delež TE v strukturi proizvodnje na pragu elektrarn 

Delež proizvedene električne energije TE nasproti skupni 
proizvodnji na pragu elektrarn je bil v posameznih letih in 
republikah naslednji (v %>): 

BIH 
CRNA GORA 
HRVATSKA 
MAKEDONIJA 
SLOVENIJA 
SRBIJA 
SFRJ 

1973 
57,67 

49,10 

53,79 
48,88 
48,86 

1974 
56,15 

28,56 

57,55 
43,77 
43,02 

1975 I.-IX.1976 
60,37 65,71 

33,61 

58,30 
46,16 
47,16 

38,73 

65,85 
47,85 
49,68 

Delež TE v SRS raste znatno hitreje kot v SFRJ. če bi 
SRS ostala leta 1975 na povprečnem deležu TE v SFRJ bi 
imeli po ceni energetskega goriva 27,85 p/kW za skoraj 183 
milijonov novih din nižje stroške. 

Obratovalne ure elektrarn (število ur na leto, če bi elek- 
trarna obratovala s polno močjo). 

Obratovalne ure hidroelektrarn zelo zavisijo od hidrolo- 
gije in namembnosti, za katero je zgrajena (pretočna, akumu- 
lacijska, vršna HE). Primerjava pa kaže, da dosegajo HE v 
SRS mnogo višje število obratovalnih ur, kot znaša to po- 
vprečje v SFRJ (blizu 30 odstotkov). 

BIH 
CRNA GORA 
HRVATSKA 
MAKEDONIJA 
SLOVENIJA 
SRBIJA 
SFRJ 

1973 
5917 

5133 

4153 
4738 
4904 

1974 
4826 

3822 

4404 
4716 
4561 

1975 
5532 

4186 

4959 
5119 
5062 

V SRS je nizko , število obratovalnih ur predvsem posle- 
dica manjšega obratovanja manj rentabilnih enot v Trbovljah 
in Brestanici. Vseeno pa se razmere v SRS stalno izbolj- 
šujejo. Glede obratovalnih razmer dajo bolj jasno sliko po- 
datki po agregatih v SRS: 

Šoštanj 1—3 
Šoštanj 4 
Trbovlje 1—3 
Trbovlje 4 
Brestanica 1—2 
Brestanica 3—5 
Toplarna Lj. 

1973 

6177 
4080 
3068 
3757 
3630 

5644 

1974 

5650 
6202 
3278 
2806 
2824 

4027 

1975 

5958 
6449 
2913 
4180 
2152 
1107 
5362 

Toplotni izkoristek (TI) in fakor izkoriščanja (FI) v ter- 
moelektrarnah 

1973 
TI FI 

Šoštanj 1—3 
Šoštanj 4 
Trbovlje 1—3 
Trbovlje 4 
Brestanica 1—2 
Brestanica 3—5 
TO Ljubljana 
Skupaj TE 

33.24 
34,20 
20,14 

70,32 
46,45 
34,92 

1974 
TI FI 
32,82 64,50 
38,89 70,80 
20,54 37,42 
36,38 32,03 

1975 
TI FI 

33,05 42,77 
19,88 41,32 18,51 32,24 

31,78 32,13 29,00 45,97 
31,53 48,01 33,83 55,87 

31,10 
37,9 
22,6 
36,2 
18.2 
33,8 
29.3 
33,6 

68,0 
73.6 
33,3 
47.7 
24,6 
12,6 
61,2 
56.8 

Toplotni izkoristek (TI) je v odst. izraženo razmerje med 
odvedeno in dovedeno energijo. 

Faktor izkoriščanja TE pa je v % izraženo razmerje med 
dejansko proizvodnjo in instalirano proizvodnjo električne 
energije. Iz tabel je razvidno, da najmanj rentabilne enote 
tudi najmanj obratujejo, če je istočasno specifični strošek 
goriva nižji. 

Izgube v prenosu 

Izgube v prenosu so bile (v GWh) 

Izguba prenosa 
% od razpoložljive 
energije 

1973 
143 

2,43 

1974 
165 

2,54 

1975 
185 

2,70 

I—XI. 1976 
161 

2,86 
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Izgube prenosa naraščajo zaradi nedograjenosti prenos- 
nega sistema, večjega tranzita, rasti porabe in zaradi neza- 
dostne kompenzacije jalove energije. 

Izgube v distribuciji so bile: 

1973 

Izgube (v GWh) 
Izgube (v %>) 

1973 
290 

8,08 

1974 
328 

8,52 

1975 I—XI. 1976 
392 316 

9,62 8,02 

V distribuciji so te izgube količinsko večje, vendar glede 
na povprečje v SFRJ (10,1 o/o v letu 1975) mnogo nižje. Ce bi 
izgube leta 1975 ostale na ravni leta 1974, bi s tem prihranili 
preko 32 milijonov din. Problematiki izgradnje omrežja, kom- 
penzaciji jalove energije v prvi vrsti pri porabniku in stimu- 
lativni tarifni politiki za ovrednotenje jalove energije je zato 
treba posvetiti vso pozornost. 

Lastna raba električne energije v elektrarnah 

Lastna raba električne energije v elektrarnah bistveno 
vpliva na ekonomičnost proizvodnih agregatov. 

Lastna raba je izračunana na osnovi dejanske proizvod- 
nje na generatorju in oddane energije na pragu elektrarne 
v o/«: 

1973 1974 1975 

Šoštanj 1—3 
Šoštanj 4 
Trbovlje 1—3 
Trbovlje 4 
Brestanica 1—2 
Brestanica 3—5 
TO Ljubljana 

9,85 
9,62 

11,13 
7,88 

10,78 

12,03 

9,43 
8,84 

10,96 
7,95 

13,28 

11,28 

8.78 
8,94 

11,93 
7.79 

15,51 
2,18 

10,24 

TE povprečje 9,68 9,29 8,95 

HE na Dravi 
HE na Savi 
HE na Soči 

0,33 
0,79 
1,92 

0,31 
0,99 
1,89 

0,30 
0,66 
1,93 

HE povprečje 0,53 0,54 0,50 

.c 
£ •M 

m 

a 
£ X 

1974 
A 
Ž X 
"rt o M 

1975 I—IX. 1976 

X 

Xi 
£ & 
^ X 
O »-H X 

BIH 
ČRNA GORA — 
HRVATSKA 2850 
MAKEDONIJA — 
SLOVENIJA 3206 
SRBIJA 3161 
SFRJ 3097 

3049 12,59 3074 17,61 3091 

xs 
% 
O X 

24,24 

si 

6 a 

24,55 

13,08 2457 23,89 2959 30,54 33,58 

13,73 2960 
9,93 3125 

11,67 3004 

17,47 
14,82 
17,03 

2812 
2880 
3011 

27,85 26,86 
21,08 23,35 
24,28 25,81 

Odstotek lastne rabe se občutno zmanjšuje, kar je pa 
močno povezano s stopnjo izkoriščenosti agregata. 

Naloga: Potrebno je izidelati programe kompenzacije ja- 
love energije od proizvodnje do porabe električne energije. 
Predloženi tarifni sistem na IO ISE že predvideva povečane 
tarife za prevzeto jalovo energijo. Izdelati je potrebno pro- 
gram ukrepov za znižanje lastne ralbe po vseh prodOTOdnih 
agregatih, zlasti v TE. 

Nosilci nalog: Predlog ukrepov za izboljšanje kompenza- 
cije jalove energije izdelajo delovne skupnosti skupnih služb 
v DO in SOZD EGS. 

Akcijski program ukrepov za najmanj 5 °/o zmanjšanje 
lastne porabe električne energije nasproti letu 1976 pripravijo 
TOZD s področja proizvodnje in delovne skupnosti skupnih 
služb v SOZD EGS. 

Rok izdelave: Predlog ukrepov za izboljšanje kompenza- 
cije jalove energije do 1. 2. 1977. 

Akcijski program ukrepov za 5 »/o zmanjšanje lastne rabe 
nasproti stanju.v letu 1976 do 31. 3. 1977. 

2.2 Stroški energetskega goriva 

Problematika: Strošek energetskega goriva je odvisen od 
specifične porabe toplote na proizvedeno kilovatno uro, ozi 
roma od izkoriščanja in angažiranja termoagregata. Na višino 
stroškov energetskega goriva pa vpliva delež proizvodnje TE 
nasproti skupni proizvodnji HE in TE ter hidrologija. 

Primerjava specifične porabe toplote po posameznih re 
publikah (v Kcal/kWh) in po letih (podatki JUGEL in PZE) 
ter strošek energetskega goriva (p/kWh>: 

Specifična poraba toplote v Sloveniji pada in je nižja od 
poprečja v SFRJ, kar je vpliv večje proizvodnje TE v bolj 
ekonomičnih agregatih (TE Šoštanj 275 M in TE Trbovlje 
125 MW) in prizadevanja delavcev v TE po bolj smoternem 
izkoriščanju energetskega goriva. Rezultat obratovanja je vi- 
den v specifičnem strošku goriva v Sloveniji, ki je kljub 
delnemu upoštevanju povečanja notranje cene premogu še 
vedno v devetih mesecih 1.1976 nekoliko nižja od lanskoletne 
povprečne cene (za 1 p/kWh). 

Kljub zmanjšanju specifične porabe toplote za proizvodnjo 
električne energije v letih 1973—1976, je strošek energetskega 
goriva še vedno iznad poprečja v SFRJ, kar je posledica 
višje cene premoga, ne pa večje specifične porabe. Vendar 
se stroški goriva v drugih republikah vse bolj približujejo 
stroškom goriva v SR Sloveniji, kar je težko razumljivo, če 
upoštevamo, da se širijo rudniške zmogljivosti dnevnih kopov 
in s tem racionalizira proizvodnja. Verjetno v SR Sloveniji 
zaostajamo glede na ostale republike pri priznavanju stroškov 
enostavne in razširjene reprodukcije rudnikom, ki se delno 
pokriva iz sredstev energetike. Stirbški energetskega goriva so 
za leto 1975 znašali 26,59 p/kWh. Plun za leto 1976 je pred- 
videval 30,20 p/kWh, ki bo pa uresničen z nižjimi stroški 
in sicer predvidoma 29,4-2 p/kwh. 

Naloge: V letu 1976 smo izdelali normative specifične po- 
rabe toplote za posamezne termoagregate. Izdelati 'bo potrebno 
še meritve in predlog za normative porabe goriva za zagone in 
zaustavitve, kalo itd. Izdelati je treba tudi normative za pro- 
izvodnjo premoga. Direktor sektorja za eksploatacijo skliče 
enkrat mesečno sestanek z direktorji tehničnih sektorjev v 
TE, ki skupno analizirajo gospodarjenje s premogom in 
izdelajo predloge o potrebnih tehničnih izboljšavah. 

Nosilci nalog: Delovne skupnosti skupnih služb v DO in 
SOZD EGS. 

Rok izdelave: Program meritev do 30. aprila 1977. 
Ostale naloge sproti, vendar najkasnje do 10. v prihod- 

njem mesecu za pretekli mesec 

2.3 Stroški investicijskega vzdrževanja in drugi 
materialni stroški 

Problematika: Po podatkih ERC Maribor (Elektronski ra- 
čunski center, Dravske elektrarne Maribor), ki obdeluje te 
zbirne podatke za JUGEL, so bili doseženi v letu 1075 v SR 
Sloveniji naslednji stroški v p/kwh v primerjavi s SFRJ 
(podatki so glede na metodologijo zajemanja podani skupaj 
za oba stroška): 

HE 
TE 
PRENOS 

SFRJ 
4,76 
4,44 
0,84 

SRS 
3,53 
3,21 
0,60 

INDEKS 
74,16 
72,30 
71,43 

Nominalni porast stroškov investicijskega vzdrževanja ter 
drugih materialnih stroškov v distribuciji je bil v SRS v letu 
1975 nasproti letu 1973 večji za 115,92 %, v SFRJ pa za 
113,18 o/o, torej v porastu ni bistvene razlike. Iz podatkov je 
vidno, da je ta strošek v SR Sloveniji občutno nižji od 
poprečja SFRJ. 

Seveda se ob. splošnih naporih elektrogospodarstva Slove- 
nije za racionalizacijo poslovanja ne moremo zadovoljiti s 
tako ugotovitvijo. Po drugi strani pa je potrebno upoštevati, 
da zmanjševanje stroškov pri investicijskem in tekočem 
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vzdrževanju lahko povzroči negativni učinek zmanjšanja obra- 
tovalne zanesljivosti, kar pa povzroči lahko daleč večje po- 
sledice zvišanja stroškov tako elektrogospodarstvu kot po- 
rabnikom. 

Nadaljnje možnosti za znižanje teh stroškov obstojajo v 
Objektivno postavljenih normativih stroškov vzdrževanja. Pri 
drugih materialnih stroških bi moral normativni strošek po- 
krivati skupne stroške delovnih organizacij in SOZD EGS pri 
optimalni organiziranosti, ki mora obvezno upoštevati racio- 
nalnost poslovanja. 

Naloge: Vzpodbuda za znižanje stroškov investicijskega 
vzdrževanja in drugih materialnih stroškov bodo objektivno 
postavljeni normativi. Nosilci ter roki za izvršitev te naloge 
so podani v točki 1.1. tega programa. Vzporedno s to nalogo 
je potrebno proučevati in izpopolnjevati organizacijo vzdrže- 
vanja v TOZD in DO. 

Tudi racionalna organiziranost delovnih skupnosti v TOZD, 
DO in SOZD EGS, poenotenje opravil preko računalniških 
c™trov' °P'cimalna organizacija informativno-upravljalnih voz- lišč in centrov ter njihova povezanost izven sistema elektro- 
gospodarstva lahko v veliki meri prispeva k zmanjšanju stro- 
škov skupnih služb na vseh ravneh. 

Analitsko spremljanje teh stroškov, tekoče in v celotni 
strukturi EGS, bo tudi prispevalo k novim pobudam za spre- 
jemanje ukrepov za njihovo zmanjševanje. 

Na vse naštete elemente stroškov in racionalizacijo po- 
slovanja na področju investicijskega vzdrževanja in drugih 
materialnih stroškov bo v veliki meri vplivalo uresničevanje 
točke 1. tega programa. 

Nosilci nalog: Delovne skupnosti skupnih služb TOZD DO 
in SOZD EGS. 

Rok izvedbe: Vzporedno z izvajanjem nalog pod 1. tega 
programa. 

2.4 Pogodbeno, zakonsko in samoupravno dogovor- 
jene obveznosti 

Problematika: V letu 1975 so bili v SRS ti stroški (v 
p/kWh) v primerjavi s poprečnimi v SFRJ naslednji: 

SFRJ SRS INDEKS 
HE 4,55 1,56 34,29 
TE 3.01 3,19 105,98 
PRENOS 0,63 0,30 47,62 

Porast teh stroškov v DO distribuciji je bil v SR Slove- 
niji v letu 1975 višji nasproti letu 1973 za 95,44 o/o, v SFRJ pa 
za 110,96 »/o. 

2al ni na razpolago vseh osnov, ki bi omogočale kom- 
pleksno primerjavo teh stroškov v jugoslovanskem prostoru 
(prispevki za družbeno-politične skupnosti, vodni prispevek 
ter ostale obveznosti iz družbenih dogovorov in samoupravnih 
sporazumov). Razčlenitev dajemo samo za tiste elemente stro- 
škov, za katere imamo na voljo podatke. 

V letu 1975 so znašale obresti na kredite (p/kWh): 

SFRJ SRS INDEKS 
HE 1,19 0,20 16,81 
TE 1,09 1,40 128,44 
PRENOS 0,27 1,05 18,52 

Porast teh stroškov v DO distribucije je bil v letu 1975 
v SR Sloveniji na isti ravni kot leta 1974, v SFRJ pa se je 
povečal za 50,61 %. 

Na izkazano višino obresti za kredite so v SR Sloveniji 
imele vpliv odložitve odplačevanja anuitet za investicijska 
posojila, ki pa v TE zaradi večjega deleža komercialnih 
kreditov niso bile tolikšne kot v HE. 

Zavarovalne premije so znašale v letu 1975 (p/kWh): 

SFRJ SRS INDEKS 
HE 0,44 0,44 100,00 
TE 0,49 0,59 120,41 
PRENOS 0,16 0,10 62,50 

Na to višino stroška vpliva poleg drugih faktorjev, v 
veliki meri starost objektov, ker revalorizacija osnovnih 
sredstev ne prekriva inflacije investicijskih stroškov. Zava- 
rovanje pa ne upošteva vedno sedanje vrednosti objektov. 
Sprejet je dogovor o enotnem zavarovanju na ravni JUGEL 
z enotno pozavarovalno stopnjo, vendar to področje ni ure- 
jeno v tem smislu, da bi to pomenilo enak strošek na pro- 
izvedeno kWh. 

Naloge: Pri ukrepih za racionalizacijo te kategorije stro- 
škov je potrebno upoštevati, da ima na njihovo gibanje zelo 
majhen vpliv elektrogospodarstvo. 

V samoupravnem sporazumu o dohodkovnih odnosih 
(ekonomsko-finančni normativi) pa se bo potrebno dogo- 
voriti, katere obveznosti iz tega naslova (predvsem iz samo- 
upravnih sporazumov) in obseg le-teh se bodo priznavale v 
normativne stroške. Te obveznosti bo morala potrditi ISE. 

Pri prispevkih in članarinah je potreben dogovor, kdo je 
nosilec obveznosti za članarine, da ne bi zaradi različne orga- 
niziranosti prišlo do različnih in podvojenih obremenitev 
(JUGEL, PZE, itd.). Načelno je potrebno uporabljati kriterij, 
da naj se včlani tista organizacija združ.enega dela (TOZDi 
DO ali SOZD) v določeno asociacijo, ki po samoupravnem 
sporazumu o združevanju v DO ali SOZD opravlja poslovne 
funkcije, ki se pokrivajo s funkcijami te asociacije. 

Nosilci nalog: Za pripravo normativov stroškov so no- 
silci podani v točko 1. tega programa. 

Rok: Rok za izvršitev nalog je podan v točki 1. 

2.5 Gibanje delovne sile in rast produktivnosti 

Problematika: Po danih podatkih za celotno Jugoslavijo 
lahko primerjamo le »zaposlene koncem meseca«. Takšna pri- 
merjava pa ne daje realne slike zaradi različnega obsega 
nadurnega dela v posameznih letih. Zato dajemo prikaz giba- 
nja delovne sile na osnovi zaposlenih po vkalkuliranih urah 
in sicer samo za SR Slovenijo za razdobje I—IX. 1976 v pri- 
merjavi s poprečjem leta 1975 (brez TOZD stranskih dejav- 
nosti): 

1975 I—IX. 1976 INDEKS 
HE s prenosom 1099 1115 10146 
TE  1703 1668 97 $4 

Skupaj 
proizvodnja in prenos 2802 2783 99,32 

Distribucija 3874 3930 101,45 
Del. skupnost SOZD EGS 70 104 148^60 

Skupaj SOZD EGS 
((brez rudnik) 6746 6817 101,05 

Upoštevati pa moramo, da so v številu zaposlenih v letu 
1976 vključeni zaposleni za nove proizvodne, prenosne in 
distribucijske objekte. Občutno je zvišanje zaposlenih v de- 
lovni skupnosti SOZD EGS na osnovi samoupravnega spo- 
razuma o ustanovitvi te delovne skupnosti, ki je pričel veljati 
v letu 1975. Zaradi pomanjkanja prostorov ni mogoče delovne 
skupnosti dokončno formirati. 

V elektrogospodarstvu, zaradi specifičnega poslovanja na 
osnovi svobodne menjave dela, še ni dokončno razjasnjeno, s 
katerim kazalcem naj bi merili produktivnost. Jasno je, da je 
ne moremo meriti z vrednostnim kazalcem (vsaj dokler ne 
bodo urejeni ekonomski odnosi v EG). Lahko pa merimo 
produktivnost z odnosom zaposlenih do proizvedenih, pre- 
nešenih ter distribuiranih količin električne energije. V tem 
primeru se produktivnost ne bi mogla izkazovati na ravni 
TOZD, temveč le na ravni sistema. Vsekakor zahteva to 
področje še dodatnih študij. 

Naloge: Prizadevanja za zniževanje zaposlenosti glede na 
obseg delovanja TOZD, DO in SOZD je treba nadaljevati v 
letu 1977, ker mora biti stalna oblika delovanja predvsem 
vodstvenega kadra. Okvir rasti zaposlovanja po republiški 
resoluciji je lahko le skrajno zgornja meja s ciljem, da 
ostane stopnja rasti zaposlovanja v EGS izpod »resolucijske« 
stopnje. Normativ delovne sile mora biti osnovni okvir za 
uresničitev tega cilja. Za nove objekte je potrebno upošte- 
vati le programirano število zaposlenih in istočasno proučiti 
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možnosti znižanja predvidenega števila zaposlenih. Enako kot 
v letu 1976 se bo tudi v letu 1977 vgradila produktivnost v 
politiko gibanja osebnih dohodkov kot stimulacija za dose- 
ganje boljših rezultatov poslovanja. Proučiti in pripraviti je 
treba predlog za merjenje produktivnosti na vseh ravneh 
SOZD EGS, ki ga bo obravnavala skupna komisija udeležen- 
cev družbenega dogovora za delitev dohodka in osebnih do- 
hodkov EG. 

Delovne organizacije in TOZD so dolžne v svoji reinve- 
sticijski politiki pod točko 1. tega programa programirati in 
uresničevati povečanje produktivnosti dela. 

Nosilci nalog: Za sprejem normativov so nosilci nalog 
podani v točki 1.1. Za sprejem politike gibanja OD v EGS 
za leto 1977 je zadolžena skupna komisija za delitev dohodka 
in OD v EGS. 

Za pripravo predloga za merjenje produktivnosti je za- 
dolžena delovna skupnost skupnih služb SOZD EGS. 

Roki: Za normative je rok podan pod 1.1. Za politiko 
gibanja OD za leto 1977 je rok najkasneje do 15.3.1977, do 
tedaj se uporabljajo dosedanja izhodišča. 

Rok za pripravo predloga za merjenje produktivnosti je 
31. 3.1977. 

2.6 Gibanje osebnih dohodkov 

Problematika: Bruto OD na kWh so bili doseženi v 
letu 1975: 

SFRJ SR SLOVENIJA INDEKS 
HE 1,88 2,34 124,47 
TE 3,23 3,58 110,84 
PRENOS 0,74 0,45 60,81 

Razdoibje od I. do XII. 1976 ne daje popolnoma realne 
slike, ker še ni znan dokončen obračun OD, vendar vseeno 
posredujemo podatke: 

HE 
TE 
PRENOS 

SFRJ 
2,14 
3,73 
0,76 

SR SLOVENIJA 
2,11 
3,46 
0,36 

INDEKS 
98,60 
92,76 
47,37 

SFRJ 
11,20 
8,16 

22,02 

SR SLOVENIJA 
18,92 
8,34 

19,74 

HE 
TE 
PRENOS 

SFRJ 
11,56 
8,40 

18,01 

SR SLOVENIJA 
10,77 
7,61 

12,50 

Proizvodnja in prenos (v neto din mesečno): 
1974 1975 

BIH 
ČRNA GORA 
HRVATSKA 
SLOVENIJA 
MAKEDONIJA 
SRBIJA 
SFRJ 

3439 
3130 
3824 
3492 
3498 
3886 
3668 

4147 
3704 
4644 
4121 
4385 
4909 
4535 

odnos 1975 
nasproti SFRJ 

91,44 
81.68 

102,40 
90,87 
96.69 

108,25 
100,00 

Porast bruto OD na kWh v DO distribucije je bil v SR 
Sloveniji v letu 1975 višji nasproti letu 1973 za 51,38 °/o, v 
SFRJ pa za 64,56 °/». 

V HE je kljub slabši hidrologiji v razdobju I—IX. 1976 
bruto OD na kWh nižji od poprečja SFRJ. Vidno je veliko 
prizadevanje po bolj racionalnem delu vseh delavcev HE. 
V TE pa je to znižanje še večje. Tak rezultat je izključno 
posledica podvzetih ukrepov s strani družbeno-političnih or- 
ganizacij SOZD EGS, samoupravnih organov ter skupne ko- 
misije udeležencev. Sprejeta izhodšča za gibanje OD v EGS 
aa leto 1976 so kljub neurejenim dohodkovnim odnosom 
velik korak naprej glede povezovanja gospodarjenja z nagra- 
jevanjem. 

Zanimiv je tudi podatek o tem, kakšen delež predstav- 
ljajo »Bruto OD« na kWh nasproti skupnim stroškom (pro- 
izvodni ceni) na pragu proizvodnje, oziroma na pragu pre- 
nosa v letu 1975: 

Pri predpostavki, da je v EG celotne Jugoslavije kvalifi- 
kacijska struktura približno enaka, so podatki primerljivi. 
Ugotavljamo, da je EG SR Slovenije po izplačanih neto OD 
na zaposlenega za 3,31 °/o pod poprečjem SFRJ. 

Distribucija (v neto din mesečno): 

1975 

BIH 
ČRNA GORA 
HRVATSKA 
MAKEDONIJA 

SLOVENIJA 
SRBIJA 
SFRJ 

3411 
3034 
3982 
3054 

1975 

3980 
3970 
3765 

odnos 1975 
nasproti SFRJ 

90,60 
80,58 

105,12 
81,12 

odnos 1975 
nasproti SFRJ 

105,71 
105,44 
100,00 

INDEKS 
168,93 
102,21 
89,65 

HE 
TE 
PRENOS 
ZC/ZI 

V razdobju I—IX. 1976 pa se ta delež bistveno znižuje 
v SR Sloveniji: 

INDEKS 
93,17 
90,59 
69,41 

Na višino stroška »bruto OD na kWh«, kot tudi na OD 
v nominalnem znesku vpliva poleg števila zaposlenih tudi 
višina poprečnega OD na zaposlenega. Podatke dajemo za 
leto 1974 in 1975 v neto zneskih na zaposlenega s tem, da so 
zaposleni izračunani na osnovi vkalkuliranih ur: 

Distribucija Slo ven. „j je bila s poprečjem OD na zaposle- 
nega v letu 1975 za 5,71 % nad poprečjem SFRJ. Nižji znesek 
OD na zaposlenega v primerjavi s proizvodnjo in prenosom 
pa je posledica nižje kvalifikacijske strukture in sistema 
dela. 

Naloge: Tudi v letu 1977 bo potrebno temeljiti OD na šte- 
vilu zaposlenih in povečanju produktivnosti, ker bo na ta 
način zagotovljena umirjena rast OD, ki bo skladna z reso- 
lucijskimi predvidevanji in gibanjem OD v gospodarstvu. V 
izhodišča o gibanju OD za leto 1977 je potrebno ponovno 
vgraditi elemente, ki jih vsebujejo dosedanja izhodišča ve- 
ljavna za leto 1976, katerim je potrebno veljavnost podalj- 
šati do sprejema novih. 

V letu 1977 je treba že konkretno pristopiti k sistemu 
nagrajevanja po delovnem učinku in glede na prispevek k 
doseženemu poslovnemu rezultatu. Gibljivi del OD pa je po- 
trebno deliti izključno po merilih dela in prispevka k dose- 
ženemu rezultatu. 

Pripraviti je treba enoten predlog družbenega dogo- 
vora o delitvi dohodka in osebnih dohodkov za prei.^gov- 
ništvo in elektrogospodarstvo. Ravno tako je treba izdelati 
usklajen predlog sistemizacije delovnih mest za celoten SOZD 
EGS ter razmerja vrednosti delovnih mest po posameznih 
razredih. Ravno tako je treba uresničiti dopolnjen in uskla- 
jen predlog za nagrajevanje poslovodnih delovnih mest v 
okviru SOZD EGS. 

Nosilci nalog: Za sprejem normativov del. sile so podani 
pod točko 1.1.. Za sprejem izhodišč za gibanje OD v EGS za 
leto 1977 skupna komisija udeležencev sporazum EG. Za pri- 
pravo predlogov za merila za nagrajevanje po delovnem 
učinku, sistemizacije delovnih mest in uskladitev nagraje- 
vanja poslovodnih delavcev ter delavcev na vodilnih delov- 
nih mestih delovne skupnosti skupnih služb na vseh ravneh 
po predlogih delavcev TOZD. 

Za pripravo enotnega družbenega dogovora o delitvi do- 
hodka in osebnih dohodkov za premogovništvo in EG ime- 
novani delavci v komisijo za pripravo dogovora. 

Roki: Za normative so podani roki v točki 1.1. 
Za politiko gibanja OD je podan rok pod 2.5. 
Za pripravo predloga postopno v letu 1977. 
Za pripravo enotnega družbenega dogovora postopoma, 

vendar najkasneje do konca leta 1977. 

2.7 Skupni kalkulativni stroški na pragu — proiz- 
vodna cena (p/kwh): 

Problematika: Po podatkih ERC Maribor so bili dose- 
ženi v letu 1975 v SR Sloveniji skupni kalkulativni stroški 
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(proizvodna cena) na pragu proizvodnje oziroma prenosa v 
p/kWh, v primerjavi s poprečnimi v SFRJ: 

SFRJ 
16,78 
39,56 
3,36 

32,89 

SR SLOVENIJA 
12,37 
42,90 
2,28 

39,20 

INDEKS 
73,72 

108,44 
67,86 

119,19 

Hidroelektrarne 
Termoelektrarne 
Prenos 
Skupaj proizvodnja 
in prenos 

Na višino skupnih stroškov na pragu vpliva pri HE 
hidrologija (vpliv fiksnih stroškov), sama višina posameznih 
Stroškov, pri prenosu pa še gostota odjema. Na podatek 
»skupaj proizvodnja in prenos« pa še struktura HE : TE. 

Na podatke za razdobje I—IX. 1976 vplivajo dodatno k 
že navedenim vzrokom še: pri HE slaba hidrologija v letu 
1976, pri TE pa občutno zvišana proizvodnja zaradi ome- 
njene slabe hidrologije: 

SFRJ 
18,51 
44,40 
4,22 

39,95 

SR SLOVENIJA 
19,60 
45,45 
2,88 

44,07 

INDEKS 
105,89 
102,36 
68,25 

110,31 

Hidroelektrarne 
Termoelektrarne 
Prenos 
Skupaj proizvodnja 
in prenos 

Zanimivo je, da se kljub večjemu deležu TE v letu 1976, 
skupni stroški napram poprečnim v SFRJ v SR Sloveniji 
zmanjšujejo. Še vedno pa so za 10,31 °/o višji kot poprečni 
skupni stroški SFRJ in to kot posledica manj ugodnih po- 
gojev poslovanja. 

Glede na to, da so skupni stroški na pragu vsota vseh 
elementov stroškov, ki jih predhodno razčlenjeno navajamo, 
bodo na zmanjšanje skupnih stroškov prispevali ukrepi (na- 
loge, nosilci, roki, ki jih predhodno navajamo pri posamez- 
nih elementih stroškov. 

Skupen učinek odstopanja pogojev poslovanja v SR Slo- 
veniji, napram poprečnim v SFRJ močno vpliva na stroške 
slovenskega EG. Višji stroški v SR Sloveniji na kWh za 4,12 
(44,07 minus 39,96) ob upoštevanju oddane količine na pragu 
prenosa 5,632.960 MWh v letu 1975 predstavljajo višje stroške 
elektrogospodarstva Slovenije za cca 232.080.000 dinarjev. 

2.8 Realizacija osnovne dejavnosti prek cene elek- 
trične energije 

Poprečna cena električne energije na pragu prenosa 
(v p/pWh) je bila dosežena v 1. 19T5 po podatkih ERC 
Maribor: 

Direktni odjemalci 
Distribucija 
Skupaj vsi odjemalci 

SFRJ SR SLOVENIJA INDEKS 
26,27 21,87 83,25 
34,09 29,29 85,92 
31,40 26,44 84,20 

Ovrednoten učinek navedenih nižjih cen električne ener- 
gije v SR Sloveniji predstavlja v letu 1975 nižjo realizacijo za 
279,397.000 din (5,632.960 MWh x 4,96 p/kWh). To je seveda za 
SR Slovenijo le obračunski podatek, saj pomeni realizacijo 
(razen pri direktnih odjemalcih) za SOZD EGS šele prodaja 
pri distribuciji (potrošniku). Ovrednoten učinek nižjih cen pri 
direktnih odjemalcih v SR Sloveniji napram doseženim cenam 
direktnih odjemalcev v SFRJ je 80,618.000 dinarjev. 

Na nižjo realizacijo (celotni dohodek) v let« 1975 vpliva 
tudi višji delež direktnih odjemalcev, kot v poprečju SFRJ, 
kar pomeni dodatnih 12,100.000 din zmanjšanje realizacije v 
SR Sloveniji. 

K nižji realizaciji preko cen električne energije v SR Slo- 
veniji prispeva še nižja cena električne energije na pragu 
distribucije, ki v letu 1975 znaša v SR Sloveniji 47,12 p/kWh, 
v SFRJ pa 55,09 p/kWh. Ovrednotena prodaja na mreži di- 
stribucije v višini 3.800,7 GWh pri razliki 7,97 p/kWh pred- 
stavlja znesek din 302.916.000 za leto 1975. 

Skupno znaša tako nižje dosežena cena električne ener- 
gije pri direktnih odjemalcih 80,618.000 din, na mreži distribu- 
cije 302.916.000 din ter večji delež direktnih odjemalcev skupno 
nižjo realizacijo za 395.634.000 din v letu 1975, v primerjavi 
s poprečno doseženimi cenami, oziroma pogoji poslovanja v 
SFRJ. 

2.9 Racionalizacija obratovanja elektroenergetske- 
ga sistema SRS 

Problematika: Pri proizvodnji električne energije je bila 
zmanjšana poraba v termoelektrarnah, kar je prispevalo k 
racionalizaciji porabe energetskega goriva. Naprave za vode- 
nje elektroenergetskega sistema v EGS so zastarele in sistem- 
sko ne odgovarjajo več. Zato se je pristopilo in izdelalo os- 
novne smernice vodenja elektroenergetskega sistema, katere 
so bile sprejete z nalogo dodelave in z upoštevanjem vseh 
nivojev vodenja. 

V svrho racionalizacije izgradnje informativnega sistema 
se je pristopilo k načrtovanju magistralnega sistema večka- 
nalnih usmerjenih radijskih zvez skupno z RTV Ljubljana. 
Enako se je pristopilo k načrtovanju kabelskih informativnih 
zvez s PTT. 

Elektroenergetske naprave se postopoma opremljajo s 
trarazistoriziranimi releji, ki skrajšujejo izklopilne čase na- 
prav, kar prispeva k preprečitvi večjih možnih okvar na 
napravah. 

Z novimi nastavitvami sistemskih zaščitnih naprav se je 
dosegla večja selektivnost delovanja zaščite in zmanjšanje 
motenj pri dobavi električne energije potrošnikom. 

S posebnimi odjemalci (razen TGA Kidričevo), so skle- 
njeni dogovori o urejanju medsebojnih odnosov na področju 
preskrbe električne energije iz omrežja elektrogospodarstva 
v obdobju 1976—1980, kar bo prispevalo k bolj smotrni pro- 
izvodnji in potrošnji električne energije v sistemu. 

V okviru racionalizacije je bil izdelan nov tarifni sistem, 
ki bo prispeval k bolj racionalni porabi električne energije. 
Predlog še ni bil sprejet s strani skupščine ISE, zato smo 
predlog ponovili z novim izračunom tarifnih postavk na nivo 
prodajne cene, ki bi zadostovala v letu 1977 za pokrivanje 
enostavne reprodukcije v EGS. 

Naloge: Dodelati smernice vodenja elektroenergetskega 
sistema po sprejetih zaključkih DS SOZD EGS. Dokončna iz- 
delava dokumentacije za postroje nivojev upravljanja. Reali- 
zirati dela na modernizaciji obstoječih naprav za vodenje 
sistema. Dopolniti delovne pogoje o dobavi električne ener- 
gije in izdelati predlog kriterijev za izdajo energetskih sogla- 
sij. Izdelati predlog o omejevanju električne energije, kateri 
bo nadomeščal sedanji družbeni dogovor o redukcijah. 

Nosilec: Delovna skupnost skupnih služb SOZD EGS v 
sodelovanju z OZD in TOZD. 

Roki: Za smernice vodenja 31. januar 1977. 
Za dokumentacijo 31. december 1977. 
Za modernizacijo obstoječih naprav 31. december 1977. 
Dobavni pogoji 15. januar 1977. 

2.10 Vzgoja uporabnikov električne energije 

Problematika: Splošna ugotovitev tako v slovenskem kot 
tudi jugoslovanskem merilu velja, da je na področju vzgoje 
uporabnikov električne energije o njeni racionalni rabi zelo 
malo storjenega. Vemo pa, da veliko uporabnikov električne 
energije zelo neracionalno troši ta vir energije, zaradi nepra- 
vilne uporabe posameznih aparatov prav zaradi nepoučenosti. 

Naloge: Uporabnike električne energije je potrebno pri- 
četi sistematično vzgajati, da bodo električno energijo čim 
racionalneje uporabljali. Vzgoja naj bi potekala preko sred- 
stev javnega obveščanja (TV, radio, dnevno časopisje), kakor 
tudi z izdajo ustreznih publikacij s poučno vsebino. 

V ta namen je bilo v letošnjem letu za radio pripravljenih 
7 krajših oddaj o racionalni uporabi električne energije, iz- 
dana je bila prva številka DOM IN ELEKTRIKA v nakladi 
300.000 kom, druga številka tega letaka v nakladi 200.000 kom 
je v tisku. Izdali smo žepni koledarček v nakladi 400.000 kom 
s poučno vsebino na zadnji strani. 

V pripravi je tudi preko 20 člankov o racionalni rabi elek- 
trične energije, ki bodo objavljeni v časopisu DELO, KMEČKI 
GLAS in nekaterih lokalnih časopisih. 

Za leto 1977 bomo izdali dve številki letaka DOM IN 
ELEKTRIKA, nadaljevali bomo s serijo člankov o racio- 
nalni rabi električne energije, izdali bomo žepni koledarček 
za leto 1978 s poučno vsebino ter pripravili učni program za 
predavanja o osnovnih, trgovskih-poklicnih ter srednjih šolah 
o racionalni uporabi električne energije. 
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Nosilec: Delovna skupnost DO distribucije Slovenije. 
Roki: DOM IN ENERGETIKA bomo izdali v maju 1977 

in novembru 1977. članke o racionalni rabi bomo objavili v 
dnevnem časopisju preko celega leta. žepni koledarček za 
leto 1978 bomo izdali v novembru 1977. Učni program za pre- 
davanja bo izdelan do maja 1977. Z izvajanjem učnega pro- 
grama pa bomo pričeli s šolskim letom 1977/78. 

3. NALOGE S PODROČJA IZVAJANJA RAZŠIRJENE 
REPRODUKCIJE 

Problematika: Nekajletni zastoj pni graditvi novih elek- 
troenergetskih kapacitet v prejšnjih letih nam je povzročil 
velike težave pri preskrbi naraščajočih potreb po električni 
energiji v SR Sloveniji. Ze v letih 1973 in 1974 so bile spre- 
jete odločitve o izgradnji novih elektroenergetskih objektov, 
ki bodo pokrivali potrebe po električni energiji do leta 
1982. 

Z ustanovitvijo samoupravne interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva so se nadaljevali napori za sprejetje komplek- 
snega plana izgradnje elektroenergetskih objektov za sred- 
njeročno obdobje 1976—1980, ki zajema celotno področje od 
proizvodnje primarne energije (premog, uran) do prenosa in 
distribucije električne energije. 

Obdobje, ki je pred nami je eno od najintenzivnejših ob- 
dobij na področju razširjene reprodukcije saj s kapacite- 
tami, ki jih gradimo in, ki bodo začele obratovati v obdobju 
19716—1980 podvajamo inštalirane kapacitete slovenskega elek- 
troenergetskega sistema. 

Po planu graditve elektroenergetskih objektov proizvod- 
nje, prenosa, distribucije ter primarnih virov za potrebe 
elektrogospodarstva za obdobje 1976—1980 predvidevamo 
23.463 mio din potrebnih investicijskih sredstev, od tega: 

za objekte v gradnji: 
— proizvodni objekti 
— prenosni objekti 
— objekti primarne energije 
Skupaj 

za objekte v pripravi: 
— prenosni objekti 
— objekti distribucije 
— objekti za kontinuiteto 
Skupaj 

12.072 mio din 
1.607 mio din 
3.600 mio din 

17.279 mio din 

1.497 mio din 
1.584 mio din 
3.103 mio din 
6.184 mio din 

Iz prikaza je razvidno, kako ogromna družbena sredstva 
bo potrebno angažirati za realizacijo sprejetega plana in, da 
bodo potrebni veliki napori celotne družbene skupnosti. 

Naloga: Investicije v objekte elektrogospodarstva izva- 
jajo zdaj posamezne delovne organizacije elektrogospodar- 
stva, več ali manj uspešno in organizirano, so pa tudi neka- 

tere z neustrezno kadrovsko zasedbo in brez potrebnih iz- 
kušenj na tem področju. Z enotnim in bolj organiziranim 
nastopom pri izvajanju investicij je možno doseči znatne pri- 
hranke, saj bi prihranek samo 1 o/o pomenil 234 mio din, kar 
je objektivno možno pričakovati. S poenotenjem določenih 
elementov kot tudi celotnih naprav pri prenosnih in distribu- 
cijskih objektov pa je možno poceniti izgradnjo tudi za več 
kot 5 »/o. 

Po samoupravnem sporazumu o razvoju elektroenergetike 
za obdobje 1976—1980 se vsi delavci organizirani v SOZD 
EGS zavezujejo, da bodo dogovorjene investicije izvedene v 
prejetih rokih in s predvidenimi sredstvi. Obveznosti se torej 
prenašajo na vse delavce elektrogospodarstva in ne samo na 
posamezne delovne organizacije. Nosilec aktivnosti investi- 
torja do uporabnikov je SOZD EGS kot samoupravna oblika 
združenega dela glede združevanja dela in sredstev za razre- 
ševanje nalog skupnega pomena vseh delavcev elektrogospo- 
darstva. 

Z ustrezno zastavljeno organizacijsko obliko bi lahko 
SOZD EGS najbolj racionalno realiziral izvajanje aktivnosti 
investitorja. Na tak način bi dosegli enoten in organiziran 
pristop pri dogovarjanju in izvajanju skupnih interesov zdru- 
ženega dela z uporabniki v ISE, z kreditodajalci, izvajalci, 
dobavitelji v tehničnem, predvsem pa v ekonomskem in druž- 
benem interesu. Za realizacijo racionalne izgradnje pa je po- 
treben enoten pristop glede izbire in dobave opreme, oddaje 
del za gradbena in montažna dela kot tudi enoten pristop k 
vsem aktivnostim od zasnove, priprave do izdelave investicij- 
ske dokumentacije, izvajanja investicij, nadzora, uveljavljanja 
odškodnin in podobno. 

Nosilec: Za uresničitev te naloge so potrebne organizacij- 
ske oblike v skladu z zakonom o združenem delu, za katere 
je zadolžen SOZD EGS, ki mora pripraviti kompletne pred- 
loge. Pri realizaciji morajo sodelovati tudi vse delovne orga- 
nizacije elektrogospodarstva z obvezo, da se organiziranost 
investicijske dejavnosti postopoma dopolni tako, da bo dose- 
žen optimum v smislu racionalne potrošnje družbenih sred- 
stev ter koordiniran in organiziran pristop pri strokovnem 
izvajanju investicij od zamisli, zasnove, priprave, izgradnje 
in nadzora. 

Rok izdelave: Prva faza organizacijskih dopolnitev v pr- 
vem kvartalu 1977 dokončna ureditev na osnovi določil za- 
kona o združenem delu v skladu s programom nalog, ki ga 
bodo sprejele družbeno politične organizacije SOZD EGS in 
je v skladu s točko 1 tega programa. 

4. Ta program racionalizacije in zmanjšanja stroškov po- 
slovanja ni natančno obdelan po vseh aktivnostih, vendar daje 
okvirno sliko o vsej problematiki, nalogah in rokih, v katerih 
je potrebno izvršiti naloge, s katerimi se EGS vključuje v iz- 
vajanje nalog družbenega razvoja SR Slovenije in Jugosla- 
vije. Naloge delavcev v TOZD in delovnih skupnostih na vseh 
ravneh SOZD EGS so opredeljene z že sprejetimi akti in 
akcijskimi programi, kot tudi s tem programom. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Stališča 

v zvezi s potekom priprav in gradnjo energetskih 

objektov v letu 1976 ter programov racionalizacije 

in zmanjšanja stroškov poslovanja 

elektrogospodarstva (ESA 777) 

I. 

Informacija o poteku priprav in gradnje energetskih ob- 
jektov v letu 1976 in Program racionalizacije in zmanjšanja 

stroškov poslovanja elektrogospodarstva sta pripravljena na 
podlagi sklepov zbora združenega dela skupščine SR Slovenije 
iz marca 1976 in programa dela izvršnega sveta skupščine 
SR Slovenije za leto 1977. Ob obravnavi gradiv je ugotovljen 
določen napredek predvsem pri gradnji energetskih objektov, 
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vendar obstajajo še vedno nekatera odprta vprašanja, ki ter- 
jajo dodaten napor za njihovo uspešno realizacijo. Elektro- 
gospodarstvo je predložilo program racionalizacije poslova- 
nja in s tem začrtalo urejanje vprašanj predvsem s področja 
samoupravne organiziranosti, dohodkovnih odnosov, planira- 
nja, tehnično-tehnoloških izboljšav in dopolnitev kot tudi de- 
litve dohodka in osebnih dohodkov. Premiki na področju 
izgradnje energetskih objektov kot tudi poslovanja elektro- 
gospodarstva so le del stalne aktivnosti zainteresiranih dejav 
nikov, predvsem organizacij združenega dela s področja ener 
getike kot tudi samoupravno organiziranih porabnikov ener- 
gije. Nesporno je, da se nekatera nerešena vprašanja vlečejo 
že dalj časa, ob tem pa je potrebno upoštevati, da na po- 
dročju samoupravne organiziranosti proizvajalcev in porab- 
nikov energije šele pridobivamo izkušnje in opravljamo 
pionirsko delo pri vsebinskem uveljavljanju načel ustave in 
zakona o združenem delu. 

Realizacija sprejetih in uveljavljenih samoupravnih spo- 
razumov o razvoju energetskih dejavnosti do 1980. leta po- 
staja osnovna naloga samoupravne interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva in samoupravne interesne skupnosti za nafto in 
plin. Gre za odgovorne in zahtevne naloge, ki terjajo napor 
vseh zainteresiranih dejavnikov, boljšo kvaliteto njihovega 
dela in odgovornost za racionalno trošenje združenih sredstev 
porabnikov. Gre za razmeroma visok delež družbene akumu- 
lacije, ki jo združeno delo zavestno združuje za odpravo na- 
kopičenega strukturnega nesorazmerja. Zato je potrebno do- 
grajevati sistem osebne odgovornosti na vseh ravneh in pra- 
vočasno preseči ovire in odpore, ki še preprečujejo kako- 
vosten in širši samoupravni vpliv in nadzor s strani porab- 
nikov. Strokovnost, odgovornost in dolgoročnost pri odlo- 
čitvah, ki so temelji kvalitetne realizacije sprejetih progra- 
mov, je potrebno zagotoviti s primerno organiziranostjo vseh 
nosilcev razvojnih programov. Energetika kljub prioriteti terja 
zaradi visokega deleža v naložbah iskanje optimalnih rešitev, 
tako tehnično-tehnoloških kot ekonomskih, saj njeni dobri ali 
slabi učinki delujejo dolgoročno na gospodarstvo, njegovo 
družbeno produktivnost in rentabilnost. 

Leto 1977 pomeni v proizvodnji in oskrbi z energijo odlo- 
čilno prelomnico, saj vstopata koncem leta v pogon dve elek- 
trarni (Šoštanj XV — 332 M in Srednja Drava II — 112 MW), 
ki bosta letno proizvedli preko 2 mlrd kWh (30 o/o današnje 
porabe) in s tem sanirali elektroenergetsko bilanco do vstopa 
nove nuklearne elektrarne v Krškem (1979. leta). Vstop obeh 
kapacitet je končna faza 4-Ietnih naporov, tj. od leta 1973, 
ko je bil sprejet program izgradnje in s tem začet proces od- 
prave strukturnega nesorazmerja. Vse ugotovljene napake in 
zamude pri gradnji elektroenergetskih objektov je treba po- 
spešeno odpravljati in razvijati vse pogoje za nadaljnjo še 
racionalnejšo in uspešnejšo graditev objektov kontinuitete. V 
letošnjem letu teče gradnja še enega pomembnega energet- 
skega projekta, tj. magistralnega plinovodnega omrežja. Z njim 
uvajamo v porabo nov pomemben energetski vir, ki bo bist- 
veno izboljšal oskrbo z energijo in občutljivost naše porabe 
na nihanje energetskih dobav. Uvedba zemeljskega plina v vse 
sektorje porabe je sicer zahteva naloga, vendar je za reali- 
zacijo naših razvojnih ciljev silno pomembna. Skupnost za pli- 
nifikacijo bo morala v sodelovanju s prizadetimi pospešeno 
iskati rešitev nekaterih odprtih vprašanj, ki lahko bistveno 
vplivajo na potek gradnje. 

V letu 1976 kot prvem letu plana 1976—1980 je bila pred- 
videna poraba sredstev za realizacijo programov po samo- 
upravnih sporazumih o razvoju energetike v višini 6,6 mlrd 
din, od tega 5,7 mlrd din za elektroenergetske objekte. Dejan 
ska poraba v letu. 1976 pa bo znašala po ocenah preko 7,1 mlrd 
din, kar pomeni, da je poraba večja od predvidevanj. Ob tem 
gre le za nebistveno povečan obseg del, večinoma gre za 
nepredvidene podražitve oziroma višje eskalacije, kot so bile 
vračunane. Leto 1976 pomeni določeno umiritev rasti cen, 
vendar še brez večjega vpliva na stabilnost stroškov gradnje 
energetskih objektov. V letu 1977 bi stabilna gibanja cen 
ustvarila ugodno klimo za racionalnejše obnašanje izvajalcev 
in s tem zmanjšala pritisk na dodatne investicijske zahtevke. 

Še naprej bo potrebno poglabljati delovanje delegatske 
strukture v interesni skupnosti elektrogospodarstva in skup- 
nosti za nafto in plin ter njihovih skupnih služb, ob tem pa 
resno obdelati možnost formiranja zveze interesnih skupnosti 

energetike, kjer naj bi se usklajevali skupni interesi, katerih 
uspešna razrešitev pomeni lahko velike prihranke proizvajal- 
cem kot porabnikom. Program ukrepov racionalizacije pro- 
izvodnje, prenosa in porabe energije, ki bo v kratkem pred- 
ložen, nedvomno kaže, da je pri proizvodnji in porabi ener- 
gije možno uresničiti prihranke in s tem ugodno vplivati na 
narodno gospodarske izdatke za energijo, kar je za Slovenijo 
kot energetsko izredno občutljivo področje izredne važnosti. 
Osnovni cilj bo vedno moral biti racionalna poraba ob čim 
nižjem uvozu energije. S temi problemi se ukvarja dolgo- 
ročna energetska bilanca in menimo, da nudi možnost dolgo- 
ročne usmeritve razvoja proizvodnje in porabe energije. Zato 
obe gradivi predstavljata napore za pravočasno zagotovitev 
energije ob iskanju možnosti za čim racionalnejše poslovanje 
v energetiki. Po obravnavi Informacije o poteku priprav in 
gradnje energetskih objektov v letu 1976 in Programa racio- 
nalizacije in zmanjšanja stroškov poslovanja elektrogospodar- 
stva je izvršni svet skupščine SR Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA 

II. 

1. Kljub že večkrat poudarjeni odgovornosti investitorjev 
pri izgradnji elektroenergetskih objektov še vedno ugotav- 
ljamo premaknitve rokov izgradnje, pri dograditvi nekaterih 
pa vrsto pomanjkljivosti, ki terjajo ustrezne ukrepe interesne 
skupnosti elektrogospodarstva in SOZD elektrogospodarstva 
Slovenije. Vzroki kasnitev po navedbah investitorjev so pred- 
vsem: neoperativnost pogodb, zakasnele odobritve investicij- 
skih kreditov, težave pri pridobitvi soglasij in strokovnih 
potrditev, težave pri sinhronizaciji dela proizvajalcev, nepra- 
vočasno dostavo tehnične in tehnološke dokumentacije, za- 
mude pri dobavah domače opreme. Navzlic premaknitvam 
ostajajo termini nosilnih kapacitet Šoštanj, Srednja Drava II, 
380 kV mreža v letu 1977, kar pomeni, da bo konec leta 
problem oskrbe z električno energijo razrešen in elektro- 
energetska bilanca ne bo več v kritičnem stanju, kot je bila 
od 1973. leta dalje. 

2. Letošnje leto je še kot zadnje leto kritično, vendar bi 
že skoraj dokončani plinsko-parni elektrarni Brestanica in 
Trbovlje morali v čim večji meri pokriti planirani primanjk- 
ljaj, kolikor bi tekom leta do njega prišlo, ne bi pa imeli 
možnosti uvoza. Predvsem v TE Trbovlje mora elektrogospo- 
darstvo analizirati delo investicijske ekipe z ustreznimi ukrepi 
sanirati stanje, saj lahko pride do nadaljnjih kasnitev. Ob 
tem je treba ugotoviti osebno odgovornost posameznikov. 

3. V letu 1976 uveljavljeni samoupravni sporazum o iz- 
gradnji elektroenergetskih objektov ni vključil več dodatnih 
podražitev, razen manjkajočih sredstev pri Nuklearni elek- 
trarni Krško in Rudniku urana 2irovski vrh, ki v letu 1975 
še nista bili znani. Vendar moramo opozoriti, da sta podra- 
žitve obeh navedenih objektov znesli več kot 26 mlrd din, s 
čimer se je celotna predračunska vrednost elektroenergetskih 
objektov povečala od 22,6 na 24,9 mlrd din. Povečane potrebe 
po sredstvih v letu 1976 so bile pokrite z dodatnimi bančnimi 
sredstvi in ustreznim znižanjem tranš. Ob tem je treba opo- 
zoriti, da sta aneks IV pri Nuklearni elektrarni Krško, kot 
tudi končna investicijska predračunska vrednost Rudnika ura- 
na Žirovski vrh sprejeta začasno in bo o končni predračunski 
vrednosti Nuklearne elektrarne Krško in Rudnika urana 2i- 
rovski vrh poslovni odbor samoupravne interesne skupnosti 
še moral sklepati, in sicer najkasneje aprila letos, ko bodo 
na razpolago vsi zahtevani podatki. Kljub neusklajenemu do- 
toku sredstev in porabi v letu 1976 investitorji pri izgradnji 
elektroenergetskih objektov niso imeli večjih težav. 

4. Delegati interesne skupnosti elektrogospodarstva bi mo- 
rali problematiki podražitev in premaknitvi rokov izgradnje 
posvetiti vec pozornosti, saj gre za dodatno obremenitev nji- 
hovih razpoložljivih sredstev. Podrobno in sproti morajo ana- 
lizirati vzroke za. spremembe rokov in podražitve ter spreje- 
mati ustrezne ukrepe, da bo pokrivanje dejansko odraz spre- 
menjenih pogojev pri gradnji, ne pa posledica nekvalitetno 
sklenjenih pogodb in dogovorov. V skladu s 17. členom samo- 
upravnega sporazuma o razvoju elektrogospodarstva je po- 
trebno za vse pomembnejše elektroenergetske objekte for- 
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mirati poslovne odbore, preveriti in dopolniti zasedbo že 
formiranih ter jih operativno zadolžiti, da izvajajo samo- 
upravno ekonomsko kontrolo racionalne porabe združenih 
sredstev. Za izvrševanje nalog morajo poslovni odbori sprejeti 
od izvršnega in poslovnega odbora interesne skupnosti elek- 
trogospodarstva ustrezna navodila in pooblastila. 

5. Investicijske skupine se morajo organizacijsko in ka- 
drovsko okrepiti. Delavcem, ki delajo v posameznih investicij- 
skih skupinah, pa je nujno z ustrezno organizacijo investicij- 
ske dejavnosti v okviru SOZD elektrogospodarstva vnaprej 
zagotoviti trajnejše pogoje dela tudi po dokončanju dela na 
posameznih objektih. Za izgradnjo novih elektroenergetskih 
objektov je treba sprejeti ustrezne minimalne standarde, ki 
jih mora izpolnjevati investitorska skupina, preden prevzame 
nadzor nad izgradnjo elektroenergetskega objekta. 

6. Zaradi operativnosti spremljanja izgradnje posameznih 
objektov mora SOZD elektrogospodarstva predložiti samo- 
upravni interesni skupnosti elektrogospodarstva in republi- 
škemu komiteju za energetiko program izgradnje objektov, 
dopolnjen s predvidenimi roki dokončanja posameznih ob- 
jektov ter odgovornimi nosilci v temeljni ali drugi organiza- 
ciji združenega dela, ki izvaja posamezne investicije, ter ob 
premaknitvi rokov vpliv le-tega na sprejeto srednjeročno 
elektroenergetsko bilanco. 

7. Za vse večje objekte elektrogospodarstva v gradnji oz. 
tiste, ki so planirani v samoupravnem sporazumu kot konti 
nuiteta, se mora interesna skupnost formirati kot soustano 
vitelj in v tem okviru določiti svoje naloge v skladu s samo- 
upravnim sporazumom in ustreznimi predpisi. 

8. V okviru SOZD elektrogospodarstva in samoupravne 
interesne skupnosti elektrogospodarstva je potrebno posebej 
analizirati dela na pripravi tehnične in lokacijske dokumenta- 
cije in predložiti ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno, da teh- 
nična in lokacijska dokumentacija ne bo predstavljala več 
ključnega problema pri kasnitvah objektov. 

9. Delno zaostajanje pri izvajanju investicijskih del v rud- 
niku lignita Velenje in zasavskih premogovnikih ne ogroža 
izpolnitve srednjeročnega plana proizvodnje in porabe premo- 
ga, vendar je treba odprtim vprašanjem (nabava opreme, pri- 
prava izkopov, rudarska gradbena dela, nepričakovani geo- 
loški pogoji) posvetiti vso pozornost, da se ne bi znašli v 
stanju, ko planiranega obsega proizvodnje ne bi mogli doseči. 

Zaostanek pri investicijah v rudniku Senovo in Laško je 
že vplival na obseg proizvodnje, zato je treba investicije čim- 
prej realizirati in obema premogovnikoma omogočiti izpol- 
nitev nalog, ki sta jih prevzela z energetsko bilanco. 

10. Letos bo omogočeno nadaljnje obratovanje rudnika Ka 
nižarica, ki ga je prizadel nenaden in nepričakovan vdor vode. 
Po uspešni zaustavitvi dotoka vode, dela na izčrpavanju uspeš- 
no potekajo in računamo na pričetek rudarskih del v juliju 
letos. Akcije v letu 1976 so omogočile uspešno reševanje na- 
stalih problemov (zagotovitev zaposlitve delavcev, sanacija 
vdora, zagotovitev sredstev za sanacijo). Tako solidarnostna 
pomoč kot sredstva sklada skupnih rezerv sta omogočila, da 
so dela na sanaciji tekla kontinuirano. 

11. Pri rudniku urana Zirovski vrh je ob že formirani 
organizaciji v ustanavljanju pospešiti izdelavo investicijskega 
programa in dokončno razrešiti odprte probleme tehnologije 
in odlagališča. Intenzivno je potrebno nadaljevati z raziska- 
vami rudišča, ugotavljanjem rezerv in rudarsko gradbenimi 
deli. Kolikor bo morda letos dokončan investicijski program, 
lahko računamo, da bo gorivo za nuklearno elektrarno Krško 
na razpolago v začetku 1982. leta. 

12. V letu 1976 je izbran glavni izvajalec in sklenjena fi- 
nančna konstrukcija magistralnega plinovodnega omrežja 
Sklenjene so pogodbe o nakupu in transportu plina preko 
CSSR in Avstrije. Ob tem se morajo bodoči porabniki inten- 
zivno pripraviti na sprejem pogodbenih količin zemeljskega 
plina in pripraviti ustrezno tehnologijo porabe potrebnih ener- 
getskih virov, upoštevajoč ceno plina, njegov vpliv na okolje 
in vpliv na tehnološke procese. Aktivnost v letu 1976 je omo- 
gočila, da izgradnja že poteka, vendar je potrebno rešiti še 
vrsto vprašanj kot: potrebni protiizvoz, zagotovitev dodatnih 
količin plina, formiranje cen in tarifno politiko, optimalno 
razporeditev zalog ostalih energetskih goriv ter povezavo z 
jugoslovanskim plinovodnim sistemom. 

13. V okviru projekta rafinerije Polikem — Sermin Koper 
je potrebno nadaljevati s pripravami za izgradnjo ter ob pri- 

pravi ustreznih študij vključiti vrsto koprojektov (petroke- 
mija, n-parafini, petrolkoks, substitut naravnega plina, žele- 
zovo gobo) in s tem predstaviti čimprej slovenskemu go- 
spodarstvu kompleksen projekt zagotovitve nekaterih potreb- 
nih surovin in polproizvodov ter izvoza. Ob tem je potrebno 
zasledovati predvsem princip narodno gospodarske rentabil- 
nosti. 

Nadaljevati je treba razgovore s potencialnimi partnerji in 
pospešiti sprejem dogovora o razvoju energetike Jugoslavije 
do 1980. leta, kot tudi njegove kontinuitete. Prav tako je 
nujno pripraviti samoupravni sporazum o oskrbi Slovenije s 
tekočimi gorivi do 1990. leta in v tem okviru določiti mesto 
»Sermina«. 

14. V Lendavi je treba intenzivirati realizacijo že spreje- 
tega programa in začeti z izgradnjo nove rafinerije. Rešiti je 
treba vprašanje vključitve rafinerije med objekte, ki bodo 
zgrajeni do 1980. leta. Aktivno se mora vključiti v pripravo 
in sprejem sporazuma o oskrbi Slovenije s tekočimi gorivi 
in zemeljskim plinom do 1990. leta, kjer bo ustrezno oprede- 
ljena njena vloga. 

15. Program racionalizacije in zmanjšanja stroškov poslo- 
vanja elektrogospodarstva je potrebno v celoti podpreti ob 
tem pa zahtevati, da SOZD elektrogospodarstva o izvajanju 
sprejetega programa samoupravni interesni skupnosti elektro- 
gospodarstva poroča najmanj dvakrat, tj. v juliju in decembru 
letos. Ob tem je poseben poudarek potrebno dati čim hitej- 
šemu urejanju naiog s področja uveljavljanja samoupravnega 
združenega dela na podlagi zakona o združenem delu in teme- 

ljih sistema družbenega planiranja. V tem kontekstu je po- 
trebno posebno pozornost posvetiti samoupravni organizira- 
nosti in dohodkovnim odnosom. 

16. V delu, ki se nanaša na program racionalizacije in 
zmanjšanja stroškov, je posebno pozornost posvetiti porabi 
goriv, investicijskemu vzdrževanju, normativom delovne sile 
in stimulativni delitvi osebnih dohodkov in produktivnosti. 
Temu ustrezno se mora prilagajati interna organizacija elek- 
trogospodarstva in primarnih virov. Pozitivne rezultate je tre- 
ba ustrezno prikazati, popularizirati in stimulirati. Ob vsem 
sem pa je treba preseči podjetniško miselnost in graditi 
sistem optimalne povezanosti v enotnem tehničnem in tehno- 
loškem sistemu na urejenih dohodkovnih odnosih. 

Predlog za izdajo 

zakona z osnutkom 

zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona 

o pokojninskem 

in invalidskem 

zavarovanju (ESA-776) 

1. Ustavna zakona za iz- 
vedbo ustave SFRJ oziroma 
ustaive SRS določata, da je 
treba zvezni zakon uskladiti 
z ustavo do konca 1976, re- 
publiški pa do konca junija 
1977. 

V dosedanjih razpravah o 
usklajevanju sistema pokoj 
ninslkega in invalidskega za- 
varovanja z ustavo je bilo 
sprejeto stališče, da se 
— v prvi fazi — do omenje- 
nih rokov — tevedejo najnuj- 
nejše spremembe in dopol- 
nitve, 

— v drugi faza pa izvedejo 
korenite vsebinske spremem- 
be. 

V ta namen je skupščina 
SFRJ imenovala posebno ko- 
misijo, v naši republiki pa 
taka komisija deluje pri Iz- 
vršnem svetu. 

2. Zvezma skupščina je de- 
cembra 1976 že sprejela nove- 
lo zakona o temeljnih pra- 
vicah iz pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja. 

Predloženi predlog za izda. 
jo zakona z osnutkom izha- 
ja iz predpostavke, naj bi y 
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prvi fazi v naši republiki 
uveljavili le najnujnejše spre- 
membe im dopolnitve kljub 
temu, da obstajajo zahteve 
za nekatere vsebinske spre- 
membe. 

3. Najpomembnejše spre- 
membe in dopolnitve po 
predlogu za novelo republiš- 
kega zakona: 

a) Zaposlovanje upokojen- 
cev 

Po sedanji določbi zakona 
(23. člen) upokojenec s 40 
oziroma 35 let pokojninske 
dobe, če se zaposli, plača po- 
seben prispevek, če njegova 
pokojnina in dohodek ia te 
zaposlitve presegata dvoj- 
ni znesek poprečnega OD v 
republiki iz prejšnjega leta. 
Z zakonom ni limitirana vi- 
šina tega prispevka. Po os- 
nutku zakona (3. člen) od- 
merjen posebni prispevek in 
del daivka iz skupnega do- 
hodka občanov, ki odpade na 
pokojnino, skupaj ne smeta 
presegati 90 odstotne prejete 
pokojnine. 

Takšnemu upokojencu v 
primeru ponovne zaposlitve 
ne oživi svojstvo zavarovan- 
ca. To velja tudi za borce 
NOV pred 9. 9. 1943 oziro- 
ma do 13. 10. 1943 (24. člen 
zakona). Po osnutku zakona 
(4. člen) bi takemu borcu 
na njegovo zahtevo to svoj- 
stvo oživelo, ta čas pa bi se 
mu pokojnina ne izplačevala. 
Ob ponovni upokojitvi lahko 
zahteva, da su mu ta čas za- 
varovanja šteje za odstotno 
povečanje že uveljavljene po- 
kojnine ali za novo odmero 
pokojnine. 

b) Najnižja pokojninska os- 
nova 

Danes znaša najnižja po- 
kojninska osnova borcev 
NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 
do 13. 10. 1943 poprečni OD 
v merilu federacije, v naši 
republiki pa poprečni oseb- 
ni dohodek delavcev v 
SR Sloveniji v zadnjem letu 
pred uveljavitvijo pokojnine. 
Po že omenjeni noveli zvez- 
nega zakona se ta osoova po- 
veča za 6 odstotkov (v bre- 
me zveznega proračuna). Os- 
nutek novele zakona vsebuje 
tri variantne predloge glede 
varstvene pokojninske osno- 
ve v naši republiki, ker me- 
nimo, da bo možno konkret- 
no določitev sprejeti šele po 
raspravi v delegatski bazi, 
pri čemer bo treba upošteva- 
ti stališče zveze borcev NOV, 
da naj bi se polna pokojni- 
na te kategorije borcev čim- 
bolj približala poprečnim 
OD v Sloveniji kot tudi mož- 
nosti na področju splošne po- 
rabe. 

o) Pokojninska doba 

Po osnutku zakona (6. člen 
— 42. a člen) bi se članstvo 
v kmečkih delovnih zadrugah 
vstalo v pokojninsko dobo 
(predlog delegata Markoči- 
ča). 

č) Način določanja prispev- 
ne stopnje (7. do 9. člen) 

Bo sedanjem zakonu skup- 
ščina pokojninske skupnosti 
določa stopnje prispevkov na 
podlagi družbenega dogovo- 
ra. Po osnutku zakona (7. 
člen) svoje obveznosti glede 
sredstev za uresničevanje pra- 
vic iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja v skup- 
nosti določajo zavarovanci na 
podlagi programa te skupnos- 
ti s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana skup- 
nosti in drugimi samouprav- 
nimi sporazumi. S temi spo- 
razumi določajo tudi viši- 
no prispevne stopnje. Ce spo- 
razumi ne bi bili sklenjeni, 
naj bi višino prispevka do- 
ločala republiška skupščina 
po predhodnem mnenju po- 
kojninske skupnosti (varian- 
te: enakopravno s skupščino 
skupnosti sociainega varstva). 

d) Postopek pri skupnosti 
in sodno varstvo (10. in 12. 
člen) 

Zakon podrobno ureja po- 
stopek pri skupnosti — up- 
ravni postopek glede sodne- 
ga varstva pa je uzakonjen 
upravni spor. Po osnutku za- 
kona ne bi bilo več upravne- 
ga postopka, postopek naj 
bi določili sami zavarovanci 
s samoupravnimi akti, sodno 
varstvo pravic pa bi zavaro- 
vanci uveljavljali pred poseb- 
nim sodiščem združenega de- 
la. 

e) samoupravna organizira- 
ranost (13. do 16. člen) 

Po osnutku zakona • je de- 
javnost skupnosti dejavnost 
posebnega družbenega pome- 
na, statut skupnosti pa začne 
veljati, ko ga potrdi Skup- 
ščina SR Slovenije. Vodjo 
strokovne službe skupnosti 
imenuje skupščina skupnosti 
v soglasju z republiško skup- 
ščino. Glede samoupravne or- 
ganiziranosti osnutek zakona 
ne vsebuje načel, ker bo sa- 
moupravna organiziranost te- 
ga področja v skladu z us- 
tavnimi načeli in stališči re- 
publiške konference SZDL 
meseca maja izvedena po sa- 
moupravni pota. 

V skladu s stališči, ki jih 
ji sprejela RK SZDL, je sku- 
pščina skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja sprejela stališča, po 
katerih se bo v vsaki obči- 
ni oblikovala skupnost kot 
del skupnosti z določenimi 
pristojnostmi v okviru enot- 

ne politike skupnosti. Ta sta- 
lišča so že v fazi uresniče- 
vanja. 

f) Družbeni dogovor (17. 
člen osnutka) 

Danes zakon konkretno 
opredeljuje udeležence, po- 
stopek in vsebino družbenih 
dogovorov. Glede na novo us- 

1. Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga za izdajo 

zakona o varstvu rastlin pred 
boleznimi in škodljivci je 20. 
točka prvega odstavka 321. 
člena v zvezi s 27. točko 314. 
člena ustave SR Slovenije. 
Posamezni ukrepi, ki jih 
predvideva zakon, pa imajo 
svoje izhodišče še v drugih 
določbah ustave SR Slovenije, 
kot npr. v 103. členu, ki do- 
loča, da je treba vsako zem- 
ljišče, gozd, vodo in vodo- 
toke, morje in morsko obalo, 
rude in druga naravna bo- 
gastva izkoriščati v skladu s 
splošnimi v zakonu določe- 
nimi pogoji, s katerimi se za- 
gotavlja njihovo smotrno iz- 
koriščanje in drugi splošni 
interesi. Seveda pa je izko- 
riščanje kmetijskih zemljišč 
smotrno, če se dosegajo čim- 
večji pridelki, katerih pa brez 
izvajanja smotrnih varstvenih 
ukrepov proti rastlinskim bo- 
leznim in škodljivcem ni mo- 
goče doseči. 
2. Načela, na katerih je zakon 
izdelan 

Poleg rastlinskih bolezni in 
škodljivcev, ki bodo kot ka- 
rantenski ali gospodarsko 
škodljivi določeni z zveznim 
zakonom, lahko IS SRS dolo 
či za območje republike, ob 
činska skupščina pa za ob- 
močje občine, katere rastlin 
ske bolezni in škodljivci sc 
gospodarsko škodljivi in ka- 
tere rastline — vmesne gosti 
teljice teh bolezni oziroma 
škodljivcev je treba uničeva 
ti. Varstvo rastlin je pravica 
in dolžnost OZD in občanov, 
ki se ukvarjajo s pridelavo 
rastlin. Občina mora zagoto 
viti posestnikom rastlin pri 
izvajanju ukrepov iz varstva 
rastlin strokovno in drugo 
pomoč, republika ali če gre 

tavno ureditev družbenih do- 
govorov in njegove konkreti- 
zacije v zakonu o združenem 
delu menimo, da ni več po- 
trebe po teh določbah v re- 
publiškem zakonu v praksi 
pa se dogovarjanje in spo- 
razumevanje tudi na tem 
področju vse bolj uveljavlja. 

(ESA-779) 

za lokalne pojave občine, so 
dolžne prispevati k stroškom 
zatiranja pojavov karanten- 
skih ali gospodarsko škodlji- 
vih rastlinskih bolezni in 
škodljivcev, če se pojavijo v 
takšnem obsegu, da je po- 
trebna prepoved pridelave 
določenih rastlin pa tudi v 
primeru epidemičnega pojava 
bolezni ali prerazmnožitve 
škodljivca. Strokovno delo 
pri izvajanju zakona o var- 
stvu rastlin pred boleznimi in 
škodljivci opravljajo strokov- 
ne službe za varstvo rastlin. 

Imetniki rastlin so dolžni 
proti ugotovljeni karanten- 
ski ali gospodarsko škodljivi 
rastlinski bolezni ali škodljiv- 
cu ukreniti vse potrebno za 
zatiranje, sicer lahko pristoj- 
ni občinski organ preveri to 
delo OZD na, stroške imet- 
nika rastlin. Kmetijski se- 
menski posevki, gozdni se- 
stoji za pridelovanje semen in 
objekti za pridelovanje seme- 
na ter sadilnega materiala so 
pod zdravstveno kontrolo in 
obveznimi zdravstvenimi pre- 
gledi. Za izvajanje obveznih 
zdravstvenih pregledov objek- 
tov za pridelovanje sadilnega 
materiala, semenskih posev- 
kov in gozdnih sestojev, ki so 
določeni za pridelovanje se- 
men, pooblasti RSKGP dolo- 
čene strokovne organizacije. 
IS SRS lahko predpiše po- 
sebne izredne ukrepe za var- 
stvo rastlin kot: prepoved go- 
jenja določenih rastlin, ob- 
vezno udeležbo OZD, drugih 
organizacij in občanov pri za- 
tiranju rastlinskih bolezni in 
škodljivcev. Občinska skup- 
ščina je dolžna organizirati 
poročevalsko službo o poja- 
vih in gibanju rastlinskih bo- 
lezni in škodljivcev, RSKGP 
pa je dolžan, da obvešča jav- 
nost o pojavu in gibanju ne- 

Predlog za izdajo 

zakona o varstvo 

rastlin pred boleznimi 

in škodljivci, 

z osnutkom zakona 
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varnejših rastlinskih bolezni 
rastlin pripada odškodnina za 
uničene rastline ali embalažo 
v primerih, če so uničene po 
nalogu pristojnega organa in 
če so uničene zaradi posledic 
izvajanja ukrepov. Višina od- 
škodnine se določa po tržni 
ceni v času pojava karanten- 
ske rastlinske bolezni ali 
škodljivca, ki jo ugotovi ko- 
misija, ki jo imenuje občinski 
upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo. Skladišča in dru- 
gi prostori OZD, ki so name- 
njeni hrambi nekaterih vrst 
rastlinskih proizvodov, mo- 
rajo v skladu s posebnimi 
predpisi imeti naprave za 
razkužitev. 

Razkuževanje prostorov za 
hranjenje kmetijskih pridel- 
kov ali v prevoznih sredstvih 
sme opravljati OZD, ki ima 
lastno opremo in delavca z 
visoko strokovno izobrazbo. 
Občinska skupščna lahko do- 
loči območja, na katerih se 
ne smejo pridelovati dolo- 
čene rastline in da mora po- 
sestnik rastlin na določenih 
površinah dati v določenem 
razdobju dovoliti analizirati 
zemljo glede na ev. okužbe. 

S prometom sredstev za 
varstvo rastlin se lahko uk- 
varjajo OZD, ki imajo delav- 
ca z določeno strokovno izo- 
brazbo in določeno prakso. 

Zdravstveno kontrolo rast- 
lin v notranjem prometu op. 
ravlja občinski inšpekcijski 
organ, zdravstveno kontrolo 
rastlin pri izvozu pa inšpektor 
za varstvo rastlin, ki ga poo- 
blasti republiški kmetijski in- 
špektorat. Inšpektor za var- 
stvo rastlin ima poleg poobla- 
stil po zakonu o inšpetocijislkih 
oziroma zakonu o gozdovih 
še pooblastila, da pregleduje 
rastline, skladišča, da jemlje 
vzorce rastlin in pesticidov 
zaradi preverjanja, da nadzo- 
ruje izvajanje razkužitve pro- 
storov za hrambo rastlin, da 
odredi uničenje rastlin, za 
katere je izdana prepoved go- 
jenja okuženih rastlin, da 
prepove promet rastlin, oku- 

Skupščana SE Slovenije je 
na svojem zasedanju dne 20. 
oktobra 1976 obravnavala in 
sprejela predlog za izdajo za- 
kona o lukah z osnutkom za- 
kona ter naložila izvršnemu 
svetu skupščine SR Sloveni- 
je, naj pripravi predlog za- 

ženih s karantensko rastlin- 
sko boleznijo ali škodljivcem 
in da nadzoruje OZD ter ob- 
čane glede izvajanja predpi- 
sov o varnostni dobi (karen- 
ci) v zvezi z uporabo sred- 
stev za varstvo rastlin. 

3. Odnos do zveznega zakona 
Federacija je z zveznim za- 

konom o varstvu rastlin pred 
boleznimi in škodljivci, ki 
ogrožajo celo državo, uredila 
varstvo rastlin pred karan- 
tenskimi in gospodarsko 
škodljivimi rastlinskimi bo- 
leznimi in škodljivci, kon- 
trolo kemičnih sredstev za 
varstvo rastlin in kontrolo 
prometa čez državno mejo. 
Uveljavitev republiškega za- 
kona je povezana s spreje- 
mom in uveljavitvijo zvezne- 
ga zakona, ki je določil os- 
novna načela za preprečeva- 
nje in zatiranje določenih 
rastlinskih bolezni in škod- 
ljivcev. 

4. Finančne posledice 
Predlagani zakon nalaga 

dve materialni obveznosti 
družbenopolitičnim skupno- 
stim in sicer: OZD in drugim 
organizacijam pripada od- 
škodnina v primeru prepove- 
di gojenja rastlin in v pri- 
meru uničenja rastlin in em- 
balaže (1. in 3. točka 13. člena 
ter 14. in 15. člen). Ta finanč- 
na sredstva bodo vsekakor 
minimalna, kot je pokazala 
dosedanja praksa, ker se 
bodo navedeni ukrepi izvajali 
le v izjemnih primerih, če 
bodo izpolnjeni z zakonom 
določeni pogoji. Odškodnina 
se plača iz proračuna druž- 
benopolitične skupnosti, ka- 
tere organ je bil pristojen iz- 
vršiti ukrep. 

Del finančnih sredstev bo 
občina realizirala s pristojbi- 
nami iz naslova obveznih 
zdravstvenih pregledov rast- 
lin v notranjem prometu, re- 
publika pa iz naslova obvez- 
nih zdravstvenih pregledov 
pri izvodu (27. in 28. člen). 

kana, pri čemer naj upošte- 
va pripombe, predloge in 
mnenja, dana v poročilih 
delovnih teles, kakor tudi 
pripombe, dane v razpravi 
na seji zborov. 

Predlagatelj zakona je v 
celoti upošteval pripombe za- 

konodajno - pravne komisije 
skupščine SR Slovenije k 10., 
13., 21. in 32. členu zakona. 

O predlogu za izdajo zako- 
na o lukah z osnutkom za- 
kona sta razpravljala še: od- 
bor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj zbora občin 
SR Slovenije, ki pa nista 
imela nobene pripombe. 

Predlagatelj je pri pripravi 
besedila predloga zakona 
ustrezno popravil napake, na 
katere ga je opozorila Luška 
kapitanija Koper. 

Smiselno je v celoti upo- 
števana tudi pripomba vodje 
skupine delegatov za zbor 
združenega dela za področje 
gospodarstva, Koper, k 13. 
členu. Tako je sedaj v no- 
vem, drugem odstavku dolo- 
čeno, da plačujejo pristojbi- 
no za uporabo luke tudi vse 
organizacije združenega dela, 
druge pravne osebe ter ob- 
čani, ki uporabljajo luko pri 
opravljanju gospodarske de- 
javnosti. Ta določba v celoti 
sintetično prevzema predlog 
za dopolnitev; ne našteva po- 
sameznih dejavnosti, kot so: 
vkrcavanje, izkrcavanje bla- 
ga, skladiščenje in drugih 
manipulacij z blagom, indu- 
strijske proizvodnje, oskrbo- 
vanje ladij ter špediterskih 
agencijskih ali dragih sto- 
ritev in gospodarskih de- 
javnosti na luškem območ- 
ju oziroma v zvezi z iz- 
vrševanjem luškega prome- 
ta in luških storitev. Vse 
to je namreč zajeto v pojmu 
»uporaba luke pri opravlja- 
nju gospodarske dejavnosti«. 
Ker pa tiste organizacije 
združenega dela, ki so člani 

Predlog zakona 

o upravljanju 

in razpolaganju 

s stavbnim 
zemljiščem 

Zbor zdiruženega dela in 
zbor občin skupščine SR Slo- 
venije sita na sejah dne 24. 
11. 1976 obravnavala pred- 
log za izidajo zakona o uprav- 
ljanju in raspolaganju s stav- 
bnim zemljiščem in osnutek 
zaikoina ter sprejela sklep, da 
se predlog za izdajo zakona z 
osnuitkom sprejme, pri pri- 
pravi predloga zatona pa naj 
predlagatelj upošteva predlo- 
ge, dane v poročilih skup- 
ščinskih teles in ostalih gra- 

samoupravne interesne skup- 
nosti za železniški in luški 
promet, že plačujejo 0,5 % 
od svojega dohodka za iz- 
gradnjo luške infrastrukture, 
za njih predvideva zakon v 
tretjem odstavku tega člena, 
da pristojbine za uporabo lu- 
ke ne plačujejo. 

Predlagatelj je upošteval 
tudi pripombe republiškega 
sekretariata za pravosodje, 
organizacijo uprave in pro- 
račun, republiškega senata 
za prekrške in vrhovnega so- 
dišča SR Slovenije. 

Predlog zakona se od os- 
nutka razlikuje v določbah 
13. člena (drugi in tretji od- 
stavek sta nova). Drugih vse- 
binskih sprememb oziroma 
dopolnitev pri posameznih čle- 
nih, ki so bile predlagane pri 
obravnavanju osnutka, ni. 
Predlagatelj je tudi proučil 
sugestijo oziroma opozorilo 
republiškega senata za pre- 
krške, da obstoječa ureditev 
v temeljnem zakonu o službi 
za varnost plovbe (Uradni 
list SFRJ, 39/64 in 47/65) do- 
loča komisijo za prekrške pri 
luški kapitaniji in komisijo 
za prekrške pri republiškem 
upravnem organu, pristojnem 
za varnost plovbe, kot orga- 
na za vodenje postopka o 
prekrških. Predlagatelj meni, 
da ni nobene potrebe, da bi 
poleg obstoječih organov za 
prekrške imeli še posebno 
komisijo pri kapitaniji. Za 
vse prekrške po zakonu o 
lukah bodo pristojni občinski 
sodniki za prekrške in re- 
publiški senat za prekrške v 
smislu 72. člena zakona o 
prekrških. 

(ESA-670) 

divih ter predloge, dane v 
razpravi na seji zborov. 

Na fcej podlagi je priprav- 
ljen predlog zaikona o uprav- 
ljanju in razpolaganju s stav- 
bnim zemljiščem. V predlo- 
gu zateona so upoštevani v 
gla/vnam vsa predlogi skup- 
ščinskih teles in razprave, 
upoštevane pa so tudi do- 
ločbe zakona o zidruženem 
delu, ki je bil za tem uvel- 
javljen. 

Konceptualno je predlog 

Predlog zakona 

o lukah (ESA-65I?) 
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zakona spremenjen v tem, da 
kot upravljalca stavbnega 
zemljišča določa občino, ko- 
munalno skupnost oziroma 
stavbno zemljiško skupnost 
in krajevno 'skupnost. Od ob- 
čine je po navedenem odvis- 
no, ali bo stavbna zemljišča 
upravljala sama po svojih or- 
ganih ali pa jih bo izročala 
v upravljanje komunalni sku- 
pnosti oziroma stavbni zem- 
ljiški skupnosti ali krajevni 
skupnosti. Taika sprememba 
je utemeljena v določbah 
248. člena zakona o združe- 
nem delu, smiselno pa jo je 
priporočala tudi zakonodaj- 
no-praivna komisija Skupšči- 
ne SR Slovenije. V skladu 
s tako ureditvijo so izv-ršene 
v predlogu zakona ustrezne 
spremembe oziroma dopolnit- 
ve posameznih členov. 

Ne glede na obrazloženo pa 
predlagatelj zakona pričaku- 
je, da bodo v praksi občine 
vzpostavile samoupraivno or- 
ganiziranije tega družbenega 
področja, ker bodo na ta na- 
čin hitreje dosegale cilje us- 
merjene družbene gradnje, 
uveljavile racionalizacijo sta- 
novanjske in druge graditve, 
ohranjevale urbanistično di- 
sciplino in uresničevale nače- 
la varstva okolja. 

Poudariti je treba poleg te- 
ga, da predlog zakona prizna- 
va tudi krajevni skupnosti 
pomembno mesto upravljalca 
stavbnega zemljišča zlasti v 
krajih in območjih, ki se 
urejajo z urbanističnim re- 
dom. Predlog zakona krajev- 
nim skupnostim tudi zago- 
tavlja pomemben stalen vir 
dohodkov za urejanja stavb- 
nega zemljišča, in sicer iz de- 
la sredstev, ki se zberejo iz 
nadomestila za uporabo stav- 
bnega zemljišča. 

Pomembna novost v pred- 
loženem zakonu je uvedba 
obveznih planskih dokumen- 
tov (srednjeročni plan in let- 
ni program), ki so osnova za 
urejanja stavbnega zemljišča v 
občini. S tem se torej uva- 
ja planiranje urejanja stav- 
bnega zemljišča hkrati kot 
bistvena sestavina samo- 
upravljanja in pravic delov- 
nih ljudi in občanov. V tej 
zvezi določa predlog zakona 
poglavitne elemente, ki jih 
morata vsebovati oba doku- 
menta, medtem ko se poobla- 
ščata republiški upravni or- 
gan za urbanizem in za druž- 
beno planiranje, da določita 
strokovno navodilo o meto- 
dologiji za njihovo izvajanje. 

dede elementov urejanja 
stavbnega zemljišča, ki ob- 
sega pripravo stavbnega zem- 
ljišča in njegovo opremljan- 
je s komunalnimi napravami, 

predlog zakona vsebuje neka- 
tere izboljšave in dopolnitve, 
ki so za praktično rabo po- 
trebne. Gre predvsem za 
opredelitev strokovnih poj- 
mov v zvezi z urejanjem 
stavbnega zemljišča, kot so 
razvrščanje komunalnih ob- 
jektov in naprav po pomenu 
za naiselje ali širše območ- 
je ter delitev komunalnih ob- 
jektov in naprav glede na do- 
ločljivost in izmerljivost nji- 
hove rabe. 

Financiranje urejanja stav- 
bnega zemljišča v predlogu 
zakona bolj adekvatno po- 
razdeljuje stroške urejanja 
stavbnega zemljišča med po- 
samezne subjekte, nadalje pa 
še omogoča združevanje sred- 
stev v ta namen na podlagi 
samoupravnega sporazuma, s 
katerim se določijo medse- 
bojni odnosi njegovih podpis- 
nikov. Zaradi potrebnih vi- 
sokih vlaganj v komunalno 
opremljanje stanovanjskih 
naselij in območij predvide- 
va novi zaJkon možnost, ki 
jo nakazujeta že družbeni 
plan Jugoslavije in Slovenije 
za leto 1976—1980, da de- 
lovni ljudje in občani na pod- 
lagi samoupravnega sporazu- 
ma lahko namenijo del sred- 
stev, ki jih izločajo za sta- 
novanjsko graditev iz oseb- 
nega dohodka tudi za izgrad- 
njo komunalnih objektov in 
naprav, ki služijo za induvi- 
dualno rabo v stanovanjskih 
soseskah. Predlog zakona 
omejuje preusmerjanje stano- 
vanjskih sredstev v ta namen 
na višino največ 20 procen- 
tov omenjenih stanovanjskih 
sredstev (t. j. od 6 procen- 
tnega prispevka od bruto 
osebnega dohodka). 

Glede prispevne dolžnosti 
investitorjev V zvezi s pri- 
dobivanjem urejenega stavb- 
nega zemljišča predvideva 
predlog zakona določene olaj- 
šavo, poglavitna je v tem, da in- 
vestitorji poleg stroškov za 
pripravo stavbnega zemljišča, 
kot je to doslej, vračajo le 
sorazmeren del stroškov za 
komunalne naprave primarne- 
ga in sekundanega pomena. 
Stanovanjski investitorji in 
investitorji objektov družbe- 
nega standarda, ki gradijo v 
stanovanjski soseski, pa pla- 
čujejo poleg stroškov za pri- 
pravo stavbnega zemljišča le 
stroške za komunalne objek- 
te in naprave sekundanega 
pomena, ki so namenjeni za 
skupno rabo. 

V zakonu je tudi določeno, 
da lahko zainteresirane samo- 
upravne organizacije in skup- 
nosti, občina, komunalne or- 
ganizacije, krajevne skupnos- 

ti, poslovne banke ter inves- 
titorji združujejo sredstva za 
urejanja stavbnega zemljišča 
na podlagi samoupravnega 
sporazuma. 

Dalje predvideva predlog 
zakona tudi možno dogovar- 
janje občine, komunalne ozi- 
roma stavbne zemljiške skup- 
nosti ali krajevne skupnosti 
in investitorja glede krediti- 
ranja določenih urejevalnih 
del oziroma načina plačila 
stroškov za urejanje stav- 
bnega zemljišča. 

Glede oddaje stavbnega ze- 
mljišča za gradnjo ohranja 
predlagani zakon sedanji sis- 
tem, t. j. oddajo stavbnega 
zemljišča na podlagi javne- 
ga natečaja ali na podlagi 
neposredne pogodbe. Vendar 
zakon zavezuje občinsko 
skupščino, da v pogojih za 
oddajo zemljišča, ki jih dolo- 
či s svojim predpisom, upo- 
števa politiko stanovanjske 
in druge graditve, smotrno 
uporabo stavbnega zemljiš- 
ča in druge splošne interese 
pri urejanju in uporabi stav- 
bnega zemljišča, če gre za 
oddajo zemljišča z nižjimi 
osebnimi dohodki in udele- 
žencem NOV z javnim nate- 
čajem pa tudi določene ugod- 
nosti glede plačevanja stroš- 
kov. 

Kontinuirana materialna 
sredstva upravljalcev stav- 
bnega zemljišča, so po 
predlogu zakona nadome- 
stila za uporabo stavb- 
nega zemljišča, ki jim pla- 
čujejo neposredni uporabniki 
zemljišča, stavbe ali dela 
stavbe (prejšnji prispevek za 
uporabo mestnega zemljišča) 
za vsako zazidano ali neza- 
zidano stavbno zemljišče v 
mejah območja, zajetega z 
urbanističnim ali zazidalnim 
načrtom ne glede na stopnjo 
komunalne urejenosti stav- 
bnega zemljišča. Dejstvo je 
namreč, da neposredni upo- 
rabnik svojega zemljišča ko- 

Na podlagi odloka o upo- 
rabi devizne kvote od od- 
kupljenih deviznih nakazil 

risti vse komunalne objekte 
in naprave v mestu oziroma 
v naselju in se ne da indivi- 
dualno izmeriti, koliko in 
kateri uporabnik jih koris- 
ti. S tako rešitvijo bodo 
znatno povečana razpoložlji- 
va sredstva iz naslova nado- 
mestila, ki se po predlogu za- 
kona lahko namensko upo- 
rabijo samo za urejanje stav- 
bnega zemljišča s komunal- 
nimi napravami primernega 
pomena, ki so namenjena za 
splošno rabo. 

V predlogu zakona niso 
mogle biti upoštevane zahte- 
ve skupščine občine Ljubi j a- 
na-Vič-Rudnik glede postop- 
ka za odmero prispevka ozi- 
roma nadomestila za upora- 
bo stavbnega zemljišča. Na- 
domestilo za uporabo stavb- 
nega zemljišča namreč nima 
pomena davka, temveč pred- 
stavlja poseben instrument 
za delno zajemanje mestne 
rente in je namensko že vna- 
prej določen za razširjeno 
reprodukcijo komunalnih ob- 
jektov in naprav. Zaradi te- 
ga zanj ni mogoče uveljaviti 
analognega postopka, kot je 
določen za odmero in izter- 
javo davkov in tedaj pristoj- 
nost davčnih organov ne pri- 
de v pošte v. Za vsak konkre- 
ten primer je treba namreč 
ugotoviti, ali je zemljišče 
stavbno zemljišče, česar dav- 
čni organ brez asistence ur- 
banističnega organa ne more 
sam opraviti. S prenosom 
pristojnosti na davčne orga- 
ne bi angažirali dva organa 
in podvojili delo ter ne bi 
dosegli zaželene poenostavit- 
ve postopka. Namesto tega 
pa je predlog zakona vnesel 
novost, da se nadomestilo 
za uporabo stavbnega zem- 
ljišča odmerja za celotno hi- 
šo, če ta ima hišni svet, to 
pa dejansko predstavlja 
znatno zmanjšanje dela pri 
ugotavljanju, odmeri in iz- 
terjavi nadomestila. 

delavcev in izseljencev (Urad- 
ni list SRS, št. 45/73) je Na- 
rodna banka Slovenije izdala 

Predlog odloka 

o dopolnitvi odloka 

o uporabi devizne 

kvote od odkupljenih 

deviznih nakazil 

delavcev 

in izseljencev [ESA-777) 
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119 odločb (<v soglasju z re- 
publiškim sekretariatom za 
finance) posameznim organi- 
zacijam združenega dela in 
drugim uporabnikom. Pravi- 
loma bi bila pravica odkupa 
sredstev iz te kvote dana za 
plačila po GDK režimu ka- 
kor tudi za druga plačila, s 
katerimi je ta pravica v bist- 
vu nadomestila devizno pravi- 
co plačila iz republiške bla- 
govne kvote (plačilo licenc 
in nekaterih storitev). 

Večinoma organizacij je te 
devize oziroma pravico izko- 
ristila. 

Koec leta 1974 je zvezni 
izvršni svet s svojim odlo- 

kom o blagu, katerega uvoz 
in izvoz sta regulirana (Urad- 
ni list SFRJ, št. 52/74), bist- 
veno spremenil uvozne reži- 
me, in sicer predvsem v tem, 
da je bila večina poprejšnje- 
ga GDK režima spremenjena 
v LB režim. Zato dobršen 
del organizacij združenega 
dela in drugih uporabnikov, 
ki so pridobili pravico za od- 
kup deviznih sredstev (po ta- 
kratnem odloku izključno za 
plačilo po GDK režimu), te 
ni mogel izkoristiti. 

Prenos pristojnosti na re- 
publike in pokrajini za uvel- 
javljanje uvoza opreme, ki 
kot dodatno možnost dopu- 

šča tudi uvoz opreme iz ta- 
ko imenovane zdomske kvote, 
v bistvu ne omogoča organi- 
zacijam združenega dela in 
drugim uporabnikom, da upo- 
rabijo že dodeljeno pravico. 

Ker ugotavljamo, da osta- 
ja dobršen del sredstev (med 
30—40 milijoni din) že raz- 
porejenih pravic neizkoriš- 
čenih in jih glede na dose- 
danje režime ni mogoče iz- 
koristiti na podlagi veljavnih 
odločb NB Slovenije, predla- 
gamo, da se z dopolnitvijo 
odloka skupščine SR Slove- 
nije celotna kvota iz tega na- 
slova, ki je sicer že razdel- 
jena, vendar ostaja neizkoriš- 

čena, ustrezno vključiti v se- 
danji uvozni režim. 

Pravno pomeni, da je po- 
trebno neizkoriščeni del kvo- 
te iz tega naslova vključiti 
v točko I lani sprejetega od- 
loka (takratni proračun je 
predvideval samo neangažira- 
na sredstva), kar pa pomeni, 
da je treba razveljaviti ozi- 
roma določiti rok veljavnosti 
že izdanih odločb NB Slo- 
venije. 

Te dopolnitve pa organiza- 
cijam združenega dela ozi- 
roma drugim uporabnikom 
omogoča določen rok, v ka- 
terem lahko, če izpolnjuje 
vse pogoje, izkoristijo že do- 
deljeno pravico. 

Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Popolnejše vključevanje združenega dela 

11 mednarodne ekonomske odnose 

• Na osnutek zakona so imele skupščine republik in pokrajin 343 pripomb in predlogov 

9 Med zelo intenzivnim delom pri usklajevanju teh pripomb v Odboru Zbora republik 
in pokrajin za ekonomske odnose s tujino je bilo zboljšano besedilo vrste členov in 
oblikovane nove določbe 

® Ustanovljene bodo samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, 
združevanje v te skupnosti pa bo obvezno za vse samoupravne subjekte, ki poslujejo s 
tujino 

ft Poleg politike realnega tečaja dinarja bodo uporabljali tudi politiko tečaja dinarja, ki 
se oblikuje v zunanjetrgovinski menjavi na podlagi pogodb o klirinškem načinu 
plačevanja 

S Devize, ki jih organizacije združenega dela ustvarijo s samostojnim opravljanjem po- 
slov, pripadajo tem organizacijam, devize, ustvarjene z združevanjem dela in sredstev 
ia vsem organizacijam, ki so sodelovale pri njihovem ustvarjanju 

V Skupščini SFRJ je konč- 
10 usklajeno besedilo Osnut- 
ka zakona o deviznem poslo- 
vanju in kreditnih odnosih s 
ujino (S 391), ki smo ga pri- 
kazali v 23. številki »Poroče- 
'alca«. 

S tem zakonom, ki naj bi 
>il po pričakovanju sprejet 

na naslednji seji Zbora repu- 
blik in pokrajin, bodo vzpo- 
stavljeni novi družbenoeko- 
nomski odnosi na področju 
deviznega sistema in kredit- 
nih odnosov s tujino, ki je 
sestavni del odnosov v druž- 
beni reprodukciji in temelji 
na samoupravljanju delavcev 
v združenem delu. Gre za re- 

šitve, ki naj omogočijo pre- 
obrazbo samoupravne prakse 
in ekonomske politike v devi- 
znem sistemu in kreditnih od- 
nosih s tujino, ki sta med naj- 
pomembnejšimi vzvodi vklju- 
čevanja proizvajalcev in celot- 
nega združenega dela v 
mednarodne ekonomske od- 
nose. 

Da gre za urejanje materije 
izjemnega pomena, priča tudi 
podatek, da je bilo na Osnu- 
tek zakona danih 343 pri- 
pomb in predlogov republi- 
ških in pokrajinskih skup- 
ščin, ki obsegajo okrog 150 
strani besedila. Zelo intenziv- 
no delo pri usklajevanju teh 
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pripomb v Odboru Zbora re- 
publik in pokrajin za eko- 
nomske odnose s tujino je 
trajalo brez prekinitve od 
7. do 24. decembra 1976; pre- 
ostala neusklajena stališča so 
bila dokončno usklajena 9. fe- 
bruarja 1977. Med usklajeva- 
njem je Odbor delal dopold- 
ne in popoldne, v posameznih 
primerih so seje trajale po- 
zno v noč. Seštevek trajanja 

TEMELJNE DOLOČBE 

V temeljnih določbah Pred- 
loga zakona pomenijo edino 
novost načelne določbe o sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nostih, čeprav je potem v po- 
sebnem poglavju zakona po- 
drobno urejena njihova vloga. 

S Predlogom je namreč do- 
ločeno, da zavoljo izvrševanja 
ekonomskih odnosov s tujino 
vsi samoupravni subjekti 
(TOZD, interesne skupnosti, 
banke, zadruge in drugi) v 
republiki, pokrajinama in fe- 
deraciji oblikujejo posebne 
samoupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s 
tujino. Dejavnost teh samo- 
upravnih interesnih skupnosti 
je posebnega družbenega po- 
mena. Kot je določeno, se re- 
publiške in pokrajinske inte- 
resne skupnosti oblikuje za- 
voljo uresničevanja medse- 
bojnih odnosov in usklajeva- 
nja skupnih interesov pri pla- 
niranju ekonomskih odnosov 
s tujino in pri uresničevanju 
pravic in obveznosti v devi- 
znem sistemu, organizacijah 
združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacijah ter 
skupnostih. 

Samoupravna interesna 
skupnost Jugoslavije bo usta- 
novljena zavoljo planiranja in 
usklajevanja ekonomskih od- 
nosov s tujino, usklajevanja 
medsebojnih odnosov repu- 

V tem delu Predloga zako- 
na je opravljenih več izbolj- 
šav posameznih členov. Tako 
je v Predlogu zakona precizi- 
rano, da skupno devizno po- 
litiko določa Skupščina SFRJ 
za vsafco leto, obenem ko do. 
loča ekonomsko politiko za 
to leto, v skladu s srednjeroč- 
nim načrtom razvoja. 

Zavoljo izvajanja skupne 
devizne politike je predvide- 
no, da Zvezni izvršni svet, iz- 
vršni sveti republik in pokra- 

teh sej znese nad 1000 ur, po- 
ročila o usklajevanju v Odbo- 
ru pa nad 300 strani. 

Zahvaljujoč tem pripom- 
bam je v Predlogu zakona, če 
ga primerjamo z Osnutkom, 
vrsta novih rešitev in na mno- 
gih mestih izboljšano besedi- 
lo; te spremembe prikazuje- 
mo po poglavjih, kot smo jih 
dali ob prikazu Osnutka za- 
kona. 

bliskih in pokrajinskih inte- 
resnih skupnosti in zavoljo 
zagotavljanja njihove enako- 
pravne udeležbe pri določa- 
nju in izvajanju skupne devi- 
zne politike, plačilne bilance 
in devizne bilance Jugoslavije 
in pri sprejemanju ukrepov 
za njihovo izvajanje. 

V temeljnih določbah je za- 
tem konkretno določeno, da 
v samoupravni interesni skup- 
nosti za ekonomske odnose s 
tujino v republiki in pokraji- 
ni člani teh skupnosti uskla- 
jujejo elemente temeljev pla- 
nov o ekonomskih odnosih s 
tujino, planov deviznega prili- 
va in odliva ter planov kre- 
ditnih odnosov s tujino, ka- 
kor tudi konkretne naloge za 
naslednje plansko leto oziro- 
roma za več let. 

V interesni skupnosti Jugo- 
slavije za ekonomske odnose 
s tujino se samoupravne inte- 
resne skupnosti iz republik in 
pokrajin dogovarjajo o skup- 
nih ciljih in elementih planov 
ekonomskih odnosov s tujino, 
o planih deviznega priliva in 
odliva in o planih kreditnih 
odnosov s tujino, ki so poseb- 
nega pomena za devizno in 
plačilno bilanco Jugoslavije 
in za enotnost jugoslovanske- 
ga tržišča, kakor tudi o nači- 
nu in sredstvih uresničevanja 
teh planov. 

j in ter samoupravne interes- 
ne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino določajo svo- 
je programe dela za izvajanje 
skupne devizne politike. ZIS 
spremlja ter po potrebi, naj- 
manj pa polletno, obvešča 
Skupščino SFRJ o izvajanju 
in uresničevanju skupne devi- 
zne politike. 

V Predlogu zakona je po- 
stavljeno načelo enakoprav- 
nosti organizacij združenega 
dela na področju ustvarjanja 

deviz, če z akti organov fede- 
racije, s katerimi se določa 
ali izvaja skupno ekonomsko 
politiko, izjemno prepove ali 
omeji iavoi določenega blaga 
ali opravljanje določenih sto- 
ritev tujim osebam ter s tem 
okrni enakopravnost organi- 
zacij združenega dela pri 
ustvarjanju deviz ali pa okrni 
enakopravnost republik in 
pokrajin na enotnem jugoslo- 
vanskem tržišču, je hkrati 

Novost v Predlogu zakona 
je rešitev, po kateri morajo 
republike in pokrajine izdati 
zakone o ustanovitvi samo- 
upravnih interesnih skupnosti 
za ekonomske odnose s tuji- 
no ter v teh predpisih določi- 
ti načela ter organizacij in 
druga vprašanja v zvezi z nji- 
hovim delovanjem. V te skup- 
nosti se obvezno združujejo 
(te obveznosti v Osnutku za- 
kona ni bilo) temeljne in dru- 
ge organizacije združenega 
dela, samoupravne interesne 
skupnosti in druge samo- 
upravne organizacije ter skup- 

TEČAJ DINARJA 

V Predlogu zakona je kot 
novost določeno, da bodo po- 
leg politike tako imenovanega 
realnega tečaja dinarja, ki se 
oblikuje kot sestavni del ce- 
lotne ekonomske in še poseb- 
no devizne politike v naši dr- 
žavi, izvajali tudi politiko te- 
čaja dinarja, ki obsega še po- 
sebne pogoje in način obra- 
čunavanja v zunanjetrgovin- 
ski menjavi z državami, s ka- 
terimi so sklenjene pogodbe 
o klirinškem načinu plačeva 
nja. 

Na podlagi začrtane skupne 
devizne politike Zvezni izvrš 
ni svet določa tečaj dinarja 
glede na neko obračunsko 
enoto ali glede na eno ali več 
konvertibilnih valut. Narodna 
banka Jugoslavije in narodne 
banke republik in pokrajin 
spremljajo in analizirajo gi 

DEVIZNO TRŽIŠČE 

V Predlogu zakona je opre- 
deljeno, kar v Osnutku ni bi- 
lo, da je z deviznim tržiščem 
mišljen organizirani sistem 
vseh nakupov in prodaje de- 
viz, ki jih opravljajo na ozem 
lju SFRJ na podlagi in na na 
čin, ki jih določajo ta zakon 
ter predpisi, izdani na podla 
gi tega zakona. 

Domače in tuje osebe kupu- 
jejo in prodajajo devize pri 
pooblaščenih bankah in poob- 
laščenih menjalcih. Banke, ki 
so poblaščene za poslovanje s 

treba z določitvijo skupne de- 
vizne politike in sprejetjem 
ukrepov za njihovo izvajanje 
določiti in zagotoviti kompen- 
zacijo. To je treba storiti ta- 
ko, da se določi ustrezne pra- 
vice glede nakupa deviz na 
deviznem tržišču in pravic 
glede plačevanja v tujino, kar 
je sestavni del skupne deviz- 
ne politike, temelječe na raz- 
vojni politiki začrtani v sred- 
njeročnem planu. 

nosti, bančne organizacije, za- 
druge in druge družbene 
pravne osebe, ki ustvarjajo in 
trosijo devize pri svojem po- 
slovanju, razen družbenopoli- 
tičnih skupnosti z območja 
republik in pokrajin. 

Zatem je opredeljeno, da se 
republike in pokrajine dogo- 
varjajo o načelih organizacije 
in poslovanja Samoupravne 
interesne skupnosti Jugoslavi- 
je za ekonomske odnose s tu- 
jino ter da so njeni organi 
upravljanja voljeni po dele- 
gatskem načelu iz vseh repu- 
blik in pokrajin. 

banje tečajev na domačem in 
na tujih deviznih trgih, kakor 
tudi druge kazalce, ki so po- 
membni za ocenitev bodočih 
gibanj in medsebojnih razme- 
rij deviznih tečajev. 

Po Predlogu zakona je kot 
nova rešitev predvideno, da je 
Narodna banka Jugoslavije 
dolžna na zahtevo pooblašče- 
ne banke sprejeti v depozit 
devize občanov, ki se vodijo 
na računih pooblaščenih 
bank, hkrati pa odobri brez- 
obrestni kredit v višini dinar- 
ske protivrednosti pooblašče- 
ni banki, katere devize prej- 
me v depozit. Višino teh di- 
narskih protivrednosti določa 
Narodna banka Jugoslavije v 
skladu s tečajem, ki velja na 
dan, ko je sprejela devize v 
depozit. 

tujino, kupujejo in prodajajo 
devize med seboj neposredno 
in na medbančnem sestanku. 

Določeno je, da sme interna 
banka za račun temeljnih or- 
ganizacij združenega dela, ki 
so jo ustanovile, kupovati in 
prodajati devize pri poobla- 
ščeni banki. 

Na deviznem tržišču je mo- 
goče kupovati in prodajati 
devize prometno (takoj ali v 
dveh dneh) ali na termin (pc 
precizirani pogodbi). 

SKUPNA DEVIZNA POLITIKA 

SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ZA 
EKONOMSKE ODNOSE S TUJINO 
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USTVARJANJE, PRIDOBIVANJE, 
RAZPOLAGANJE IN ZDRUŽEVANJE DEVIZ 

Glede teh področij so v 
Predlogu zakona v glavnem 
ostale rešitve, po katerih je 
poraba deviz odvisna od re- 
zultatatov pri njihovem ust- 
varjanju, kar prispeva k raci- 
onalnejši porabi deviz, ven- 
dar je prišlo do pomembnih 
zboljšav besedila ter so odno- 
si natančneje opredeljeni. 

Določeno je, da temeljne in 
druge organizacije združene- 
ga dela ustvarjajo devize: s 
prodajo blaga in storitev na 
tujem tržišču, z dolgoročno 
proizvodno kooperacijo s tu- 
jino, z opravljanjem gospo- 
darskih dejavnosti v tujini v 
skladu z zveznim zakonom 
(ustanavljanje lastnih in me- 
šanih podjetij), z najema- 
njem kredita v tujini, z emi- 
sijo vrednostnih papirjev in z 
drugimi oblikami poslovanja. 

Devize, ki so jih organizaci- 
je združenega dela ustvarile s 
samostojnim opravljanjem 
poslov, pripadajo tem organi- 
zacijam. 

Devize, ki so ustvarjene z 
združevanjem dela in sred- 
stev, pripadajo temeljnim or- 
ganizacijam, ki so sodelovale 
pri njihovem ustvarjanju z 
vzajemnim proizvodnim, fi- 
nančnim, prometnim in sto- 
ritvenim sodelovanjem. 

Temeljne organizacije zdru- 

ženega dela, ki ustvarijo devi- 
ze z izvozom blaga in storitev 
in ki so v njihovi proizvodnji 
prek raznih oblik trajnega so- 
delovanja udeležene tudi dru- 
ge organizacije združenega 
dela, so dolžne s temi organi- 
zacijami skleniti samouprav- 
ne sporazume o njihovem de- 
ležu pri ustvarjenih devizah, 
sorazmerno s prispevkom, ki 
so ga delavci teh organizacij 
dali k njihovem ustvarjanju. 
Predvideno je, da spore v teh 
odnosih rešujejo pristojno 
sodišče združenega dela. 

Temeljne organizacije zdru- 
ženega dela, ki so udeležene 
pri ustvarjanju deviz, medse- 
bojno določajo delež pri ust- 
varjenih devizah glede na do- 
prinos, ki so ga delavci teh 
organizacij s svojim tekočim 
in minulim delom vložili v 
ustvarjanje teh deviz. Ta delež 
je določen s samoupravnim 
sporazumom o dolgoročnem 
poslovnotehničnem sodelova- 
nju, kakor tudi z drugimi ak- 
ti, s katerimi je določena ob- 
lika medsebojnega sodelova- 
nja med in v okviru delovnih 
organizacij, sestavljenih orga- 
nizacij združenega dela, po- 
slovnih skupnosti in samo- 
upravnih interesnih šlcupnoš- 
ti na področju materialne pro- 
izvodnje. 

kah za zadovoljevanje svojih 
potreb na področju zdrav- 
stvenega varstva in izobraže- 
vanja, za potne in selitvene 
stroške v tujini, za vzdrževa- 
nje članov svoje družine v tu- 
jini, za poravnavo sodnih in 
drugih stroškov ter za druge 
namene, in sicer v zneskih in 
pod pogoji, ki jih predpiše 
Zvezni izvršni svet. 

Občani smejo devize, ki jih 
prinesejo ali dobijo iz tujine, 
prodati pooblaščeni banki, 
pooblaščenemu menjalcu ali 
pa jih dati na devizni račun 
ali na devizno hranilno vlogo 
pri pooblaščeni banki. 

Dalje je določeno, da smejo 
občani in civilne pravne ose- 
be uporabiti devize za nakup 
vrednostnih papirjev, ki jih 

izdajo organizacije združene- 
ga dela zavoljo razširitve ma- 
terialne osnove dela. Zvezni 
izvršni svet na podlagi soglas- 
ja pristojnih republiških in 
pokrajinskih organov, potem 
ko dobi mnenje Samoupravne 
interesne skupnosti Jugoslavi- 
je za ekonomske odnose s tu- 
jino, predpisuje pogoje, način 
in postopek uporabe deviz za 
nakup vrednostnih papirjev 
in za zagotavljanje deviz za 
njihovo odplačevanje. 

Pooblaščene banke so dolž- 
ne zagotoviti tajnost podat- 
kov o deviznih računih obča- 
nov in o deviznih hranilnih 
vlogah. Obvestila o deviznih 
računih občanov in o deviznih 
hranilnih vlogah je mogoče 
dati samo na pismeno zahte- 
vo sodišča. 

ODNAŠANJE IN PRINAŠANJE DINARJEV, 
DEVIZ IN VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

RAZPOLAGANJE Z DEVIZAMI S STRANI OBČANOV 

V Predlogu zakona je dolo- vilne pravne osebe kupovati 
5eno, da morajo občani in ci. devize pri pooblaščenih ban- 

S Predlogom zakona je do- 
ločeno, da je Narodna banka 
Jugoslavije pooblaščena, da 
predpiše znesek in dinarske 
bankovce, ki jih je mogoče 
odnašati in prinašati v Jugo- 
slavijo v potniškem prometu, 
kakor tudi da predpiše pogo- 
je za iznašanje in vnašanje 
po pošti in drugih dinarskih 
pošiljk in vrednosti, ki se gla- 
sijo na dinarje ali tujo valu- 
to, oziroma efektivnega tuje- 
ga denarja. 

Vnašanje deviz v Jugosla- 
vijo je svobodno. Prav tako 
smejo občani iznašati v tuji- 
no vse vrste deviz, ki so jih 

pridobili ali s katerim razpo- 
lagajo po veljavnih predpisih. 

Tujci in jugoslovanski dr- 
žavljani na začasnem delu v 
tujini smejo pri odhodu iz 
Jugoslavije iznašati devize, ki 
so jih vnesli in druge devize, 
s katerimi svobodno razpola- 
gajo v Jugoslaviji. Dinarje, ki 
so jih dobili s prodajo deviz 
pooblaščenemu menjalcu 
smejo te osebe iznašati iz Ju- 
goslavije v zneskih in bankov- 
cih, ki so dovoljeni za izna- 
šanje, ali jih uporabiti za na- 
kup iste vrste deviz zavoljo 
prenosa v tujino. 

Več skrbi in odgovornosti do potnikov 

] letalskem prometu 

t Škodo, ki nastane zaradi odloženega, neopravljenega, prekinjenega potovanja ali 
:amude, bo prevoznik nadomestil do zneska dvakratne cene vozovnice 

^ Če potnik, ki ima vozovnico za določen polet, brez svoje krivde ne more potovati 
»dvojne« vozovnice in podobno), bo prevoznik povrnil kupnino za vozovnico, povečano 
:a 50 odstotkov 

I Potnik lahko odstopi od potovanja in zahteva, da mu povrnejo denar, če se potovanje 
- domačem prometu ne začne v dveh, v mednarodnem pa v štirih urah po predvidenem 
asu 

I Za škodo, ki nastane zaradi smrti, ogrožanja zdravja ali telesne poškodbe potnika, je 
revoznik dolžan izplačati do 300.000 dinarjev odškodnine za potnika 

Zveznemu zboru Skupščine 
FRJ je dostavljen v obrav- 
avo Predlog zakona o obli- 

gacijskih in drugih temeljnih 
materialnopravnih razmerjih 
v letalskem prometu (AS 

117). Predlagatelj zakona je 
Komisija, Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ za pripravo 

zakonov s področja prometa. 
Osnutek tega zakona je 

Zvezni zbor obravnaval in 
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sprejel že marca 1.1975, oce- 
njeno pa je bilo, da ga je 
treba spremeniti in dopolniti 
na podlagi pripomb in pred 
logov Odbora za družbeno 
ekonomske odnose, Odbora 
za pravosodje in Zakonodaj 
nopravne komisije, kakor 
tudi predlogov in pripomb 

organov in organizacij, ki so 
bile dostavljene Skupščini 
SFRJ. 

Kot je poudarjeno v obraz 
ložitvi, so pri pripravi tega 
zakona izhajali iz načela, da 
je treba zagotoviti enako- 

V Predlogu zakona je po- 
drobno navedeno, da se med 
prevoznikom in potnikom ali 
med prevoznikom in naroč- 
nikom prevoza sklene po- 
godba o prevozu. Pogodba je 
sklenjena, ko se potnik ozi 
roma naročnik prevoza spo- 
razume s prevoznikom o po- 
gojih prevoza in prevoznim. 
Prevoznik je dolžan izdati 
potniku vozno karto, ki rabi 
kot dokazilo, da je sklenjena 
pogodba o prevozu. 

Pogodba o prevozu potni- 
ka, sklenjena med prevozni- 
kom in naročnikom prevoza 
(za eno ali več potovanj ali 
za določen čas, za vse letalo 
ali za del letalskega pro- 
stora), mora biti sestavljena 
v pismeni obliki. 

V Predlogu zakona je dolo- 
čeno, da se vozovnica pravi- 
loma glasi na določeno ime 
in je brez privolitve prevoz- 
nika ni mogoče prenesti na 
drugo osebo. Prevoznik je 
dolžan vrniti potniku denar, 
če potnik odstopi od poto- 
vanja v domačem prometu 
najpozneje 24 ur, v medna- 
rodnem prometu pa najpoz- 

Predlog zakona zavezuje 
prevoznika, da mnogo bolj 
kot doslej spoštuje prevzete 
obveznosti. Npr., če se poto- 

pravno obravnavanje vseh 
udeležencev v letalskem pro- 
metu. Podrobno so določene 
pravice uporabnikov storitev, 
posebno pozornost pa je po- 
svečena varstvu interesa pot- 
nikov. 

V skladu z ustreznimi med- 
narodnimi konvencijami je 

zaostrena odgovornost pre- 
voznika, bodisi da gre za za- 
mudo pri prevozu potnikov 
ali prtljage, bodisi za škodo, 
ki nstane zaradi smrti, ogro- 
žanja zdravja ali poškodb 
potnikov med prevozom itn. 

neje 48 ur pred začetkom po- 
tovanja. V takem primeru 
sme prevoznik obdržati naj- 
več 10 odstotkov zneska pre- 
voznine. 

Ce pa potnik ali član nje- 
gove ožje družine ali njegov 
spremljevalec, brez katerega 
ne more potovati, pred za- 
četkom potovanja umre ali 
zboli, tako da zanj potovanje 
ni mogoče, ali pa bi potova- 
nje utegnilo ogroziti zdrav- 
stveno stanje obolelega, in je 
prevoznik o tem obveščen 
pred poletom letala, sme pre- 
voznik obdržati največ 5 od- 
stotkov od zneska prevozne 
cene. 

Poseben doprinos k nuđe- 
nju učinkovitejših prevoznih 
storitev je določen z določbo, 
s katero je predvidena ob- 
veznost prevoznika, da vrne 
kupnino za vozovnico, pove- 
čano za 50 odstotkov (pena- 
le), če potnik, ki ima vozov- 
nico za določen polet, iz raz- 
logov, ki zanje ni odgovoren, 
ni prepeljan, čeprav je letalo 
poletelo (primeri prodaje 
»dvojnih« kart in podobno). 

vanje v domačem prometu ne 
začne v dveh urah, v med- 
narodnem pa v štirih urah 
po času, ki je predviden za 

reden polet, sme potnik pred 
potovanjem odstopiti od po- 
tovanja in zahtevati, da se 
mu vrne denar. Ce potnik 
navzlic zamudi ne odstopi od 
potovanja, mu je prevoznik 
dolžan na svoj strošek zago- 
toviti hrano za čas čakanja, 
potniku, ki nima prebivališča 
v kraju poleta, pa tudi nasta- 
nitev na način, ki je običajen 
v letalskem prometu, razen 
če je potovanje odloženo na 
zahtevo pristojnih upravnih 
organov iz varnostnih razlo 
gov. 

V primeru, ko je potovanje 
prekinjeno iz razlogov, za ka- 
tere potnik ni odgovoren, in 
prekinitev traja dlje kot 3 
ure v domačem oziroma 
6 ur v mednarodnem pro- 
metu, je potnik upravičen: 

— zahtevati, da ga prevoz- 
nik s svojim ali z drugim pri- 
mernim prevoznim sredstvom 
pelje v namembni kraj; 

Glede odgovornosti prevoz: 
nika so v Predlogu zakona 
povzete rešitve iz ustreznih 
mednarodnih konvencij. Po 
Predlogu zakona prevozniki 
odgovarjajo za škodo, ki na- 
stane zaradi smrti, ogrožene- 
ga zdravja ali poškodbe pot- 
nika, kakor tudi za škodo, ki 
nastane zaradi odloženega, 
neopravljenega, prekinjenega 
potovanja ali zamude pri pre- 
vozu. Vendar pa prevoznik za 
takšne škode ne bo odgovo- 
ren, če bo dokazano, da on 
ali osebe, ki so po njegovem 
naročilu ali za njegov račun 
delale pri prevozu, ukrenile 
vse potrebno, da bi se škodi 
izognili, ali če se dokaže, da 
takšnih ukrepov ni bilo mo- 
goče storiti. 

Za škodo, ki nastane zaradi 
smrti, ogrožanja zdravja ali 
poškodbe potnika, je prevoz- 
nik dolžan izplačati do 300.000 
dinarjev odškodnine na pot- 
nika. Škodo, ki nastane zara- 
di odloženega, neopravlje- 
nega, prekinjenega potovanja 
ali zamude, bo prevoznik na- 
domestil do zneska dvojne 
kupnine za letalsko vozovni- 
co. Odškodninski zahtevek je 
treba vložiti v 15-dneh od na- 
stanka škode. 

V Predlogu zakona je dolo- 
čena tudi odgovornost za 
prevoz prtljage. Prevoznik je 
odgovoren za poškodbe ali iz- 
gubo prtljage. Sme pa od- 
kloniti prevozov tovora, ki po 
obsegu in svoji naravi po- 

— zahtevati, da ga prevoz 
nik obenem s prtljago v pri 
mernem roku vrne v kraj od 
hoda in da mu vrne prevoz 
nino 

— odstopiti od pogodbe i: 
zahtevati, da mu prevoznil 
vrne prevoznino. 

Spričo naglega razvoji 
prevozov blaga v blagovnen 
prometu je v Predlogu za 
kona nadrobno urejeno tud 
vprašanje pogodbe o prevozi 
stvari. Prevoznik in pošilja 
tel j (oziroma naročnik pre 
voza) se morata sporazumet 
o pogojih prevoza in o pre 
voznini ter o tem sestavit 
pogodbo. Pri transportu stvs 
ri in blaga je prevoznil 
upravičen zahtevati od poš: 
Ijatelja, da mu sestavi in i: 
roči letalski tovorni list, v k£ 
terem je nevedeno: kaj s 
prevaža in v kakšni količin 
kdo pošilja in na koga je ns 
slovljeno, pogoji prevoza iti 

meni nevarnost ali motnjo z 
letalo, potnike in drug 
stvari. 

Za poškodovanje ali izgub 
ročne prtljage, ki jo potni 
nosi s seboj, je prevozni 
dolžan izplačati nadomestil 
do največ 5500 dinarjev, vtei 
ko je za poškodovanje ali i 
gubo prtljage, izročene o 
potrdilu, dolžan izplačati n 
domestilo največ do 290 c 
narjev na kilogram brul 
teže. Zahtevek za nadom 
stilo škode na prtljagi moi 
potnik vložiti najpozneje 
15-dneh, če pa je škoda n 
stala zaradi zamude pri pr 
vozu, pa najpozneje v 21-dne 

če prevoznik sprejme pi 
voz dragocenosti ali drug: 
stvari velike vrednosti, je dc 
žan o tem izdati potrdilo 
označeno vrednostjo t< 
predmetov, v primeru izgul 
ali poškodbe pa izplačati n 
vedeno vrednost. Za previ 
in hrambo takšnega tovo; 
sme prevoznik zahtevati p 
sebno nadomestilo. 

V Predlogu zakona so ui 
jena tudi vprašanja zavai 
vanja letala, opreme, blaga 
potnikov v letalskem pi 
metu. Na koncu je določer 
v katerem času in ob kakšn 
situacijah zastarajo terjat 
potnika in naročnika prevo 
iz pogodbe o prevozu, ter 
opredeljena premoženjsk 
pravna vprašanja v letalske 
prometu. 

Promet in zveze 

POGODBA O PREVOZU POTNIKOV 

OBVEZNOSTI PREVOZNIKA DO POTNIKA 

ODGOVORNOST PREVOZNIKA 
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Enotno urejanje vseh razmerij v pomorski 

in notranji plovbi 

# S sprejetjem tega zakona bo nehalo veljati sedanjih 12 zakonov ter več določb ne- 
katerih drugih zakonov, urejeni pa bodo tudi novi odnosi na tem področju iz pristoj- 
nosti federacije 

# Nekatera vprašanja, ki so pomembna za varnost plovbe, a niso v pristojnosti fede- 
racije, je treba enotno urediti z družbenimi dogovori republik, pokrajin in federacije 

# Celotna zakonska tvarina s področja pomorske in notranje plovbe je razdeljena na 
11 delov 

# Z zakonom so urejeni temelji varnosti plovbe po morju in notranjih vodah, material- 
no-pravna razmerja glede ladij, odgovornost ladjarjev, premoženjsko-pravna razmerja 
pri nesrečah pri plovbi, vpis ladij, vse vrste pogodb o plovbi in podobno 

Pred februarsko sejo Zvez- 
nega zbora Skupščine SFRJ je 
bil delegatom poslan Predlog 
zakona o pomorski in notra- 
nji plovbi (AS 148). Preden je 
bilo na seji Komisije Zvezne- 
ga zbora Skupščine SFRJ za 
pripravo zakonov s področja 
prometa določeno delovno be- 
sedilo, je minilo več kot dve 
leti dela na pripravi tega za- 
lonskega predloga (Osnutek 
■ega zakona je bil sprejt že 
junija 1.1975). Tako je nastal 
;den najobsežnejših zakon- 
skih tekstov, ki vsebuje 1045 
ilenov, ter so v njem zdru- 
ieni vsi dosedanji predpisi, 
ci se nanašajo na pomorski 
n notranji promet. 

Predlog tega zakona ureja 
•azmerja, ki nastajajo v po- 
norski in notranji plovbi. V 
ibeh primerih gre za plovbo 
>o vodi, ter za plovna sred- 
tva, ki se po tehniki plovbe 
le razlikujejo, ekonomski in 
iravni odnosi, ki nastanejo 
iri plovbi, pa skoraj tudi ni- 
o različni. Nekatere poseb- 
losti notranje plovbe niso 

Po Predlogu zakona bodo 
jegove določbe uporabljali 
a jugoslovanske morske lad- 
3 in za ladje notranje plov- 
e, za plovbo po obalnem 
lorju in v notranjih vodah 
FRJ ter glede razmerij, ki 

takšne, da bi narekovale po- 
sebne zakonske sisteme, zato 
so tudi zakonski akti, ki ure- 
jajo to tvarino, zasnovani na 
treh specifičnih skupnih ele- 
mentih: plovbi, ladji in plovni 
poti, ter obsegajo celoto ne- 
ločljivih razmerij s področja 
upravno-pravne in premoženj- 
sko-pravne snovi. 

Drugače povedano — z do- 
ločbami tega zakona so ure- 
jeni temelji varnosti plovbe 
po morju in notranjih vodah 
Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije, za katere 
velja mednarodni in meddr- 
žavni režim plovbe, dalje te- 
meljne materialno-pravna raz- 
merja glede ladij, temeljna 
premoženjsko-pravna razmer- 
ja, ki se nanašajo na nesreče 
pri plovbi, nepogodbeno odgo- 
vornost ladjarja, odgovornost 
podjetnika ladje na jedrski 
pogon, postopki glede vpisa 
ladij, omejitve ladjarjeve od- 
govornosti, kakor tudi likvi- 
dacija skupne havarije in iz- 
vršbe ter zavarovanja na 
ladji. 

nastajajo v zvezi s to plovbo. 
Hkrati se s tem usklajuje 

z Ustavo SFRJ 17 dosedanjih 
zakonov, od katerih jih bo 12 
nehalo veljati, ker je njihova 
tvarina vključena v Predlog 
tega zakona. Med njimi so: 

Zakon o ustanovitvi zastave 
trgovske mornarice in ladjar- 
stva notranje plovbe FLRJ, 
Zakon o pogodbah o izkori- 
ščanju morskih ladij, Zakon 
o ugotavljanju sposobnosti za 
plovbo morskih ladij in plo- 
vil notranje plovbe, Zakon o 
listinah in knjigah morskih 
ladji in plovil notranje plov- 
be, Zakon o listinah in knji- 
gah morskih ladij in plovil 
notranje plovbe, Temeljni za- 
kon o Službi za varnost plov- 
be in drugi. Niso pa zajete 
določbe Zakona o obalnem 
morju, zunanjem morskem 
pasu in epikontinentalnem 
pasu Jugoslavije, ker vpraša- 
nja, ki jih vsebuje ta zakon, 
obravnavajo na Konferenci 
Združenih narodov o mor- 
skem pravu. 

Vzporedno z delom pri us- 
klajevanju veljavnih predpi- 
sov z Ustavo in sistemskimi 
zakoni so predlagatelji tega 

VARNOST PLOVBE 

Sicer pa je glede ustreznih 
pravil rešitev in posledic, ki 
iz njih izvirajo, celotna zakon- 
ska materija s področja po- 
morske in notranje plovbe 
razdeljena na 11 delov. 

V prvem delu, ki vsebuje 
skupne določbe, so urejena 
vprašanja, ki se nanašajo na 
uporabo Zakona in subsidiar- 
ne pravne vire. Tod so poda- 
ne tudi definicije raznih plov- 
nih objektov, vrste plovbe in 
drugih podobnih pojmov. 

Določbe o varnosti plovbe 
so drugi del tega besedila in 
so razvrščene po novi siste- 
matiki, tako da tvorijo celo- 
to ter se omejuje na podrob- 
nejše pojmovno določanje za- 

zakonskega besedila prejeli 
tudi številne pripombe ustrez- 
nih organov, institucij in 
združenega dela na besedilo 
Osnutka zakona med javno 
razpravo. 

Hkrati je bilo zavzeto sta- 
lišče, da je treba določena 
vprašanja, ki so pomembna 
za varnost plovbe, a jih ne 
urejajo organi federacije, 
enotno urediti z družbenimi 
dogovori republik, pokrajin 
in federacije, kar velja npr. 
glede enotnih programov za 
strokovne izpite za pridobitev 
poklica za ladijsko posadko, 
glede enotnih meril za zdrav- 
niške preglede in za kontrol- 
ne preglede ladijske posadke, 
glede ureditve in vzdrževanja 
notranjih plovnih poti, razen 
mednarodnih, ki potekajo 
med dvema ali več republika- 
mi, med republikami in avto- 
nomnimi pokrajinami, ter 
med njimi. 

dev, katerih opravljanje spada 
v okvir samega pojma varno- 
sti plovbe. 

Predlog zakona torej ureja 
le najosnovnejša vprašanja 
varnosti plovbe po plovnih 
poteh. Podane so tudi naj- 
osnovnejše določbe o lukah 
in pristaniščih, o plovbi in 
pilotaži. Pri tem je poudarje- 
no, da obvezna pilotaža ne 
velja za jugoslovanske vojaš- 
ke ladje, toda tuje vojaško 
ladje niso oproščene te ob- 
veznosti. Prav tako niso po 
Predlogu zakona oproščene 
obvezne pilotaže ladje jugo- 
slovanske javne plovbe in lad- 
je službe za varnost plovbe. 
Lahko pa so oproščene te ob- 
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veznosti na podlagi republiš- 
kih predpisov, kajti ta tvarina 
spada v pristojnost republiš- 
ke zakonodaje. Nadalje se 
opredeljuje sposobnost ladij 
za plovbo kot eno glavnih 
vprašanj v sklopu varnostnih 
predpisov, ki temeljijo na 
na ustrezni mednarodni kon- 
venciji. Določena so tudi na- 
čela za mersko preizkušanje 
ladij, vendar se Predlog za- 
kona omejuje v glavnem na 
normiranje nekaterih naj- 
osnovnejših predpisov uprav- 

Cetrti del zakonskega pred- 
loga v 190 členih ureja eno 
temeljnih vprašanj plovbene- 
ga prava — materialno-prav- 
na razmerja. V bistvu gre za 
vprašanje pravice na ladjo v 
družbeni lasti (za pravico raz- 
polaganja z ladjo). Predlog 
zakona izraža splošno načelo, 
da je ladja, ki ima jugoslo- 
vansko državno pripadnost, v 
družbeni lasti. Izjeme od te- 
ga pravila so le ladje tujih 
oseb in ladje, ki pripadajo 
občanom in civilnim pravnim 
osebam. V tem delu Predloga 
zakona se ureja pogodbeno in 
zakonsko zastavno pravico na 
ladji. Vpis pogodbene zastav- 
ne pravice se uporablja pri 
kreditu ladje, v prvi vrsti pri 
Izgradnji ter pri nakupu lad- 
je. Kredlitorji pa kot predpo- 
goj za odobritev kredita zah- 

nega pomena. S temi predpisi 
so opredeljene ladijske listi- 
ne, posadka ladje, poveljnik 
ladje in njegova funkcija, in- 
stitut reševanja ter določbe o 
nadzorstvu. 

V posebnem, tretjem delu 
so urejena vprašanja, ki se 
nanašajo na državno pripad- 
nost in identifikacijo ladje. Ta 
institut je v Predlogu zakona 
urejen v celoti, ker gre za 
vprašanja, ki so v izključni 
pristojnosti federacije. 

tevajo vpis zastavne pravice 
na ladji. Kreditor si e teim 
praktično zavaruje plačilo 
svoje terjatve pred drugimi 
upniki. 

V pomorskem pravu je 
splošno sprejeto načelo, da 
imajo določene terjatve, ki 
nastanejo med izkoriščanjem 
ladje, pri morebitni poravna- 
vi prednost pred vsemi dru- 
gimi terjatvami. Zato je po- 
glavitna značilnost zakonskih 
zastavnih pravic v tem, da so 
poravnane po vnaprej dolo- 
čenem redu; terjatve so raz- 
vrščene v pet razredov. Ter- 
jatve višjega razreda imajo 
prednost pred nižjim razre- 
dom, terjatve istega razreda 
pa so poravnane sorazmerno. 

V okviru tega dela je ure- 
jen tudi postopek za vpis v 
vpisnike ladij. 

drobnejše normiranje lahko 
po nepotrebnem oviralo nor- 
malno opravljanje poslov. 

Vse pogodbe o izkoriščanju 
ladij deli Predlog zakona na 
dve skupini: pogodbe o plov- 
benem poslu in pogodbe o za- 
kupu ladje. Osnovna značil- 
nost pogodb o plovbenem po- 
slu je, da so to pogodbe o 
delu, a pogodbe o zakupu 
ladje so rabokupne pogodbe. 
Osnovni nosilec pogodbenega 
razmerja v pogodbah o 
plovbenem poslu je ladjar, v 
pogodbah o zakupu ladje pa 
nosilec pravice razpolaganja z 
ladjo oziroma lastnik ladje. 

Med pogodbe o plovbenem 
poslu spadajo: pogodba o 
prevozu stvari, pogodba o 
prevozu potnika, pogodba o 
vlačenju in pogodbe, ki se na- 

Tudi plovbene nesreče so 
poseben del Predloga zakona, 
in sicer sedmega. V njem so 
določbe o trčenju ladij, reše- 
vanju, nagradi za reševanje, 
izvlačenju potopljenih stvari, 
o skupnih havarijah, nepogod- 
beni odgovornosti ladjarja in 
odgovornosti podjetnika ladje 
na jedrski pogon. 

Ustrezni del zakona (osmi 
del) se nanaša na postopek 
pri izvršbi in zavarovanju na 
ladjah. Posebna pravna sred- 

našajo na druge plovbene 
posle. 

Po določbah o pogodbi o 
plovbenem agencijskem poslu 
je osnovni nosilec pogodbene- 
ga razmerja agent. Dolžan je 
s skrbnostjo dobrega gospo- 
darja opravljati posle, ki so 
potrebni ali običajni za izvr- 
šitev prejetega naročila. 

Posebno mesto gre pogod 
bam o plovbenem zavarova- 
nju, ki izhajajo iz dejstva, da 
plovbeno zavarovanje rabi 
plovbi in trgovini, ter da je 
kot tako povezano z instituti 
pomorskega prava in prava 
notranje plovbe. To zavarova- 
nje ima z drugimi vrstami za- 
varovanja skupnih samo ne- 
kaj osnovnih načel, vtem ko 
se v praktičnih rešitvah pre- 
cej razlikuje od teh zavaro- 
vanj. 

stva za to so podrobno in iz- 
črpno opredeljena. Kar zade- 
va poravnanje denarnih ter- 
jatev v medsebojnih razmer- 
jih takšne vrste, je predvide- 
no le eno sredstvo — prodaja 
ladje. 

Pravila iz tega zakona, ki 
se nanašajo na izvršbo in za- 
varovanje, je mogoče upora- 
biti samo za ladje, ki so na 
nacionalnem teritoriju SFRJ, 
izjema pa so vojaške ladje, 
ki opravljajo taiko imenovani 
neofenzivni prehod. 

MATERIALNO—PRAVNA RAZMERJA 
V ZVEZI Z LADJAMI 

NESREČE NA PLOVBI IN IZVRŠBA NA LADJI 

ODGOVORNOST LADJAR. 

Pomembna novost je v pe- 
tem delu zakona, ki oprede- 
ljuje pojem ladjarja, njegovo 
odgovornost in postopek za 
omejitev te odgovornosti. 

Ohranjeno je stališče, da je 
ladjar oseba, ki je nosilec 
plovbenega podjetja. V ta za- 
konski predlog pa je za raz- 
liko od dosedanjih predpisov 
uveden institut omejene od- 
govornosti ladjarja. To pome- 
ni, da »ladjar odgovarja za 
svoje obveznosti, za katere je 
njegovo odgovornost mogoče 
omejiti, z vsem svojim imet- 
jem, toda samo do določene- 

POGODBA O POMORSKI 

Večji del zakonskega bese- 
dila (šesti del), skupaj 328 
členov, se nanaša na pogodbe 
v pomorski in notranji plov- 
bi. V to pravno tvarino so 
vgrajene predvsem obvezno- 
sti naše države, ki izvirajo iz 
ustreznih mednarodnih kon- 
vencij. V njej so določbe o 
pogodbah o gradnji ladij, o 
izkoriščanju ladij, o plovbe- 

ga zneska za vsako registrsko 
tono ladje.« 

V primerjavi z dosedanjim 
pravnim sistemom notranje 
plovbe pomeni ta institut no- 
vost, ker je doslej ladjar no- 
tranje plovbe za svoje pravi- 
ce iz izkoriščanja ladje odgo- 
varjal neomejeno z vsem svo- 
jim imetjem. V bistvu naj bi 
po novem uporabili rešitev, ki 
jo vsebujejo mednarodni in- 
strumenti, tako da bi spreme- 
nili naša dosedanja pravna 
pravila, ki smo jih podedovali 
iz francoskega Trgovskega za- 
kona 

IN NOTRANJI PLOVBI 

nem poslu, o plovbenem agen- 
cijskem poslu in o plovbenem 
zavarovanju. 

Predlog zakona vsebuje le 
najosnovnejše določbe pre- 
moženjsko-pravnega značaja, 
ki se nanašajo na pogodbo o 
gradnji ladje. Določbe so ta- 
ko formulirane, da imajo 
stranke svobodo glede sklepa- 
nja pogodb. Kaže, da bi po- 

PRISTOJNOST SODIŠČ 

Merodajno pravo in pristoj- 
nost sodišč SFRJ ureja deveti 
del Predloga zakona. Tod je 
posebej poudarjeno, da se za 
vse pogodbe o plovbenih pod- 
jetjih uporablja v prvi vrsti 
tisto pravo, ki ga stranke sa- 
me izberejo. Jugoslovansko 
pravo se uporablja izključno, 
če gre za določbe o odgovor- 
nosti ladjarja za tovor. Vklju- 
čene so v Predlog zakona na 
podlagi Bruseljske konvenci- 
je o tovornici iz 1. 1924. 

Za odnose, ki imajo jugo- 
slovansko medrepubliško in 
medpokrajinsko obeležje, je 
določena uporaba prava tiste 
republike oziroma pokrajine, 
v kateri je ladja registrirana. 

V delu, ki vsebuje kazenske 
določbe, so povzete definicije 
kaznivih dejanj iz Zakona o 
reševanju na morju in notra- 
njih plovnih poteh. 

V skladu z ustreznimi med- 
narodnimi konvencijami je v 
tem delu urejeno kot kaznivo 
dejanje pretrganje ali poško- 
dovanje pomorskega kabla na 

odprtem morju, storjeno z 
naklepom ali iz malomarnosti. 
Tej odgovornosti je podvrže- 
na ladja države, ki nosi njeno 
zastavo, ali oseba, ki je pod 
njeno jurisdikcjio.. Enake 
ukrepe bi uporabili tudi v 
primeru pretrganja ali poško- 
dovanja pomorskih daljnovo- 
dov visoke napetosti ter naf- 
tovodov. 

V določbah o pomorskih 
prekrških notranje plovbe, s 
katerimi se varuje javni red 
v obalnem morju in notranjih 
vodah Jugoslavije, je predvi- 
dena višina kazni v primerjavi 
s sedanjimi povečana spričc 
sprememb v domeni ekonom- 
skih odnosov. Kot varstveni 
ukrep je predvidena tudi 
možnost, da se članu ladijske 
posadke odvzame pooblastile 
za opravljanje zadev določe 
nega poklica na ladji, in sicei 
trajno ali začasno za tri leta 

V prehodnih in končnih do 
ločbah je predvideno, da bc 
zakon o pomorski in notranj: 
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plovbi začel veljati 1. novem- 
bra 1977. Takšen rok je dolo- 
čen zategadelj, da bi pravo- 
časno opravili priprave za 
njegovo uporabo oziroma za 

pravočasno sprejetje republi- 
ških in pokrajinskih zakonov 
ter drugih predpisov, kakor 
tudi za izdajo zveznih podza- 
konskih predpisov, že od 

od 1. maja 1977 pa naj bi upo- 
rabljali določbe iz 1036. člena 
tega zakona, s katerimi se da- 
je Zveznemu izvršnemu svetu 
in Zveznemu komiteju za 

promet in zveze določena po- 
oblastila glede predpisovanja 
ustreznih obveznosti za vse 
udeležence v pomorski in no- 
tranji plovbi. 

ANALIZE II M nrPMP UVjLIML 

Hitreje in dosledneje uresničevati začrtano 

stanovanjsko politiko 

# Stanovanjsko vprašanje sodi med izredno pomembna razredna in politična vprašanja 
$ Izgradnja 820.000 stanovanj do leta 1980 pomeni eno najpomembnejših družbenoeko- 
nomskih nalog vseh organiziranih socialističnih samoupravnih sil 

# Z angažiranjem osebnih sredstev naj delovni ljudje rešujejo svoje stanovanjske po- 
trebe tako, da si pridobijo stanovanje v etažni lastnini, s predplačilom za pravice do 
uporabe stanovanja v družbeni lastnini in z zasebno stanovanjsko gradnjo 

# Odločno se boriti zoper vse oblike špekulacije, zlorab in privilegijev, zoper neupra- 
vičene zaslužke in bogatitev na osnovi najemnine, zamenjave ali prodaje stanovanj 

® Zavoljo ohranjevanja in vzdrževanja stanovanjskega sklada, bo potrebno spet uve- 
ljaviti vlogo hišnih svetov in krepiti materialno podlago za njihovo delo 

Stanovanjsko vprašanje kot 
izredno pomembno razredno 
in politično vprašanje je bilo 
predmet posvetovanja, ki so 
ga konec lanskega leta orga- 
nizirali Izvršni komite Pred- 
sedstva CKZKJ, Predsedstvo 
Zvezne konference SZDLJ in 
Predsedstvo Sveta ZSJ. Ob 
tej priložnosti je bil sprejet 
sklep, da je treba s stališči in 
ocenami posvetovanja sezna- 
niti vse nosilce določanja in 
uresničevanja stanovanjske 
politike ter udeležence v sta- 
novanjski izgradnji. Ocena je, 
da je to predpogoj za široko 
in konkretno družbenopolitič- 
no akcijo vseh organiziranih 
družbenih sil, tj. akcije, ki bo 
omogočila hitrejše in dosled- 
nejše uresničevanje začrtane 
stanovanjske politike. 

Zvezna konferenca SZDLJ 
je v skladu z omenjenimi za- 

Bistven vzrok nezadovolji- 
vega porasta stanovanjske iz- 
gradnje pomeni — kot je po- 
udarjeno v omenjenem po- 
vzetku — okoliščina, da še ni 
zagotovljeno neposredno od- 
ločanje delovnih ljudi v vseh 
bistvenih vprašanjih stano- 
vanjske politike. Da bi se 

ključki dostavila Skupščini 
SFRJ »Povzetek osnovnih o- 
cen in stališč posvetovanja o 
aktualnih idejnopolitičnih 
vprašanjih uresničevanja sta- 
novanjske politike in razvoja 
samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov na tem po- 
dročju«. Predlagano je, naj se 
s temi ocenami in stališči se- 
znanijo delegati v Skupščini 
SFRJ ter naj jih upoštevajo 
pri obravnavanju vprašanj iz 
tega področja, ki so v pristoj- 
nosti federacije. 

Glede na pomen tvarine, ki 
jo obsega stanovanjska politi- 
ka, v tem prikazu strnjeno 
podajamo stališča in ocene iz 
dokumenta, ki so ga sprejeli 
Izvršni komite Predsedstva 
CK ZKJ, Predsedstvo ZK 
SZDLJ in Predsedstvo Sveta 
ZSJ. 

uspešneje razvijali samo- 
upravni družbenoekonomski 
odnosi na področju stano- 
vanjske izgradnje, je nujno 
hitrejše preseganje ostankov 
državno-administrativne logi- 
ke in mentalitete, večje upo- 
števanje ekonomskih načel 
poslovanja, odločnejše obra- 

čunavanje z obstoječimi poj- 
movanji o pretežno socialnem 
in potrošniškem značaju te 
dejavnosti, kot tudi zagotav- 
ljanje neposrednega odloča- 
nja delovnih ljudi. Posebej pa 
je podčrtano, da so v Ustavi 
SFRJ in v Zakonu o združe- 
nem delu dani celoviti pogoji 
tudi za razvoj samoupravnih 
odnosov na tem področju. 

Zavoljo tega je ena najvaž- 
nejših nalog, da se kritično 
preveri, v kolikšni meri delav- 
ci dejansko in neposredno od- 
odločajo o programiranju, iz- 
ločanju, usmerjanju in kori- 

Stanovanjskim samouprav- 
nim interesnim skupnostim je 
v tem dokumentu namenjena 
posebna pozornost. Po for- 
mulaciji, ki je sprejeta, naj bi 
postale mesto enakopravnega 
dogovarjanja in sporazume- 
vanja, tesnejšega sodelovanja 

ščenju dela dohodka za stano- 
vanjsko izgradnjo in o delitvi 
stanovanj. Po drugi strani je 
treba zagotoviti, da bo postalo 
programiranje stanovanjske 
izgradnje sestavni del družbe- 
ne reprodukcije. Rečeno je, 
da bi v takšnih pogojih posta- 
le kakovost, struktura in ce- 
na izgrajenih stanovanj v več- 
ji meri podrejene zadovolje- 
vanju določenih potreb de- 
lavcev. Zavoljo vsega tega je 
sprejemanje srednjeročnih 
programov stanovanjske iz- 
gradnje ena izmed prednost- 
nih nalog. 

in povezanosti vseh udeležen- 
cev stanovanjske izgradnje. 
Podčrtano je, da je treba raz- 
vijati zlasti tiste funkcije sta- 
novanjskih samoupravnih in- 
teresnih skupnosti, ki se na- 
našajo na pripravo in spreje- 
manje programa stanovanjske 

HITREJE RAZVIJATI SAMOUPRAVNE ODNOSE 
NA STANOVANJSKEM PODROČJU 
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VEČJE ANGAŽIRANJE OSEBNIH SREDSTEV 
ZA STANOVANJA 

Izgradnje in vzdrževanja sta- 
novanjskega sklada, na zdru- 
ževanje sredstev za stanovanj- 
sko izgradnjo, na vzpostav- 
ljanje medsebojnih odnosov 
med udeleženci v stanovanjski 
izgradnji, kot tudi na organi- 
ziranje in učinkovitejše delo 
strokovnih služb na tem po- 
dročju. Izgrajevanje mesta, 
vloge in vsebine dela omenje- 
nih skupnosti mora postati 
skrb vseh družbenih dejavni- 
kov, predvsem ZKJ, SZDLJ 
in ZSJ. 

Nezadostna materialna o- 
snova za vzdrževanje stano- 
vanjskega sklada otežuje hi- 
trejši razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odno- 
na stanovanjskem področju, 
oziroma vpliva na hitrejše 
propadanje tega sklada. Ena 
od poti za izhod iz sedanjega 
stanja je v reafirmaeiji hišnih 
svetov in v krepitvi material- 
ne osnove za njihovo delova- 
nje. Zavoljo tega je predlog, 

Zaostajanje obsega, tempa, 
učinkovitosti in rezultatov 
stanovanjske izgradnje zavira 
zadovoljevanje stanovanjskih 
potreb delovnih ljudi in se 
negativno odraža pri planira- 
nem oživljanju gospodarske 
aktivnosti. Da bi dosegli pred- 
videni obseg izgradnje — 
820.000 stanovanj (od 1.1976 
do 1.1980), je treba v vseh 
okoljih kritično pretresti in 
ugotoviti vzroke, ki zavirajo 
in podražujejo stanovanjsko 
izgradnjo. 

Vsem družbenopolitičnim 
organizacijam je postavljena 
naloga, da sprožajo pobude in 
vztrajajo, da delegati v skup- 
ščinah občin in mest brez od- 
lašanja konkretno in dolgo- 
ročno ukrepajo za sprejetje 
potrebnih urbanističnih pla- 
nov, za pravočasno urejanje 
premoženjsko-pravnih razme- 
rij, za urejanje terena in o- 
premljanje z infrastrukturo 
ter za reševanje drugih vpra- 
šanj iz njihove pristojnosti. 
Če bo ta naloga pravočasno in 
v celoti opravljena, bodo do- 
seženi želeni rezultati glede 
učinkovitosti in cen stano- 
vanjske izgradnje. 

Odločilni vpliv uporabnikov 
stanovanj na racionalnost, 
ekonomičnost in funkcional- 
nost stanovanj, ki so v grad- 
nji, je mogoče zagotoviti le, 
če se z družbenimi dogovori 
in samoupravnimi sporazumi 
določi stanovanjske in bival- 
ne standarde, ter način sti- 
muliranja udeležencev v sta- 

da bi na samoupravnih teme- 
ljih natančneje določili pravi- 
ce in odgovornosti hišnih sve- 
tov. 

Sedanje stanarine ne zado- 
stujejo niti za redno vzdrže- 
vanje stanovanjskega sklada 
Poleg tega ne spodbujajo vla- 
ganja osebnih sredstev v sta- 
novanjsko izgradnjo. Izhaja- 
joč od te ugotovitve je v do- 
kumentu poudarjena potreba, 
da se izdela dolgoročnejši 
program, da bi določil dina- 
miko in pogoje za postopno 
povečanje stanarine. Na ta 
način bi zagotovili, da bo sta- 
narina povsem krila stroške 
enostavne reprodukcije stano- 
vanjskega sklada. Hkrati bi 
morali še naprej izpopolnje- 
vati sistem subvencioniranja 
stanarin. Postopno uvajanje 
ekonomsko in družbeno 
upravičenih stanarin bo v 
mnogočem lažje, če bomo do- 
segli stabilne cene pri izgrad- 
nji stanovanj. 

novanjski izgradnji za izdela- 
vo racionalnih projektov in 
kvalitetne izgradnje. Ocene so, 
da bi bilo ta cilj mogoče do- 
seči, če bi pospešili preobraz- 
bo urbanističnih, projektant- 
skih in podobnih organizacij 
na podlagi Ustave SFRJ, skle- 
pov . kongresa ZKJ in Za- 
kona o združenem delu. 

Posebna pozornost je posve- 
čena negativnemu vplivu ne- 
nehne rasti cen stanovanj. 
Poudarjeno je, da zavoljo te- 
ga prihaja do razvrednotenja 
naporov delovnih ljudi za več- 
je izločanje in vlaganje druž- 
benih in osebnih sredstev v 
stanovanjsko izgradnjo. To 
pelje k zaostajanju pri ures- 
ničevanju predvidenega obse- 
ga stanovanjske izgradnje. 
Eden od načinov premagova- 
nja ugotovljenih slabosti naj 
bi bilo objektiviziranje meril, 
po katerih so določene cene 
stanovanj. Zavoljo tega je po- 
udarjeno, da mora cena sta- 
novanj postati skupna skrb in 
rezultat realnega skupnega 
programiranja vseh udeležen- 
cev v stanovanjski izgradnji, 
ob posamični odgovornosti 
slehernega izmed njih. 

Med ukrepi, s katerimi naj 
bi intenzivirali stanovanjsko 
izgradnjo, je omenjeno revi- 
diranje režima za ugotavlja- 
nje stroškov za ureditev in 
opremo gradbenega zemlji- 
šča, kot tudi nadaljnje pospe- 
ševanje solidarne stanovanj- 
ske izgradnje. 

Sedanji položaj na stano- 
vanjskem področju narekuje, 
da je treba zagotoviti večje 
angažiranje osebnih sredstev 
v izgradnji in uporabi stano- 
vanj. To pomeni, da je treba 
priti do jasnih meril za anga 
žiranje teh sredstev, kar bo 
kot je poudarjeno — pripo- 
moglo 'k spremembi pojmova- 
nja, po katerem je reševanje 
stanovanjskega vprašanja iz- 
ključna obveznost družbene 
skupnosti. 

Izhajajoč iz omenjenega sta- 
stališča je predlog, naj delov- 
ni ljudje z angažiranjem oseb- 
nih sredstev rešujejo svoje 
stanovanjske probleme z na- 
kupom stanovanj v etažni 
lastnini, s predplačilom za 
pravico do uporabe stanova- 
nja v družbeni lasti in z za- 
sebno stanovanjsko gradnjo. 
Za pospešitev tega procesa pa 
je treba v vseh okoljih čim- 
prej določiti in razčleniti na- 
čin angažiranja zasebnih sred- 
stev, pogoje kreditiranja sta- 
novanjske izgradnje, namen- 
sko stanovanjsko varčevanje, 
politiko stanarin in davčno 
politiko. 

Stanovanjsko zadružništvo 
kot obliko združevanja in sa- 
moupravnega odločanja de- 
lovnih ljudi, ki stanovanjsko 
vprašanje rešujejo s pomočjo 
zasebnih sredstev, je ocenje- 
no kot izredno pomemben de- 
javnik pri uresničevanju celo- 
kupne stanovanjske politike. 

Zaključni del ocen in sta- 
lišč o aktualnih vprašanjih 
uresničevanja stanovanjske 
politike je posvečen našteva- 
nju konkretnih nalog, ki so 
pred organizacijami ZKJ, 
SZDLJ in ZSJ. Tako je med 
drugim podčrtano, da je tre- 
ba v 1.1977 storiti ukrepe, ki 
bodo v preostalem obdobju 
srednjeročnega plana do leta 
1980 dali predvidene učinke, 
tako v samoupravni interesni 
organiziranosti stanovanjske 
izgradnje, kot v pogledu obse- 
ga stanovanjske izgradnje, 
angažiranja zasebnih sredstev 
in boljšega vzdrževanja stano- 
vanjskega sklada. Ukrepe sta- 
novanjske politike je treba 
usmerjati k uresničevanju teh 
smotrov. 

Določena je tudi obveznost 
za vse organe in organizacije 
ZKJ, SZDLJ in ZSJ, da v vseh 
republikah in pokrajinah, ob- 

Zavoljo tega je posebej pod- 
črtano, da je nujno razčleniti 
mesto in vlogo stanovanjske- 
ga zadružništva v okviru te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela ter stanovanjskih sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti. 

Zavzeto je bilo stališče, da 
je treba v okviru samouprav- 
nih interesnih skupnosti 
ustvarjati pogoje za to, da 
bodo delavci, ki so začasno 
zaposleni v tujini, z večjim 
angažiranjem zasebnih sred- 
stev reševali svoje stanovanj- 
ske potrebe. 

V tem dokumentu je reče- 
no, da se nedosledno uresni- 
čuje zaključek X. kongresa 
ZKJ, da se je treba energič- 
no boriti zoper vse oblike 
špekulacij, zlorab in privilegi- 
jev, zoper neupravičene za- 
služke in bogatenje na po- 
dlagi izdajanja, zamenjave in 
prodaje stanovanj ter zoper 
druge negativne pojave na 
stanovanjskem področju. Da 
bi se temu zoperstavili, je 
treba zaostriti odgovornost 
pristojnih organov za čim hi- 
trejše sprejemanje potrebnih 
zakonov in drugih predpisov, 
s katerimi bi ustvarili pravno 
podlago za preprečevanje 
omenjenih pojavov. Hkrati je 
opozorjeno, da so premalo 
izkoriščene možnosti, ki jih v 
tem pogledu nudijo obstoječi 
predpisi. 

činah in mestih takoj sprožijo 
pobudo za to, da se v luči teh 
ocen in stališč analizira polo- 
žaj in probleme na stanovanj- 
skem področju, da se določi 
programe konkretnih aktiv- 
nosti in ukrepe, ki jih je tre- 
ba storiti, da bi začeli široko 
in organizirano akcijo za re- 
ševanje obstoječh proble- 
mov. To je označeno kot po- 
membna družbenoekonomska 
in politična naloga. 

Določeno je tudi, da je tre- 
ba sredi 1.1977 v vseh orga- 
nih in organizacijah ugotovi- 
ti, kako se izvajajo sprejeta 
stališča. Ob koncu je poudar- 
jeno, da je treba vsaj dva- 
krat letno v vseh okoljih ob- 
ravnavati vprašanja uresniče- 
vanja stanovanjske politike, 
kakor tudi razvoj samouprav- 
nih družbenoekonomskih od- 
nosov na tem področju. 

KAKO POSPEŠITI STANOVANJSKO GRADNJO 

REDNO SPREMLJATI PROBLEME STANOVANJSKE 
POLITIKE 
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Družbeno varstvo otrok - med prednostnimi 

nalogami našega razvoja 

# Na področju družbenega varstva otrok v naši državi so bili doseženi precejšnji uspe- 
hi, vendar še vedno zaostaja za povečanimi potrebami in realnimi možnostmi naše 
družbe 

# Otroško varstvo v Jugoslaviji ni več samo klasična oblika pomoči otroku in družini, 
temveč vrsta dejavnosti in ukrepov, ki zagotavljajo otroku od rojstva do zrelosti zdra- 
vo in varno življenje 

# Z ustanavljanjem samoupravnih interesnih skupnosti otroškega varstva je ustvarje- 
na široka samoupravna podlaga za neposredno vključevanje vseh delovnih ljudi v od- 
ločanje in načrtovanje na tem področju 

# Vse družbenopolitične skupnosti načrtujejo do leta 1980 velik napredek vseh oblik 
otroškega varstva, povečanje mreže in zmogljivosti otroških ustanov v skladu s svo- 
jimi možnostmi in potrebami 

Na področju družbenega var- 
stva otrok v naši državi so 
bili v minulem obdobju samo- 
upravnega organiziranja inte- 
resnih skupnosti doseženi pre- 
cejšnji uspehi, tako glede po- 
večanja števila novih objek- 
tov in zajetja otrok vanje, kot 
glede krepitve materialne pod- 
lage otroškega varstva. 

Ustvarjene so predpostavke 
za družbeno organizirano in 
načrtno delo na hitrejšem raz- 
voju tega varstva, ki je čeda- 
lje bolj sestavni del družbe- 
noekonomskega razvoja. Pri 
tem ne gre le za obliko po- 
moči družim pri vzgoji in 
vzdrževanju otrok, temveč je 
to varstvo odločilno za re- 
produkcijo socialistične sa- 
moupravne družbe. Njegova 
funkcija je doprinesti k op- 
timalnemu razvoju celotne 
otroške populacije in izenači- 
ti pogoje za vsestranski raz- 
voj otrok. 

Danes se otroško varstvo ne 
more več omejevati na kla- 
sične oblike pomoči otroku in 
družini, marveč gre za celo 
vrsto zdravstvenih, socialnih, 
izobraževalnih in drugih de- 
javnosti ter ukrepov, s kate- 
rimi je otroku od rojstva pa 
do zrelosti omogočen zdrav 
razvoj, socialno varnost, izo- 
braževanje in socialistično 
vzgojo. S tem je mišljen pred- 

vsem razvoj ustanov za dnev- 
no bivanje otrok, potmoč zapo- 
slenim staršem in subvencio- 
niranje izdatkov za otroke (z 
otroškimi dokladami, s po- 
močjo glede stroškov za var- 
stvo v zavodih, določenih 
stroškov. v zvezi s šolanjem, 
stanarino in podobnim). 

Navzlic precejšnjemu na- 
predku, ki ga je naša družba 
dosegla na področju otroš- 
kega varstva, pa se še naprej 
soočamo z vrsto nerešenih 
problemov, ki so posledica 
zaostajanja za povečanimi po- 
trebami in realnimi možnost- 
mi držbi. Problemi so naj- 
bolj pereči v večjih mestih in 
v industrijskih središčih, kjer 
je tudi največ zaposlenih 
staršev. 

Omenjene ugotovitve so po- 
dane v gradivu »Družbeno 
varstvo otrok:, ki je priprav- 
ljeno ob sodelovanju in na 
podlagi gradiva, s katerim je 
razpolagal Zvezni komite za 
zdravstvo in socialno varstvo, 
ter v skladu s programom de- 
la Zveznega izvršnega sveta, 
Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ in njegovega Odbora za 
delo, zdravstvo in socialno 
politiko. 

Namen te analize je poka- 
zati osnovne značilnosti dose- 
danjega razvoja in samo- 
upravnega organizranja na 
področju družbenega varstva 

otrok ter smeri in cilje raz- 
voja v tej domeni v obdobju 
od 1.1976 do 1980, in sicer 

Z Ustavo SFRJ ter z usta- 
vami republik in pokrajin je 
prek samoupravnih interes- 
nih skupnosti podana nova 
oblika samoupravnega organi- 
ziranja na področju otroške- 
ga varstva. Med 1.1974 in v 
začetku 1.1975 so bili priprav- 
ljeni in izdani novi republiški 
in pokrajinski zakon o SIS 
otroškega varstva, s katerimi 
so razčlenjene ustavne rešitve 
glede samoupravnega organi- 
ziranja tega varstva. 

Večinoma so oblikovane kot 
samoupravne interesne skup- 
nosti za otroško varstvo, v 
Črni gori, v Bosni in Herce- 
govini in na Kosovu pa so v 
pretežnem številu občin ali v 
vseh oblikovane enotne sa- 
moupravne interesne skup- 
nosti za socialno in otroško 
varstvo. V Črni gori in na Ko- 
sovu so ustanovili tudi skup- 
ni, republiško oziroma po- 
krajinsko, skupnosti za soci- 
alno in otroško varstvo. 

Skupnosti so že v prvih le- 
tih svojega delovanja pokaza- 
le dobre rezultate, ki so bili 
doseženi z delom desettisočev 
delegatov v občinskih, regio- 
nalnih, pokrajinskih in repub- 
liških samoupravnih interes- 
nih skupnostih. 

SIS otroškega varstva v ve- 
čini občin imajo lastne stro- 
kovne službe, o njihovih pro- 

vzporedno po republikah in 
pokrajinama ter za vso drža- 
vo. 

gramih pa odločajo delavci in 
delovni ljudje na zborih v 
temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in v krajevnih 
skupnostih v skladu z reso- 
lucijami in z družbenim do- 
govorom o družbenoekonom- 
skem razvoju in razporejanju 
dohodka. 

Skupnosti otroškega var- 
stva imajo različno fiziogno- 
mijo, v večini primerov pa 
gre za širjenje organiziranih 
oblik družbene skrbi za otro- 
ke, pomoč družinam pri krit- 
ju stroškov za vzgojo otrok 
in podobno. Vse te skupnosti 
so dolžne kompleksno plani- 
rati zadovoljevanje potreb 
družine in otroka, zlasti v do- 
bi med rojstvom in osnovno 
šolo. Skrbijo tudi za samo- 
upravno usklajevanje in do- 
ločanje ciljev razvoja na tem 
področju ter za združevanje 
sredstev, namenjenih uresni- 
čevanju programov in solidar- 
nosti glede otrok in družine. 
Nadalje zagotavljajo razvoj 
in funkcioniranje neposrednih 
oblik otroškega varstva (dne- 
vno varstvo in vzgoja otrok, 
družbena pehrana, rekreacija 
in podobno) ter usklajujejo 
politiko družbene skrbi za 
otroke z drugimi samouprav- 
nimi skupnostmi. 

Viri financiranja otroških 
zavodov so različni. V večini 
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primerov cene še niso opre- 
deljene in dogovorjene kot 
predlaga za vzpostavljanje do 
hodkovnih odnosov med upo- 
rabniki in izvjalci te dejav- 
nosti. Povsod, razen v Bosni 
in Hercegovini, starši plaču 
jejo stroške zavodov za otro- 

ke diferencirano, odvisno od 
dohodka na družinskega čla- 
na. Organizacije združenega 
dela, ki opravljajo dejavnost 
otroškega varstva Se v večini 
primerov še vedno financira- 
jo na proračunski način. 

OBLIKE DRUŽBENEGA VARSTVA OTROK 

Razlike v stopnji ekonom- 
ske razvitosti republik in po- 
krajin oziroma posameznih 
občin in območij neposredno 
odsevajo v stanju na področ- 
ju družbene skrbi za otroke. 
Zavoljo tega je opaziti razlike 
pri tem varstvu med različni- 
mi področji naše države. 

Najbolj izraziti problemi se 
pojavljajo glede poskrblje 
nosti in varstva otrok do treh 
let, ker so potrebe zelo ve- 
like, zavodi pa imajo pre- 
majhne zmogljivosti. Ta ob- 
lika varstva terja precejšnje 
naložbe, tako za investicije 
kot za dejavnost. 

Po podatkih Zveznega za- 
voda za statistiko je bilo v 
šolskem letu 1974/75 pri nas 
268 takšnih zavodov (jasli), v 
katere je bilo zajeto okrog 
20 tisoč otrok do tretjega le- 
ta starosti. Največ otrok je 
bilo v takšne ustanove zajeis« 
v Srbiji (brez pokrajin), kjet 
pa so zelo neenakomerno raz- 
porejene, saj jih je največ v 
Beogradu, najmanj pa je bilo 
zajetih v Cnni gori, kjer so le 
ene jasli za okrog 150 otrok 
oziroma za 0,3 odstotka ce- 
lotne populacije otrok do tre- 
tjega leta. 

Za varstvo predšolskih 
otrok od tretjega do sedmega 
leta starosti je v naši državi 
2.168 zavodov, v katerih je 
171.127 otrok, kar je v pri- 
merjavi z letom 1967 za 732 
več zavodov. 

Iz tega podatka je razvidno, 
da se vzgoji in izobraževanju 
v tej starosti pripisuje čeda- 
lje večji družbeni pomen, kaj- 
ti v tej dobi se začne pri 
otroku oblikovati družbeno 
obnašanje in njegov značaj. 
Največ takšnih zavodov ima 
Slovenija (zajeto je 25 odstot- 
kov celotnega števila otrok) 
ter Vojvodina, kjer je v vrt- 
cih okrog 31.000 otrok, črna 

OTROŠKI DODATEK 

To je denarna oblika pomo- 
či družinam, ki imajo nižje 
dohodke, pri vzdrževanju in 
vzgoji otrok. Ima večnamen 
sko vlogo, uresničuje se naj- 
pogosteje na podlagi dela, 
temelji pa na načelih sociali- 
stične solidarnosti in vzjem- 
nosti. Smoter je materialno 

gora ima 33 takšnih zavodov, 
v katerih je le 3.000 otrok te 
starostne dobe. 

Družbena skrb za otroke, 
potem ko postanejo učenci 
osnovne šole, se izvaja s šol- 
skimi kuhinjami, podaljšanim 
bivanjem v šoli, brezplačnimi 
učbeniki, internati, organz- 
ranjem počtnic in podobnim. 
Ne gre le za organiziranje 
učenja in prehrane oziroma 
varstva v času, ko starši de- 
lajo, temveč za nadaljevanje 
tistega, česar je bil otrok de- 
ležen v predšolski dobi. 

Podatki iz 1.1975 kažejo, da 
je bilo od celotnega števila 
13.992 šol, v katerih je 2 mili- 
jona in 910 tisoč učencev, po- 
daljšano bivaje v 836 šolah, 
v katerih je 535.351 učence« 

Slovenija ima največ takš- 
nih šol (277), v katere je za- 
jeto nad 130 tisoč dečkov in 
deklic. Crna gora pa tudi v 
tem pogledu najbolj zaostaja 
— le v eni šoli je organizira- 
no podaljšano bivanje, v ka- 
terem je 172 učencev ali 0,2 
odstotka od celotnega števila 
učencev. 

V primerjavi z 1.1967 je 
opazen napredek glede razvo- 
ja institucionalnih oblik druž- 
benega varstva otrok, tako 
imenovanega neposrednega 
otroškega varstva. S preno- 
som celotne regulative glede 
tega področja na republike in 
pokrajine so ustvarjeni pogo- 
ji za izvajanje nove politike. 
Težišče je na neposrednem 
otroškem varstvu, otroški do- 
datek pa se zagotavlja le de- 
lavcem z nižjimi dohodki, a 
sredstva, ki so na ta način 
»sproščena« iz velike mase 
sredstev namenjenih za otro- 
ški dodatek, se usmerja v ne- 
posredno otroško varstvo. To 
je pospešilo oblikovanje skla- 
da za neposredno otroško 

varstvo v vseh občinah. 

pomagati družini z nižjimi 
dohodki ter olajšati staršem 
šolanje in vzdrževanje otrok. 

Podatki Zveznega statistič- 
nega, zavoda kažejo, da je na- 
glo upadlo število upravičen- 
cev in števila otrok, za katere 
se izplačuje otroški dodatek. 

število upravičencev na 

otroški dodatek je znašalo 
1.1967 okrog milijon in 110 ti- 
soč, število otrok, za katere 
so prejemali otroški dodatek, 
pa dva milijona in 300 tisoč. 
L. 1970 pa je število upravi- 
čencev upadlo na 835.260, šte- 
vilo otrok pa na milijon in 
850 tisoč. 

To zmanjšanje je v skladu 
z novim sistemom otroškega 

dodatka, ki je bil uveden 
1.1968, ko je bil v premoženj- 
ski cenzus vključen tudi do- 
hodek iz delovnega razmerja. 
V skladu s politiko je, da se 
funkcija otroškega dodatka 
postopoma omejuje na pomoč 
družinam delavcev z nižjimi 
prejemki (vendar v večjih 
zneskih) ter da se težišče po- 
stopoma prenaša na oblike 
neposrednega varstva otrok. 

VARSTVO OTROK NAŠIH ZDOMCEV 

Da bi zagotovila pravice iz 
socialnega zavarovanja svojih 
državljanov, ki so začasno 
zaposleni v drugih državah, 
je naša država od 1.1968 do 
danes sklenila 19 meddržav- 
nih sporazumov s tega po- 
dročja, s katerimi kompletno 
ureja zdravstveno, pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje 
ter otroški dodatek. 

Osnovno načelo, na kate- 
rem temeljijo vsi omenjeni 
bilateralni sporazumi, je, da 
se delavce ene države, ko de- 
lajo v drugi državi pogodb- 
nici, glede pravic iz socialne- 
ga zavarovanja enako obrav- 
nava kot državljane tiste dr- 
žave, v kateri so zaposleni. 

Vse rešitve, tudi one s po- 
dročja otroškega dodatka, pa 
v teh sporazumih niso enako 
urejene, ker so bili sklenjeni 
v različnih obdobjih in z dr- 
žavami, ki imajo različne si- 
steme socialnega zavarovanja. 
Vendar večina konvencij za- 
gotavlja omenjeno osnovno 
načelo, z izjemo konvencij, 
sklenjenih z Veliko Britanijo, 
švedsko in Nemčijo. 

Različno je urejeno tudi 
vprašanje otroškega dodatka 
naših delavcev v tujini, če 

otroci ne živij o s svojimi 
starši temveč v domovini. 

Ob tem se zastavlja še drug 
zelo važen problem: kako za- 
gotoviti dopolnilni pouk v 
materinščini za vse otroke, ki 
živijo zunaj Jugoslavije? 

Dejstvo je, da so ti otroci, 
zlasti v predšolski dobi, iz- 
postavljeni močni asimilaciji 
in raznim vplivom okolja, 
med drugm tudi vplivom 
raznih verskih organizacij. 

Po podatkih Zveznega za- 
voda za mednarodno znan- 
stveno, prosvetno-kulturno in 
tehnično sodelovanje za šol- 
sko leto 1974/75 je bilo s 
starši v tujini okrog 50 tisoč 
šoloobveznih otrok. V dopol- 
nilni pouk v materinščini je 
bilo zajeto okrog 40 odstot- 
kov otrok v desetih evropskih 
državah (največ v ZR Nemči- 
ji, kjer jih je zajetih tudi do 
70 odstotkov). 

Kar zadeva predšolske otro- 
ke, se ocenjuje, da jih je 
znatno več (samo v ZR Nem- 
čiji je okrog 45 tisoč naših 
predšolskih otrok). Vendar 
so narejeni šele prvi koraki 
pri nuđenju nekaterih oblik 
otroškega varstva. 

RAZVOJ DRUŽBENEGA VARSTVA OTROK 
DO LETA 1980 

Osnovne smeri razvoja mo- 
rajo voditi k hitrejšemu in 
kompleksnejšemu razvoju 
družbenega varstva otrok, na 
podlagi stalne in koordinira- 
ne akcije vseh družbenih de- 
javnikov. Obsegati mora var- 
stvo različnih dejavnosti in 
ukrepov, katerih smoter je 
izenačevanje pogojev za vse- 
stranski razvoj otroka. 

Poleg neposrednih nosilcev 
tega varstva morajo imeti po- 
sebno vlogo pri razvoju tega 
področja samoupravne inte- 
resne skupnosti družbenih 
dejavnosti (zdravstva, social- 
nega varstva, izobraževanja, 
telesne kulture in podobno). 
Biti morajo nosilke realizaci- 
je določenih oblik družbenega 
varstva otrok, dajati pobude 

za pripravo kompleksnih pro- 
gramov razvoja tega varstva, 
za samoupravno sporazume- 
vanje zainteresiranih SIS in 
za združevanje sredstev. 

Upoštevajoč cilje začrtane 
politike družbene skrbi za 
otroke so vse družbenopolitič- 
ne skupnosti planirale, da bo- 
do v obdobju do 1.1980 in- 
tenzivno pospeševale vse ob- 
like otroškega varstva, ter 
širile mrežo in zmogljivosti 
otroških zavodov v skladu z 
možnostmi in potrebami. Oči 
tno je, da mora biti to var- 
stvo področje družbenega de- 
lovanja in da ga je treba uvr- 
stiti med prednostne naloge 
našega razvoja. 

V zvezi s tem je predvideno 
večje število šol s podaljša- 
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nim bivanjem in s kuhinjo, 
zlasti v večjih središčih. Gra- 
dilo se bo nove objekte za 
oddih in rekreacijo otrok, po- 
seben poudarek pa velja po- 
večanju zmogljivosti poseb- 
nih zavodov za otroke z mot- 
njami v duševenem in teles- 
nem razvoju. 

Še naprej se bo razvijalo 
različne oblike pomoči druži- 
nam z otroki do enega leta 
starosti ter vse, kar je pove- 
zano s porodniškim dopustom 
in ustvarjalo čim boljše po- 
goje za matere in mlade star- 
še v zvezi s skrbjo za novo- 
rojenčke. Temu je dan po- 

udarek zlasti v planih razvoja 
otroškega varstva v Sloveniji. 

Treba si je prizadevati, da 
se bo vzporedno s planira- 
njem stanovanjskih zgradb 
planiralo tudi izgradnjo spre- 
mljajočih objektov družbenih 
dejavnosti (zdravstva,. social- 
nega in otroškega varstva, 
izobraževanja, telesne kultu- 
re) ter storitvenih dejavnosti 
za pomoč družini. 

Otroški dodatek mora ime- 
ti še naprej vlogo pomoči, 
njegovo višino pa je treba 
redno valorizirati z gibanji 
življenskih stroškov ter pre- 
možensiki cenzus usklajevati 
z dogdvorjeno politiko. 

S takšno koncepcijo razvo- 
ja družbene skrbi za otroke 
v republikah in pokrajinama 
je treba zagotoviti izenačene 
pogoje za razvoj vseh otrok 
na podlagi dolgoročne politike 
dražbe glede otrok in družine 
v skladu s potrebami zaposle- 
nih staršev, njihovih organi- 
zacij in, doprinosa staršev 
družbeni reprodukciji in po- 
rastu produktivnosti. 

V zvezi z varstvom otrok 
delavcev, zaposlenih v tujini, 
bi morali zbrati kompletne 
podatke o številu in starosti 
malčkov, ki živijo s starši v 

tujini, kakor tudi glede otrok, 
ki so ostali v Jugoslaviji, obe- 
nem s podatki o njihovih 
skrbnikih. To pa zategadelj, 
da bi se otroški dodatek iz- 
plačevalo osebam, ki v domo- 
vini skrbijo za otroke (ne pa 
le zavarovancu, ki je v tujini) 
ter da bi se ga izplačevalo v 
nezmajšanem znesku, tako 
kot za otroke domačih de- 
lavcev. 

Doseči bi morali enoten do- 
govor o metodah in načinih 
dela s predšolskimi otroki v 
tujih državah ter o nadalj- 
njem pospeševanju in razvoju 
dopolnilnega pouka za šolo- 
obvezne otroke. 

Razvoj turizma ima širši družbeni in politični pomen 

+ Pogoj za odpravljanje mnogih slabosti v turističnem gospodarstvu je medsebojno 
dohodkovno povezovanje organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo 

# V minulem letu smo zabeležili zmanjšanje tujega turističnega prometa ter poslabša- 
nje reproduktivne sposobnosti turističnih organizacij 

# Turistične organizacije morajo okrepiti prizadevanja za povečanje delovne storilno- 
sti, za boljše izkoriščanje zmogljivosti in za vzpostavljanje samoupravnih dohodkovnih 
odnosov 

Zvezna konferenca SZDLJ 
je dostavila delegatom v 
Skupščini SFRJ v vednost 
Povzetek mnenj in stališč s 
posvetovanja v Zvezni konfe- 
renci SZDLJ o družbenoeko- 
nomskih problemih turistič- 
nega gospodarstva, ki je bilo 
konec decembra lani. 

Na posvetovanju, ki je bilo 
organizirano z namenom, da 
bi ugotovili mesto turizma v 

Na posvetovanju je bilo u- 
gotovljeno, da je turizem če- 
dalje pomembnejše področje 
gospodarjenja, v nekaterih 
krajih Jugoslavije pa tudi 
glavna gospodarska dejav- 
nost. Ker je njegov razvoj 
širšega družbenega in politič- 
nega pomena, je v Družbe- 
nem planu Jugoslavije za do- 
bo od 1. 1976 do 1980 obrav- 

družbenoekonomskem razvo- 
ju države, so sodelovale dele- 
gacije republiških in pokra- 
jinskih konferenc SZDL, se- 
stavljene iz predstavnikov or- 
ganizacij združenega dela v 
turizmu, sindikata, gospodar- 
ske zbornice, turističnih dru- 
štev in zvez, ter predstavniki 
zveznih organov in organiza- 
cij ter znanstvenih in stro- 
kovnih institucij s tega po- 
dročja. 

navan kot dejavnost posebne- 
ga pomena za realizacijo za- 
črtane politike razvoja naše 
države. 

V minulem obdobju so se 
delovni ljudje v turizmu 
uspešno angažirali pri uresni- 
čevanju ustavne koncepcije 
združenega dela. Oblikovali so 
temeljne organizacije združe- 
nega dela, znotraj le-teh in 

med njimi pa vzpostavljajo 
čedalje bolj razvite samo- 
upravne družbenoekonomske 
odnose. Samoupravno organi- 
ziranje združenega dela sku- 
paj z delegatskim sistemom, 
samoupravnim sporazumeva- 
njem in družbenim dogovar- 
janjem postaja, ne glede na 
mnoge slabosti in omahova- 
nja, glavna gonilna sila na- 
daljnjega razvoja turističnega 
gospodarstva. 

Toda v nekaterih delovnih 
kolektivih še niso dosledno 
razviti samoupravni odnosi 
na podlagi združevanja dela 
in sredstev ter dohodkovne 
povezanosti. Ni prišlo do ka- 
kega znatnega povezovanja 
turističnih organizacij združe- 
nega dela. V novejšem času 
so, zlasti v hotelski dejavno- 
sti, težnje za ukinjanjem te- 
meljnih organizacij, kar ne- 
ugodno vpliva na materialni 

Na posvetovanu je bilo 
ugotovljeno, da visoka stop- 
nja inflacije, ki je bila prejš- 
nja leta v našem in medna- 
rodnem gospodarstvu, ter se- 
danji zapleteni problemi mo- 
netarnih gibanj v svetu nega- 
tivno vplivajo na turistično 

in družbeni položaj delavcev, 
na njihov odnos do dela in do 
celotnega gospodarjenja. 

Na počasen proces samo- 
upravnega konstituiranja 
vplivajo nizka raven dohodka, 
visoke obveznosti glede anui- 
tet ter splošnih in skupnih 
potreb, slabosti v organizaciji 
dela in veliki stroški ter ne- 
ugodni pogoji gospodarjenja. 
Posledica tega je neugoden 
materialni položaj delavcev in 
zavrt razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odno- 
sov. 

Pogoj za odpravo mnogih 
slabosti v turističnem gospo- 
darstvu je medsebojno do- 
hodkovno povezovanje organi- 
zacij združenega dela, ki se 
ukvarjajo s to dejavnostjo, in 
njihovo čedalje tesnejše po- 
vezovanje z organizacijami, 
katerih gospodarjenje je v 
zvezi s turizmom. 

porabo, glede na to pa tudi 
na ekonomski položaj turi- 
stičnega gospodarstva. Poleg 
tega je na precej slabo stanje 
turističnega gospodarstva v 
v naši državi vplivala tudi ne- 
zadostna strokovnost enega 
dela delavcev, premajhna u- 
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1 DRUŽBENOEKONOMSKI PROBLEMI TURISTIC- 1 
I NEGA GOSPODARSTVA — POVZETEK MNENJ = 
I IN STALIŠČ S POSVETOVANJA V ZVEZNI = 
I KONFERENCI SZDLJ | 
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POMEN TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA 

KAKOVOST TURISTIČNIH STORITEV 

poročevalec 45 



služnost do gostov in sezon- 
ski način dela. Visoke cene 
zunajpenzionskih storitev, re- 
lativno nizka raven storitev in 
neposlovnost dela vodilnih 
kadrov — vse to je peljalo k 
stagnaciji celotnega obsega 
realne turistične porabe na- 
vzlic temu, da so bile cene 
penzionskih storitev konku- 
renčne. 

V minulem letu je upadel 
tujski turistični promet, 
zmanjšala se je reproduktiv- 
na sposobnost turističnih or- 
ganizacij, premalo so bile u- 

Na posvetovanju je bilo po- 
udarjeno, da je treba z orga- 
niziranim družbenopolitičnim 
delom v združenem delu v tu- 
ristični dejavnosti, v krajev- 
nih in družbenopolitičnih 
skupnostih, v gospodarskih 
zbornicah in v turističnih 
družbenih organizacijah raz- 
vijati aktivnost za preobraz- 
bo družbenoekonomskih od- 
nosov na podlagi Zakona o 
združenem delu in za ustvar- 
janje pogojev za povečanje 
domačega in tujskega turistič- 
nega prometa. 

Da bi dosegli omenjeni cilj, 
Je nujno, da v naslednjem ob- 

poštevane sodobne zahteve 
domačih in tujih turistov. Tu- 
ristična dejavnost je ostala še 
naprej pretežno sezonskega 
pomena, kar neugodno vpliva 
na uspešnost prizadevanj za 
večjo učinkovitost vloženih 
sredstev. 

V zadnjih letih so se precej 
povečale zmogljivosti izobra- 
ževalnih zavodov za šolanje 
kadrov, ki so potrebni turi- 
stičnemu gospodarstvu, ven- 
dar je kadrovska struktura še 
naprej neugodna. 

dobju delovni ljudje v orga- 
nizacijah združenega dela v 
turizmu še naprej razvijajo 
socialistične samoupravne od- 
nose. Turistične organizacije 
morajo okrepiti svoja priza- 
devanja za povečanje delovne 
storilnosti, za boljše izkori 
ščanje zmogljivosti, vzpostav- 
ljati morajo samoupravne do 
hodkovne odnose in zagotovi- 
ti delitev dohodka po delu. 

Nujno je tudi opraviti kri- 
tično analizo poslovnega ob- 
našanja v minuli turistični se- 
zoni ter dati poln doprinos 
uresničevanju ciljev, ki so 
glede turizma zastavljeni v 
Družbenem planu Jugoslavije 

za dobo od 1.1976 do 1980 ter 
v Resoluciji o uresničevanju 
plana razvoja v 1.1977. 

Okrepiti je treba prizadeva- 
nja vseh družbenopolitičnih 
dejavnikov za boljšo samo- 
upravno koordinacijo in za 

Organizirane letne počitnice 
in druge oblike počitka mora- 
jo biti sestavni del prizadeva- 
nj za povečanje delovne sto- 
rilnosti. Zato si je treba pri- 
zadevati, da je izkoriščenih 
čimveč obstoječih zmogljivo- 
sti, zlasti v zunaj sezonskih 
mesecih, kakor tudi gradnji 
novih zmogljivosti, kajti ta 
oblika turizma postaja čeda- 
lje bolj pomembna za njegov 
celotni razvoj. 

Na posvetovanju je bilo 
poudarjeno, da je v nasled- 
njem obdobju nujno treba 
zavrniti težnje po zaprtosti 
pri reševanju vprašanj na 
področju razširjene reproduk- 
cije, cen, preskrbe in nastopa- 
nja na tujem trgu. 

Dolžnost vseh udeležencev 
v turistični dejavnosti bi mo- 
rala biti, da pospešujejo re- 
formo izobraževalnih institu- 
cij, ki dajejo kader turizmu. 
Zvišanje ravni storitev v vseh 
delih turističnega gospodar- 

enotno delovanje organizacij, 
ki se ukvarjajo s turističnim 
prometom, za sodelovanje pri 
spremljanju turističnega trži- 
šča — domačega in tujega — 
ter za organiziran nastop na 
tujem trgu. 

stva in uvajanje sodobne or- 
ganizacije dela sta v veliki 
meri odvisna od ustrezne ka- 
drovske strukture. 

V okviru pospeševanja raz- 
voja »malega gospodarstva« 
si lahko najde turistično go- 
spodarstvo svoje mesto v od- 
piranju majhnih penzionov, 
pri razvoju domače obrti in 
izdelovanju spominkov — kar 
lahko pripomore k povečanju 
turistične porabe ter k temu, 
da bo določeno število delav- 
cev zaposleno tudi izven turi- 
stične sezone. 

In končno, za čimbolj so- 
dobno in bolj učinkovito de- 
lovanje turistične propagand- 
no-informativne dejavnosti je 
po mnenju udeležencev po- 
svetovanja nujno zagotoviti 
kar največjo samoupravno 
koordinacijo na vseh ravneh. 
Nosilci te aktivnosti morajo 
biti delovni ljudje v organiza- 
cijah združenega dela turistič- 
nega gospodarstva. 

NALOGE TURISTIČNIH ORGANIZACIJ 
V NASLEDNJEM OBDOBJU 

POVEČATI TURISTIČNO PORABO 
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