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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
24. julija 1986 

Seje Zbora združenega del, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so sklicane za 24. julija 1986. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- poročilo o izvajanju resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 
1986; 

- družbenoekonomski položaj in razvojne usmeritve elek- 
trogospodarstva in premogovništva v SR Sloveniji!; 

- predlog za izdajo zakona o pogojih za prodajo stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, z osnutkom 
zakona; 

- osnutek odloka o kriterijih in kazalcih za določitev stop- 
nje gospodarske razvitosti republik in avtonomnih pokrajin in 
mejnih vrednosti za določitev gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin. 

Vsi trije zbori bodo tudi sklepali o predlogu stališč in 
sklepov k poročilu o varnostnih razmerah in drugih notranjih 
zadevah ter delu organov za notranje zadeve v letu 1985. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 

republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 
usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije; 

- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prora- 

čunu SR Slovenije za leto 1986, z osnutkom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o 

dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1989, s pred- 
logom zakona; 

- osnutek dogovora o solidarni zagotovitvi električne 
energije Sft Črni gori zaradi odstopa od izgradnje hidroelek- 
trarne v kanjonu Tare zaradi zaščite kanjona; 

- predlog za soglasje h kandidaturi Jugoslovanske zveze 
za dviganje uteži za organizacijo svetovnega in evropskega 
prvenstva v dviganju uteži (juniorji), ki bo v Beogradu leta 
1987. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 
- volitve in imenovanja; 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
18. junija 1986 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslu- 
šali: 

- uvodno besedo k poročilu o varnostnih razmerah in 
drugih notranjih zadevah ter delu organov ža notranje 
zadeve v letu 1985, ki jo je podal član Izvršnega sveta in 
republiški sekretar za notranje zadeve Tomaž Ertl; 

- informacijo s sestanka predsednikov skupščin repu- 
blik in avtonomnih pokrajin pri predsedniku Skupščine 

IZ SKUPŠČINE SFRJ: 

ANALIZE IN OCENE 
- Poročilo o stanju in problemih varnosti prometa v letu 1985 s predlogi ukrepov in aktivnosti ža 
izboljšanje varnosti prometa II del Str. 15 
NOVI PREDPISI 
- Osnutek zakona o temeljih varnosti v železniškem prometu - AS 763 Str. 17 
IZVAJANJE ZAKONOV 
- Poročilo o izvajanju zakona o temeljih družbenega sistema informiranja in o informacijskem sistemu 
federacije Str. 20 

PRILOGA: 

OSNUTEK DOGOVORA 
o solidarni zagotovitvi električne energije SR Črni gori zaradi odstopa od izgradnje 
hidroelektrarne v kanjonu Tare zaradi zaščite kanjona (ESA - 65) 



SFR Jugoslavije v zvezi z ukrepi, ki jih pripravlja Zvezni 
izvršni svet, ki jo je podal predsednik Skupščine SR Slove- 
nije Miran Potrč; 

- informacijo o podpisovanju samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti, ki jo je podal podpredsednik Izvrš- 
nega sveta dr. Boris Frlec. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- sklep o obravnavi poročila o varnostnih razmerah in 
drugih notranjih zadevah ter delu organov za notranje 
zadeve v letu 1985; 

- predlog zakona o nepravdnem postopku. 
Ob obravnavi predloga družbenega dogovora o zago- 

tavljanju sredstev za graditev in ureditev spominskega 
obeležja »Sremska fronta« je Družbenopolitični zbor spre- 
jel stališča in predloge, Zbor združenega dela in Zbor 
občin pa sta sprejela sklep. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela še: 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o osnovni šoli; 
- predlog za izdajo zakona o ukrepih za pospeševanje 

proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe ter o 
samoupravni interesni organiziranosti na teh področjih; 

- predlog za izdajo zakona o varstvu prebivalstva pred 
nalezljivimi boleznimi; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zagotovitvi 
sredstev za prispevek SFR Jugoslavije k Svetovnemu pro- 
gramu hrane (WFP) za leti 1985 in 1986; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o prenehanju 
veljavnosti zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje 
graditve »Spomenika zmage«; 

- sklep ob obravnavi osnutka odloka o valorizaciji 
sredstev, ki so jih socialistične republike in avtonomni 
pokrajini vplačale v letu 1985 za odpravljanje posledic 
katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne 
gore v letu 1979; 

- sklep ob obravnavi osnutka odloka o zmanjšanju 
obveznosti republik in avtonomnih pokrajin za leto 1986, 
določenih z zakonom o sredstvih za odpravo posledic 
katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne 
gore v letu 1979; 

- sklep ob obravnavi osnutka odloka o obveznosti 
republik in avtonomnih pokrajin za leto 1986, določenih z 
zakonom o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega 
potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979; 

- sklep ob obravnavi predloga za soglasje za kandida- 
turo Judo zveze Jugoslavije za organizacijo ekipnega 
prvenstva Evrope za člane in članice za leto 1986 v Novem 
Sadu; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in Madžarsko ljudsko 
republiko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka 
in premoženja s protokolom. 

Zbor združenega dela je sprejel: 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o dopolnitvi 

zakona o kreditnih odnosih s tujino; 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembi in 

dopolnitvi zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti v 
tujini; 

- predlog odloka o izvolitvi dveh članov v Odbor za 
podeljevanje prvomajske nagrade dela; za člana tega 
odbora sta bila izvoljena Valentin Dvojmoč in Srečko Meh. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 5. 1986 

- Odgovornost za uvoz plesnive 
semenske koruze 

Skupina delegatov za kme- 
tijsko področje 4. okoliš - Po- 
stojna zahteva jasen odgovor 
za uvoz plesnive semenske 
koruze 

Na vprašanje je odgovoril 
Bojan Turk, namestnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov za kmetij- 
sko področje 4. okoliš - Po- 
stojna za Zbor združnega dela 
Skupščine SR Slovenije, glede 
odgovornosti za uvoz plesnive 
semenske koruze menimo, da 
bi morali to vprašanje zastaviti 
v zvezni skupščini. Glede na 
pojasnila, ki smo jih prejeli od 
Zveznega komiteja za kmetij- 
stvo, pa lahko posredujemo 
naslednji odgovor: 

Z odločbo Zveznega izvršne- 
ga sveta z dne 12. 2. 1986 je bil 
odobren uvoz semena hibrid- 
ne koruze v količini 7.000 ton, 
od česar je skupaj uvoženo 
2.746 ton iz Združenih držav 
Amerike. Od tega je 2.307 ton 
uvozila delovna organizacija 
Hibrid iz Beograda in to z oz- 
nako ZPSC - 704 Split, 439 

ton pa delovna organizacija 
Astra iz Zagreba, z oznako BC 
66-61. 

SFR Jugoslavija se sicer 
uvršča med pomembnejše 
proizvajalce semenske koruze, 
saj običajno izvozi do 45.000 
ton semenske koruze letno. V 
letu 1985 je bil zaradi suše pri- 
delek merkantilne in tudi se- 
menske koruze občutno zni- 
žan. Zaradi obveznosti do tujih 
kupcev je bilo treba izvoziti 
13.000 ton semenske koruze, 
zato je za domače potrebe te 
koruze primanjkovalo. Uvoz 
semena je bil torej nujno po- 
treben. 

Uvoz semen, sadik in rastlin 
je urejen v zakonu o potrjeva- 
nju novih sort, dovolitvi intro- 
dukcije novih sort in o varstvu 
sort kmetijskih in gozdnih rast- 
lin (Uradni list SFRJ, št. 38/80) 
in v zakonu o varstvu rastlin 
pred boleznimi in škodljivci, ki 
ogrožajo vso državo (Uradni 
list SFRJ, št. 72/84). Ti predpisi 
določajo uvozni postopek, na- 
loge uvoznikov in dodeloval- 
cev semena ter drugih, ki pri 
takšnem uvozu sodelujejo. V 
49. členu zakona o varstvu 

rastlin pred boleznimi in škod- 
ljivci, ki ogrožajo vso državo je 
določeno, da opravlja zdrav- 
stveno kontrolo rastlin v pro- 
metu čez državno mejo obmej- 
na postaja za varstvo rastlin, ki 
je organizacijska enota zvez- 
nega upravnega organa, pri- 
stojnega za varstvo rastlin, to 
je Zveznega komiteja za kme- 
tijstvo. 

Pošiljke okuženega semena 
so bile iz Združenih držav 
Amerike uvožene prek obmej- 
nih fitokarantenskih postaj Ko- 
per, Sežana in Reka. Pošiljke 
so bile opremljene s fitosani- 
tetnimi mednarodnimi certifi- 
kati dobavitelja, iz katerih je 
bilo razvidno, da je seme zdra- 
vo. Na podlagi teh cartifikatov 
in v skladu z veljavnimi predpi- 
si so fitokarantenski inšpektor- 
ji po končanem vizuelnem pre- 
gledu izdali dovoljenje, da se 
uvoženo seme lahko odpremi 
do kupca. Bolezni Diplodia 
maydis (koruzna trohnoba) ni 
mogoče ugotoviti z vizuelnim 
pregledom, temveč le z labora- 
torijskim, za kar pa traja posto- 
pek najmanj 11 dni. Ta čas je 
namreč potreben, da se lahko 
izolira čista kultura te glivične 
bolezni. Laboratorijski pregled 
je bil opravljen šele po dovoli- 
tvi prometa z okuženo koruzo. 
Zavod za poljoprivredne kultu- 
re Beograd, ki je zaradi analize 

prejel odvzete vzorce semen- 
ske koruze, je približno čez 14 
dni po prejemu vzorcev ugoto- 
vil, da je seme okuženo s troh- 
nobo, in o tem obvestil Zvezni 
komite za kmetijstvo. Zvezni 
komite za kmetijstvo je na pod- 
lagi tega sporočila tako izdal 
nalog vsem republiškim in po- 
krajinskim kmetijskim inšpek- 
cijam ter uvoznikom, da mora- 
jo prepovedati promet okuže- 
nega semena in ga vrniti doba- 
viteljem. 

Republiški kmetijski inšpek- 
torat je takoj po prejemu obve- 
stila o tem uvozu opozoril vse 
občinske kmetijske inšpektor- 
je v SR Sloveniji, da morajo na 
terenu preveriti, če je okuženo 
seme prispelo tudi v našo re- 
publiko, in v tem primeru takoj 
prepovedati promet semena 
ter ga vrniti dobaviteljem. Isto- 
časno je Republiški kmetijski 
inšpektorat obvestil tudi seme- 
narske organizacije, da naj ne 
kupujejo okuženega semena. 
Doslej Republiški kmetijski in- 
špektorat še ni prejel nobene- 
ga obvestila, da bi bilo okuže- 
no seme dobavljeno tudi v na- 
šo republiko. 

20. 5. 1986 je Republiški ko- 
mite za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano prejel pisno poro- 
čilo Zveznega komiteja za 
kmetijstvo o uvozu hibridne 
koruze iz Združenih držav 
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Amerike, ki ga je na seji 14. 5. 
1986 obravnaval tudi Zvezni iz- 
vršni svet in v zvezi z njim spre- 
jel posebne sklepe. 

Iz tega poročila izhaja, da je 
okužena koruza bila posejana 
na cca 20.000 ha (od skupno 
2,500.000 ha zasejanih s koru- 
zo v SFRJ) in to večinoma v SR 
Srbiji, SR Hrvatski in SAP Voj- 
vodini, v manjših količinah pa 
tudi v SR Makedoniji, SR Črni 
gori in SR Bosni .in Hercegovi- 
ni, medtem ko za SAP Kosovo 
ni podatkov. Polja z okuženimi 
posevki so registrirana in bod- 
do pod stalnim zdravstvenim 
nadzorstvom. Zvezni komite za 
kmetijstvo pa bo pristojnim re- 
publiškim in pokrajinskim or- 
ganom poslal navodilo o 
spremljanju pojava te bolezni. 

Iz tega poročila izhaja, da je 
v celoti nerazčiščeno vpraša- 
nje, zakaj je bilo iz Združenih 
držav Amerike uvoženo koruz- 
no seme jugoslovanskega po- 
rekla, saj oznaka ZP (semen- 
ska koruza, ki jo je uvozila DO 
Hibrid) pomeni selekcijsko po- 
stajo Zemun Polje, oznaka BC 
(semenska koruza, ki jo je uvo- 
zila DO Astra) pa selekcijsko 
postajo Botinec. 

Prav tako iz poročila izhaja, 
da še ni ugotovljena odgovor- 
nost vseh, ki so sodelovali pri 
uvozu te koruze, da pa so za 
posledice tega uvoza lahko 
odgovorni: 

1. Pristona služba za var- 
stvo rastlin Združenih držav 
Amerike, ki je na certifikatu 
potrdila, da pošiljke semenske 
koruze niso okužene s to bo- 
leznijo, kar je v veliki meri vpli- 
valo na obmejne fitokaranten- 

ske inšpektorje, da so dovolili 
uvoz. 

2. Obmejni fitokarantenski 
inšpektorji na obmejnih posta- 
jah Koper, Sežana Reka, ki so 
zmotno ocenili, da je seme 
zdravo, in zaradi tega niso iz- 
koristili možnosti za laborato- 
rijski pregled zdravstvenega 
stanja uvoženega semena. 

3. Uvozne organizacije 
združnega dela, če se ugotovi, 
da uvoz ni bil opravljen v skla- 
du z zakonom o potrjevanju 
novih sort, dovolitvi introduk- 
cije tujih sort in o varstvu sort 
kmetijskih in gozdnih rastlin in 
z zakonom o standardizaciji. 

4. Pooblaščene organizaci- 
je, ki so dale potrdilo, da je 
seme zdravo, na podlagi česar 
je bil dovoljen promet tega se- 
mena. 

5. Dodelovalci semena, če 
so seme dali v promet brez la- 
boratorijskih izvidov o zdrav- 
stvenem stanju. 

Zato je Zvezni izvršni svet 
zadolžil Zvezni komite za kme- 
tijstvo, da čimprej ugotovi, ali 
je celoten uvoz semena koru- 
ze, njegovo deklariranje, daja- 
nje v promet, ugotavljanje kva- 
litete in zdravstvenega stanja 
potekalo v skladu z veljavnimi 
predpisi ter da prične posto- 
pek ugotovitve odgovornosti 
vseh organizacij in posamezni- 
kov, ki so pri tem uvozu in da- 
janju semena v promet sodelo- 
vali. Prav tako je Zvezni izvršni 
svet zadolžil Zvezni komite za 
kmetijstvo, da preko sredstev 
javnega obveščanja obvesti 
javnost o dejanskem stanju v 
zvezi s tem uvozom, podvzeti- 
mi ukrepi in morebitnimi po- 
sledicami. 

gatelj omenjenega osnutka 
zakona pokliče na odgovor- 
nost, ter da se zahteva njegov 
odstop. 
Na vprašanje je odgovoril Ja- 
nez Zaje, član izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in re- 
publiški sekretar za pravoso- 
dje in upravo: 

V sedanji fazi postopka za 
sprejem zakona o prenehanju 
delovnega razmerja delavcev v 
zveznih organih s pravico do 
upokojitve, ni mogoče odgo- 
voriti na vprašanje, kakšno sta- 
lišče bo zavzel Zbor združene- 
ga dela Skupščine SR Sloveni- 
je, temveč je mogoče delegate 
le seznaniti s stališčem Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, ki pa je naslednje: 

V programu aktivnosti za na- 
daljnjo preobrazbo zvezne 
uprave je med drugim določe- 
na tudi obveznost za ustvarja- 
nje prostora za angažiranje 
najbolj strokovnih in najbolj 
kreativnih kadrov v upravi, za 
večjo menjavo kadrov po kvali- 
fikacijah in resničnih strokov- 
nih sposobnostih, kot tudi ob- 
veznost za nadaljnje zmanjša- 
nje števila zaposlenih. Da bi 
takšne cilje dosegel, je Zvezni 
izvršni svet predlagal zakon, 
na podlagi katerega bi bila po- 
dana možnost za prenehanje 
delovnega razmerja delavcev 
zaradi interesov službe, s pra- 
vico do pokojnine, brez privoli- 
tve delavca. 

Ustavna podlaga za sprejem 
navedenega zakona je določ- 
ba 16. točke 281. člena Ustave 
SFRJ, po kateri federacija prek 
zveznih organov ureja pravice, 
dolžnosti in odgovornosti de- 
lavcev iz dela in na podlagi de- 
la v zveznih organih. Splošne 
določbe o urejanju delovnih 
razmerij torej veljajo za delav- 
ce v zveznih organih le, če ni s 
posebnimi zveznimi predpisi 
drugače določeno. Po veljavni 
zakonodaji tudi delavcem 
zveznih organov preneha de- 
lovno razmerje po samem za- 
konu, če izpolnijo pogoje za 
osebno pokojnino. V skladu z 
32. členom zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja lah- 
ko posamezne kategorije zava- 
rovancev pod pogoji in na na- 
čin, ki jih določa zakon, prido- 
bivajo in uveljavljajo pravice 
do starostne pokojnine ob 
ugodnejših pogojih, kot so do- 
ločeni za druge zavarovance. 
Sredstva za povečanje obvez- 
nosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, ki nastaja- 
jo zaradi pridobivanja in uve- 
ljavljanja pravic do starostne 
pokojnine ob ugodnejših po- 
gojih, mora skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja zagotoviti družbeno- 

politična skupnost, ki je dolo- 
čila te pogoje. Iz navedenih 
določb je razvidno, da naša za- 
konodaja dopušča možnost 
posebne ureditve prenehanja 
delovnega razmerja delavcev v 
zveznih organih s pravico do 
upokojitve. 

Glede na to, da so nekatere 
rešitve v osnutku zakona o 
prenehanju delovnega razmer- 
ja delavcev v zveznih organih s. 
pravico do upokojitve vprašlji- 
ve, ie Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije predlagal Zvez- 
nemu izvršnemu svetu, naj jih 
ponovno temeljito prouči. 
Ocenil je namreč, da bi predla- 
gani zakon lahko povzročil bi- 
stvene razlike ne samo med 
pravicami delavcev zveznih or- 
ganov in delavcev v drugih de- 
javnostih, temveč tudi med de- 
lavci v sami zvezni upravi, ker 
bi nekaterim delavcem omo- 
gočili pridobitev pokojnine 
pod ugodnejšimi pogoji. Menil 
je tudi, da je vprašljiva sklad- 
nost predlaganih rešitev z za- 
konom o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki omogoča dru- 
gačne pogoje in način za pri- 
dobitev pravice do starostne 
pokojnine le za posamezno 
vnaprej znano in točno opre- 
deljeno kategorijo zavarovan- 
cev. Po predlaganem zakonu 
pa bi do določitve upravičen- 
cev do pokojnine prišlo šele 
naknadno, na podlagi invidivi- 
dualne izbire. Opozoril je tudi, 
da je predlagane rešitve po- 
trebno proučiti z vidika moti- 
vacije za delo tistih delavcev 
zveznih organov, ki so že do- 
polnili 25 let pokojninske dobe 
oziroma, ki so dosegli mini- 
malne pogoje za priznanje pra- 
vice starostne pokojnine. Če 
ne bi dosegali zadovoljivih de- 
lovnih rezultatov, bi bilo mo- 
goče take delavce upokojiti po 
navedenem zakonu, v primeru, 
če bi vestno in učinkovito 
opravljali* svoje naloge, pa bi 
se taki delavci lahko upokojili 
le po splošnih predpisih, ki jim 
zagotavljajo manjši obseg 
pravic. 

Izvršni svet je tudi menil, da 
zgolj subjektivna presoja funk- 
cionarja, ki vodi upravni or- 
gan, ni zadostna podlaga za 
odločitev o upokojitvi po nave- 
denem zakonu. Zato je predla- 
gal, da bi poiskali druge, 
predvsem bolj objektivizirane 
kriterije, ter natančneje opre- 
delili način in postopek, v kate- 
rem se ugotavlja, da delavec 
kljub ustreznemu prizadevanju 
trajneje ne dosega zadovolji- 
vih delovnih rezultatov. 

Pri oceni finančnih posledic 
navedenega zakona bi morali 
upoštevati tudi dejstvo, da bo- 
do na nekatera dela in naloge, 

- O predčasni upokojitvi delavcev v 
zvezni upravi 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 42. okoliš 
— Skupščine občine Maribor 
Tezno za delegiranje delega- 
tov v Zbor združenega dela 
SR Slovenije, je na svoji seji 
obravnavala naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

Kakšno stališče bo zavzel 
Zbor združenega dela skupš- 
čine SR Slovenije do osnutka 
zakona o predčasni upokojitvi 
delavcev v zvezni upravi? Na- 
meravana upokojitev 1400 de- 
lavcev, ki imajo komaj 25 let 
delovne dobe prejemali pa 
naj bi polno pokojnino, abso- 
lutno ni sprejemljiva. Argu- 
mente predlagateljev zakona, 
čas, da je pomladitev zvezne 
uprave nujna, ni mogoče 
sprejeti. Tudi v številnih go- 
spodarskih OZD in družbenih 
dejavnosti so potrebne po- 
mladitve (kadrovske osveži- 

tve) pa nihče ne pomisli, da bi 
zdaj zaposlenim podarjal leta 
delovne dobe in jih upokojil s 
pokojnino, enako tisti, ki bi jo 
dobili, če bi delali 40 oz. 35 let. 
Morajo si najti drugo zaposli- 
tev. Če so ljudje iz zvezne 
uprave tako veliko prispevali 
k razvoju naše družbe so pa 
še mladi, jim je potrebno omo- 
gočiti da svoje znanje in iz- 
kušnje uporabijo na drugih 
delovnih mestih. Če pa razen 
zanje v zvezni upravi nikjer ni 
dela, potem tisto, kako dobro 
so delali doslej, preprosto ne 
more biti res. Vsekakor pa je 
res nekaj drugega. Če bo za- 
kon sprejet, bodo delavci v 
SFR Jugoslaviji v neenako- 
pravnem položaju. In tisti, ki 
bodo na slabšem bodo morali 
prispevati denar za darilo ti- 
stim, ki bodo na boljšem. 

Predlagamo, da se predla- 
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ki bi se sprostile zaradi pred- 
časnih upokojitev, razporejeni 
novi delavci. Znesek za izpla- 
čevanje pokojnin predčasno 
upokojenih delavcev, bi zato 
torej predstavljal dodaten iz- 
datek zveznega proračuna. 

Iz navedenih razlogov se je 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije zavzel za to, da bi ukrep 
upokojitve pred izpolnitvijo 
pogojev za starostno pokojni- 
no predstavljal le izjemo, ki bi 
bila posebej utemeljena s služ- 
benimi potrebami, upoštevaje 
naravo dejavnosti in da bi mo- 
rali poiskati različne druge 
možnosti, da bi delavci z de- 
lom, ki so ga sposobni oprav- 
ljati, dosegli pogoje za starost- 
no upokojitev, npr. razporedi- 

tev k drugim delom in nalo- 
gam, ki jih bodo sposobni 
opravljati v okviru zvezne 
uprave ali izven nje. 

Po mnenju Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije je 
usmeritev Zveznega izvršnega 
sveta za temeljito kadrovsko 
prenovo zvezne uprave in za 
angažiranje najbolj strokovnih 
in kreativnih kadrov pravilna. 
Vendar pa meni, da je potreb- 
no reševanje te problematike 
predhodno temeljito proučiti, 
tako z vidika finančnih obvez- 
nosti, kakor tudi kadrovskih 
možnosti, zlasti pa z vidika 
enakopravnega položaja de- 
lavcev v zveznih organih z dru- 
gimi delavci. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 18. 6. 1986 

- Kdo so nevestni izvozniki mesnih 
konzerv? 

Skupina delegatov skupšči- 
ne občine Maribor-Tezno za 
delegiranje delegatov v Zbor 
združenega dela SR Slovenije 
je na svoji seji dne 23. maja 
1986 postavila naslednje de- 
legatsko vprašanje: 

Zahtevamo, da se javnosti 
odgovori, kdo je: 

1. v zvezni administraciji 
odgovoren, da ni obvestila 
mesnih proizvajalcev o ugoto- 
vitvi administracije ZDA, da je 
v naših mesnih izdelkih anti- 
biotik sulfasmetosa, verjetno 
kakšen sulfonamid in to kljub 
dvakratnemu opozorilu iz 
ZDA; 

2. zahtevamo imena tistih 
proizvajalcev mesnih kon- 
zerv, zaradi katerih je admini- 
stracija ZDA prepovedala 
uvoz mesa iz SFRJ. 

Odgovor na delegatsko 
vprašanje skupine delegatov 
skupščine občine Maribor- 
Tezno za delegiranje delega- 
tov v Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je po- 
sredoval Milan Knežević, član 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. 
Ambasada ZDA v Beogradu je 
dne 21. februarja 1986 obvesti- 
la Zvezni komite za kmetijstvo, 
da so v ZDA pri kontroli kon- 
serviranih šunk dveh jugoslo- 
vanskih mesnih industrij ugo- 
tovili nedovoljene ostanke sul- 
fonamidov (»29. novembar« 
Subotica in »Sljeme« Zagreb). 
Zvezni komite za kmetijstvo je 
o tem takoj obvestil vse repu- 
bliške in pokrajinske inšpekcij- 
ske službe in vse izvozne mes- 
ne industrije ter odredil poo- 

streno laboratorijsko kontrolo 
proizvedenih mesnih izdelkov. 
V dveh mesnih industrijah je 
odredil obvezno kontrolo vsa- 
ke proizvedene serije, ki jo mo- 
ra izvajati inšpekcijska služba 
v izvoznih obratih. 

7. aprila 1986 je ministrstvo 
za kmetijstvo ZDA dostavilo 
obvestilo, da so ugotovili 
ostanke sulfonamidov tudi v 
mestnih izdelkih tretje mesne 
industrije (»Carnex« - Titov 
Vrbas). 

29. aprila 1986 je ambasada 
ZDA obvestila Zvezni komite 
za kmetijstvo, da so v mesnih 
izdelkih dveh izvoznih obratov 
(Sljeme - Zagreb in Carnex - 
Titov Vrbas) ponovno ugotovili 
nedovoljene ostanke sulfona- 
midov. Ostanki zdravil so bili 
ugotovljeni v izdelkih, ki so bili 
proizvedeni v začetku marca, 
to je mesec dni pred začetkom 
obvezne kontrole vsake proiz- 
vodne serije v teh obratih in 
pred sprejemom druge infor- 
macije. Istočasno je vsem 12 
izvoznim obratom v SFRJ mi- 
nistrstvo za kmetijstvo ZDA 
prepovedalo izvoz na tržišče 
ZDA. 

V maju 1986 je veterinarski 
inšpektor ZDA pregledal vse 
izvozne obrate, ki so registrira- 
ni za izvoz v ZDA in laboratori- 
je, ki opravljajo analize mesnih 
izdelkov pred odpremo v ZDA. 
Na podlagi ugotovitev veteri- 
narske inšpekcije ZDA, da je v 
SFRJ organizirana predpisana 
veterinarska kontrola, da so la- 
boratoriji ustrezno opremljeni 
in da uporabljajo sodobne la- 
boratorijske metode, je od dne 
2. 6. 1986 ponovno dovoljen 
izvoz mesnih izdelkov v ZDA - 
vendar s pogojem, da so proiz- 

vedeni iz surovin, za katere je 
pred začetkom proizvodnje 
ugotovljeno, da ne vsebujejo 
nobenih ostankov škodljivih 
snovi. 

Zvezni komite za kmetijstvo 
je pravočasno informiral vse 
pristojne službe in tudi odredil 
potrebne ukrepe, ki so potreb- 
ni za zavarovanje zdravja po- 
trošnikov v naši državi in v dr- 
žavah uvoznicah. 

Po mnenju Zveznega komi- 
teja za kmetijstvo (Poročilo ZIS 
o prepovedi izvoza mesnih iz- 
delkov v ZDA in ugotovitvi 
ostankov sulfonamidov v mesu 
št. 320-13/80 z dne 12. 5. 1986) 
je ugotovitev nedovoljenih ko- 
ličin sulfonamidov v mesu in 
mesnih izdelkih posledica 

- nekontrolirane uporabe 
sulfonamidov kot dodatkov kr- 
milom, 

- prometa teh zdravil v na- 
sprotju s predpisi in 

- uvoza mesa posameznih 
proizvajalcev iz inozemstva. 

Zvezni izvršni svet je s tem v 
zvezi odredil ukrepe, ki jih mo- 
rajo izvajati Zvezni komite za 
kmetijstvo ter organi in organi- 
zacije na nivoju republik in po- 
krajin in posameznih občin. 

Republiški komite za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano 
SR Slovenije je z inšpekcijski- 
mi pregledi, stalno kontrolo iz- 
vajanja predpisov ter z zakon- 
skimi in podzakonskimi akti 
zagotovil varstvo zdravja do- 
mačih in tujih potrošnikov. Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 
nije pa meni, da je potrebna 
ustrezna dopolnitev zveznega 
zakona o dajanju zdravil v pro- 
met, na kar je že opozoril pri- 
stojne zvezne organe. 

Izplačilo izvoznih vzpodbud 
Delavci Tekstilne industrije 

Otiški vrh, TOZD Konfekcija in 
barvarna, Otiški vrh so skupi- 
no delegatov za delegiranje 
delegatov v Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, 
gospodarsko področje - 37. 
okoliš seznanili s problemi, ki 
jih sami ne morejo razrešiti in 
sicer: 

»Vse slabši pogoji poslova- 
nja ob sedanjih inflatornih te- 
žavah in pričetku delovanja 
novega deviznega'zakona, so 
še posebej »udarili« tako ime- 
novane pretežne izvoznike, 
kamor spada tudi naša delov- 
na organizacija s svojim 75% 
deležem izvoza v ustvarje- 
nem celotnem prihodku. 

Želimo izpostaviti dva pro- 
blema. 

1. Medtem ko ob enaki infla- 
ciji stroškov, ki je značilna za 
vse naše gospodarstvo, ne 
glede na to ali svojo proizvod- 
njo oz. storitve plasirajo na 
domačem ali tujem trgu, iz- 
vozniki nimamo možnosti po- 
večanja naših prodajnih cen 
zaradi podražitev energije, re- 
promateriala isl., tako kot 
OZD, ki prodajajo na doma- 
čem trgu. Nasprotno: tuji part- 
nerji, n. pr. zaradi znižanja 
svetovne cene nafte celo pri- 
tiskajo na znižanje naših iz- 
voznih cen. 

2. Na podlagi ustvarjenega 
izvoza imamo po predloženih 
zahtevkih, potrjenih s strani 
Narodne banke, neizplačanih 
izvoznih premij v skupni višini 
nad 32 milijonov dinarjev. 

Konkretno po posameznih 
TOZD-ih: 

- za TOZD Konfekcija in 
barvarna 6,076.836 din in 

44.409,82 US S 
- za TOZD Konfekcija 

1,324.498 din in 
6.582,68 US $ 

- za TOZD Koroška konfek- 
cija 1,818.759 din in 

15.295,90 US $ 
Skupno torej 9,220.093 din in 

66,288,40 US $ po tečaju z 
dne 7.5.1986 ]e 23,159,841 din 

ali VSEGA SKUPAJ 
32,379.934 din 

Zaradi navedenih hitrih 
sprememb pogojev gospo- 
darjenja je naša delovna or- 
ganizacija v I. četrtletju ob si- 
cer povečanem celotnem pri- 
hodku za 65% (v primerjavi s I. 
trimesečjem lani), dosegla le 
še 6% akumulacije (lani v 
enakem obdobju še 33%), pri 
čemer je en TOZD že zašel v 
izgubo, drugi pa je prišel na 
rob rentabilnosti. 

Ob trdih pogojih poslovanja 
z inozemstvom - v našem pri- 
meru je ves izvoz plasiran na 
zapadnem konvertibilnem ob- 
močju, in ob jugoslovanski in- 
flaciji cen, je razumljivo, da 
bomo zaključili že prvo polovi- 
co letošnjega poslovnega le- 
ta z izgubo, ki bi jo povzročil 
tako visok izpad dohodka za- 
radi neizplačanih stimulacij.« 
Skupina delegatov ob tem po- 
stavlja naslednje vprašanje: 

1. Kaj namerava storiti iz- 
vršni svet, da bo preprečil na- 
raščanje cen surovin, energi- 
je in pomožnih materialov. 
Nenehno naraščanje cen ima 
za posledico, da izvozniki iz 
leta v leto zahajajo v nemo- 
goč ekonomski položaj. (Pri- 
mer: na zunanjem trgu cene 
energije padajo). V kolikor ne 
bo ukrepov na tem področju, 
bodo izvozniki morali zmanj- 
šati izvoz, oziroma prenehati 
izvažati na konvertibilno ob- 
močje. 

2. Kljub številnim urgencam 
in obljubam, ki jih slišimo, še 
vedno ni redno sprotno izpla- 
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čilo izvoznih vzpodbud. To 
ima za posledico, da morajo 
OZD najemati izredno drage 
premostitvene kredite, kar še 
poslabšuje ekonomsko moč 
izvoznikom in povzroča neza- 
dovoljstvo delavcev kateri 
zahtevajo, da se izplačila vrši- 
jo redno ali pa določi realni 
tečaj dinarja. 

Zakaj se dokončno ne ure- 
dijo ustrezni roki za izplačilo 
izvoznih premij? 

Na vprašanje je odgovorila 
Vojka Ravbar, pomočnica 
predsednice Republiškega ko- 
miteja za mednarodno sodelo- 
vanje: 

1. Problematike ekonomskih 
odnosov s tujino oziroma po- 
ložaja izvoznikov v sedanjem 
gospodarskem trenutku ni mo- 
goče obravnavati samo z vidi- 
ka nujnosti uresničevanja poli- 
tike izvoznih stimulacij in za- 
gotavljanja počasnejše rasti 
cen surovin, energije in repro- 
dukcijskih materialov v primer- 
javi s cenami blaga široke po- 
trošnje, temveč jo je potrebno 
obravnavati kot sestavni del 
gospodarske stabilizacije v ce- 
loti. 

Že pretekli srednejeročni 
plan, še posebej pa dolgoročni 
program gospodarske stabili- 
zacije je izostril težave, s kate- 
rimi se soočajo gospodarski 
subjekti pri vključevanju v 
mednarodno delitev ter naka- 
zal smeri in aktivnosti za pove- 
čanje konkurenčne sposobno- 
sti našega gospodarstva na 
zahtevnih svetovnih trgih. 

Čeprav smo že v preteklem 
obdobju poudarili izreden po- 
men prestrukturiranja sloven- 
skega gospodarstva v smeri 
večje izvozne naravnanosti, 
predvsem na konvertibilne tr- 
ge zaradi pomanjkanja kvali- 
tetnih in prodornih proizvod- 
nih in razvojnih programov, 
pomankanja potrebnih finanč- 
nih sredstev, nepovezanosti 
gospodarskih subjektov v re- 
produkcijski verigi in podob- 
nih rokih ta proces ni tekel v 
potrebnem obsegu in dinami- 
ki. Analiza minulega srednje- 
ročnega obdobja kaže, da smo 
ob zastareli tehnološki oprem- 
ljenosti in organizaciji dela v 
organizacijah združenega dela 
zadržali proizvodno strukturo, 
ki je sorazmerno velik porab- 
nik energije in surovin, kar 
draži proizvodnjo ter hkrati ne 
zagotavlja dovolj kvalitetnih 
proizvodov. Priznati je potreb- 
no, da je k temu v določeni 
meri prispevala tudi ekonom- 
ska politika, ki je na cenovnem 
področju dolga leta vodila po- 
litiko depresiranih cen nekate- 
rih surovinskih, energetskih in 
storitvenih dejavnosti. Tako so 

na podlagi cenene energije in 
surovin nastajale proizvodne 
zmogljivosti, ki kot veliki po- 
rabniki energije in surovin pri- 
spevajo k zmanjševanju kon- 
kurenčne sposobnosti našega 
gospodarstva. 

V skladu z usmeritvami dol- 
goročnega programa gospo- 
darske stabilizacije se je v pre- 
teklem srednjeročnem obdob- 
ju pričel proces postopnega 
spreminjanja relativnih cen v 
korist nekaterih energetskih in 
surovinskih dejavnosti, kar je 
vplivalo na zmanjšanje nekate- 
rih strukturnih disproporcev, 
vendar pa istočasno zaostro- 
valo položaj predelovalne in- 
dustrije. Kljub nekaterim pozi- 
tivnim premikom, pa v teh de- 
javnostih, še posebej gospo- 
darski infrastrukturi (energeti- 
ka, železnica, PTT, i. t. d.) cene 
ne pokrivajo stroškov enostav- 
ne reprodukcije. Zato je za ne- 
moteno poslovanje tega dela 
gospodarstva potrebno zago- 
tavljati dodatna sredstva, ki še 
močneje bremenijo gospodar- 
stvo in povečujejo stroške po- 
slovanja. Z rednejšim vredno- 
tenjem proizvodnih tvorcev, 
zlasti sredstev energije, pro- 
meta in zvez je hitrejše pre- 
strukturiranje k tehnološko 
razvitejši in cenejši proizvodnji 
še toliko potrebnejše. 

V takih pogojih ob sočasno 
naraščajoči inflaciji in ob stal- 
nem spreminjanju pogojev go- 
spodarjenja na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino, ki 
jih je ekonomska politika 
ustvarjala s pogostim spremi- 
njanjem politike tečaja dinarja, 
izvoznih spodbud, pogojev iz- 
voznega kreditiranja, stalnem 
zmanjševanju razpolaganja z 
ustvarjenimi devizami, čemur 
se je konec preteklega leta pri- 
družila še temeljita spremem- 
ba sistemske zakonodaje na 
tem področju, se položaj iz- 
voznikov razumljivo slabša. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se bo tudi v prihod- 
nje, v skladu z usmeritvami iz 
planskih dokumentov zavze- 
mal, da se z ukrepi tekoče in 
razvojne ekonomske politike; 
vzpodbuja rast proizvodnje, ki 
bo po kakovosti in ceni ustre- 
zala zahtevam svetovnih trgov; 
odpravljajo vzroki inflacije, pri- 
sotni na vseh področjih eko- 
nomske politike, vendar brez 
administrativnih posegov v ce- 
novni politiki, razen tam, kjer 
bo to neizogibno; vodi aktivna 
politika tečaja dinarja, ves in- 
strumentarij pa naravna v sme- 
ri ustvarjanja večjega konverti- 
bilnega izvoza. 

Pri sprejemanju ukrepov v 
svoji pristojnosti Izvršni svet 
prav tako sledi navedenim 
usmeritvam. 

Pri tem pa je potrebno po- 
udariti, da kolikor temu ne bo- 
do sledili odločni premiki v or- 
ganizacijah združenega dela v 
smeri večje medsebojne pove- 
zanosti oziroma krepitve raz- 
nih oblik reprodukcijske in 
druge povezanosti, kot podla- 
ge za procese večje specializa- 
cije delitve dela in strukturnih 
sprememb v gospodarstvu, 
bodo tudi rezultati na tem po- 
membnem področju ekonom- 
ske politike izostali. 

2. Področje izvoznih vzpod- 
bud urejata Odlok o vzpodbu- 
janju izvoza blaga in storitev in 
Odlok o vračilu davčnih, carin- 
skih in drugih davščin ter o 
drugih ukrepih za vzpodbuja- 
nje izvoza. Narodna banka Slo- 
venije je po obdelavi zahtev- 
kov organizacij združenega 
dela za izplačilo izvoznih 
vzpodbud dolžna le - te posre- 
dovati Službi družbenega knji- 
govodstva Jugoslavije v izpla- 
čilo. 

V začetku leta 1986 je prišlo 
do primanjklaja sredstev za iz- 
plačilo neizpolnjenih obvezno- 
sti iz naslova izvoznih vzpod- 
bud v letu 1985. 

Glede na to, da je za porav- 
navo navedenega primanjklaja 
federacija najela posojilo je 
prišlo do zastoja pri izplačeva- 
nju tekočih vzpodbud tudi za 
letošnje leto. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije je s 
pismom z dne 2, 3. 1986, s ka- 
terim je opozoril Zvezni izvršni 
svet na ključne probleme v 
zvezi z delovanjem novega si- 
stema ekonomskih odnosov s 
tujino ter predlagal sprejetje 
nekaterih ukrepov, predlagal 

tudi, da Zvezni izvršni svet po- 
novno prouči gibanje tečaja in 
mehanizem izvoznih vzpod- 
bud. Menil je, da je slednje po- 
trebno povečati, vendar selek- 
tivno, tako da bodo usmerjene 
izključno v ustvarjanje neto 
deviznega efekta. Pri tem je 
potrebno posebej proučiti po- 
ložaj izvoznikov, ki prejemajo 
plačila izvoza v dolarjih, saj je 
njihov dohodkovni položaj ze- 
lo zaostren. Ob sprejemanju 
Zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o določitvi 
prihodkov federacije, ki se v 
letu 1986 uporabljajo za po- 
speševanje zunanjetrgovin- 
skih odnosov s tujino je 
Skupščina SR Slovenije zahte- 
vala jasna zagotovila Zveznega 
izvršnega sveta, da bo pro- 
gram izvoznih vzpodbud za le- 
to 1986 uresničen v celoti in da 
predlagana rešitev ne bo vpli- 
vala na nadaljne poslabšanje 
dinamike izplačevanja sred- 
stev za izvozne vzpodbude. 

V zadnjem mesecu se je situ- 
acija na področju izplačevanja 
zveznih vzpodbud bistveno iz- 
boljšala, saj je bilo na dan 
31. 5. 1986 od nalogov v višini 
12.972 mio dinarjev, ki jih je 
Narodna banka Slovenije po- 
sredovala Službi družbenega 
knjigovodstva Jugoslavije, iz- 
plačanih v vrednosti 11.880 
mio dinarjev. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije si bo v skladu z dose- 
danjo politiko na področju po- 
speševanja izvoza blaga in sto- 
ritev tudi v naprej prizadeval za 
tekoče izplačevanje izvoznih 
vzpodbud. 

- Kaj je z obrambo pred točo in s 
premijami za mleko? 

Skupina delegatov za zbor 
združenega dela skupščine 
SR Slovenije skupščine obči- 
ne Maribor-Pobrežje je posta- 
vila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

I. Sprašujemo, zakaj 8. maja 
1986 popoldan obramba proti 
toči ni bila učinkovita. Tega 
dne je na območju krajevnih 
skupnosti Zg. in Sp. Kungota, 
Pesnica in Jarenina - nave- 
dene KS so na območju obči- 
ne Maribor-Pesnica - padala 
toča in povzročila škodo 
predvsem v sadjarstvu in vi- 
nogradništvu ter jagodičevju 
- ribezu. 

Želimo odgovor, kdo je za to 
odgovoren in kako se je proti 
odgovornim ukrepalo. 

Čeprav vemo, da stoodstot- 
ne obrambe pred točo ni pa 
nas vendar zanima kakšna je 
letošnja pripravljenost 
obrambe proti toči. 

II. Znano je, da je republi- 
ška premija za mleko različna 
in sicer za združene kmete v 
hribovitih območjih 5 din/l, za 
združene kmete v nižinskih 
območjih 2 din/l in za družbe- 
ne obrate s težjimi pogoji pri- 
delovanja 8 din/l. Ker meni- 
mo, da je takšen način izpla- 
čevanja premije neupravičen 
postavljamo naslednja vpra- 
šanja: 

1. Kateri so družbeni obrati 
s težjimi pogoji pridelovanja, 
ali so to res samo izjeme ali 
vsi družbeni obrati? 

2. Kako je moč opravičiti šti- 
rikratno razliko v premiji med 
družbenimi obrati in združeni- 
mi kmeti v nižinskih ob- 
močjih? 

3. Ali je 5 din premije po I 
mleka za združene kmete v 
hribovitih območjih dovolj za 
kritje 30-40% večjih stroškov 
pridelave in prireje mleka, kar 
družba priznava? 
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- Kaj je z obrambo pred točo? 

Na seji Skupščine občine 
Ljutomer dne 26. 5. 1986 je 
bilo na vseh treh zborih po- 
stavljeno v zvezi z obrambo 
proti toči kar šest delegatskih 
vprašanj. Vsa vprašanja so 
bila podobna in se nanašajo 
na prepoved streljanja proti 
toči zaradi kontrole letenja v 
Zagrebu, JLA in športno-letal- 
skih organizacij. Dne 8. 5. 
1986 je na območju občine 
Ljutomer padala toča, ki je 
naredila precejšnjo škodo, iz- 
streljena pa ni bila nobena ra- 
keta. 

Delegati so zahtevali od Iz- 
vršnega sveta SO Ljutomer, 
da problematiko takoj prouči 
in se zavzame za učinkovito 
obrambo pred točo. 

Izvršni svet je problematiko 
takoj obravnaval na seji, kate- 
re se je udeležil tudi predstav- 
nik SIS SV Slovenije za 
obrambo pred točo. Na seji je 
bilo ugotovljeno, da koridor 
rednih potniških letal, ki je 
nad našim območjem obram- 
be pred točo ne moti. Vzrok v 
prepovedi streljanja pa je bil v 
tem, da so bila v tem času v 
zraku nad branjenim območ- 
jem športna letala ali pa voja- 
ške letalske vaje. 

Glede na opisano proble- 
matiko postavljamo nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

- Kako je mogoče, da v 
izredno neugodnih pogojih, v 
katerem se je znašlo naše 
kmetijstvo dopustimo športna 
tekmovanja in letalske voja- 
ške vaje na izrazito kmetij- 
skem področju Slovenije? 

- Ali je med Računalniškim 
centrom na Lisci, JLA, ieiai- 
sko-športnimi organizacijami 
in drugimi udeleženci bil izpo- 
stavljen sploh kakšen medse- 
bojni dogovor o obrambi pred 
točo? 

- Kdo je odgovoren, da ta- 
krat obramba proti toči ni de- 
lovala? 

Glede na pomembnost in 
morebitne težke posledice 
zahtevamo takojšen odgovor 
od ustreznih republiških orga- 
nov (izvršni svet, Republiški 
komite za kmetijstvo itd.) ter 
da se zavzamejo za ustrezno 
in učinkovito obrambo pred 
točo. 

Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov za gospo- 
darsko področje 38. okoliš, 
Maribor Pobrežje za Zbor 
združenega dela in skupine 
delegatov iz občine Ljutomer 
za Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije v zvezi z obrambo proti 

toči in premijo za mleko je od- 
govoril Milan Knežević, član 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. 

I. V obrambni akciji št. 3 dne 
8. 5. 1986, ki je zajela območje 
Severovzhodne Slovenije, je 
po podatkih Radarsko raču- 
nalniškega centra Lisca in ob- 
močne skupnosti za obrambo 
pred točo Severovzhodne Slo- 
venije bilo naslednje stanje: 

Za ta dan so bile napoveda- 
ne nevihte z možnostjo pada- 
nja toče. Na območju SR Slo- 
venije so bile nevihte od 12.30 
do 18.30 ure. Po 16. uri so se iz 
Avstrije pričeli približevati ne- 
vihtni oblaki skozi kvadranta 
B2 in B3, (glej priloženo skico 
poti večjih nevihtnih oblakov v 
letu 1985). Na območju krajev- 
nih skupnosti Zg. in Sp. Kun- 
gota, Pesnica in Jarenina, ki se 
nahajajo v kvadrantih B3 in C3, 
ni bilo dovoljenja območne 
kontrole letenja Zagreb ter je 
trajala zapora za istreljevanje 
raket v kvadrant B3 in 63 minut 
neprekinjeno oziroma od 
16.41 do 17.44 ure, v kvadrantu 
C3 pa 45 minut neprekinjeno 
in to od 17.55 do 18.40 ure. 

Letala v tej akciji niso sode- 
lovala. 

Ugotovitve: 
1. RRC Lisca je radarsko 

spremljal nevihtne oblake, 
vendar zaradi premajhne od- 
bojnosti niso bili izdani ukazi 
za streljanje. 

2. Območna kontrola lete- 
nja Zagreb je v času razvoja 
nevihtnih oblakov držala v za- 
pori območje, na katerem je 
tudi padala toča ter tako nepo- 
sredno preprečila obrambo, 
pri čemer postavlja varnost le- 
talskega prometa pred ob- 
mrambo pred točo. 

Ocena pripravljenosti 
obrambe pred točo: 

- na strelnih mestih je do- 
volj izšolanih in izkušenih 
strelcev; 

- vsa strelna mesta so 
opremljena z dvemi lansirnimi 
napravami; 

- na strelnih mestih je za- 
dostna zaloga raket; 

- na RRC Lisca je z obstoje- 
čo posadko in radarsko-raču- 
nalniško opremo nemoten po- 
tek akcij; 

- kvaliteta raket se je v pri- 
merjavi s preteklim obdobjem 
izboljšala; 

- z območno kontrolo lete- 
nja v Zagrebu so bili opravljeni 
razgovori o usklajevanju delo- 
vanja sistema obrambe pred 
točo in letalskega prometa. 

Dne 24. 6. 1986 bomo imeli 
razgovore, da bi se zapore 
streljanja zmanjšale na obvez- 
ni minimum; 

- dopolnjen bo računalniški 
program glede znižanja kriteri- 
jev za spomladansko in jesen- 
sko obdobje obrambe pred 
točo. 

11.1. Kateri so družbeni 
obrati s težjimi pogoji pridelo- 
vanja, ali so to res samo izjeme 
ali vsaj družbeni obrati? 

Z Dogovorom o enotni politi- 
ki in ukrepih pri pospeševanju 
proizvodnje hrane v letu 1986 
je opredeljeno, da znaša pre- 
mija za proizvodnjo mleka 
- za združene kmete v hribovi- 
tih območjih 5 din 
- za združene kmete v nižin- 
skih območjih 2 din 
- za organizacije združenega 
dela, ki proizvajajo 
mleko v težjih pridelovalnih 
pogojih 8 din 
- za organizacije združenega 
dela in hlevske 
skupnosti 5 din 
za liter oddanega, neoporeč- 
nega mleka. 

Med družbene obrate, ki po- 
slujejo v težjih pridelovalnih 
pogojih, štejemo tiste, kjer so 
klimatske razmere take, da 
otežkočajo pridelovanje krme 
(količina padavin, temperatur- 
ne razmere, pogostnost zgod- 
njih in poznih mrazov - slan), 
ki občutneje skrajšujejo vega- 
tacijsko dobo, otežkočajo 
spravilo krme oziroma pridelo- 
vanje krmnih rastlin, kakor 
npr. silažne koruze. Na podlagi 
ugotovitev, ki jih je opravil 
Kmetijski inštitut Slovenije, so 
kot družbeni obrati, ki posluje- 
jo v težjih pridelovalnih pogo- 
jih, opredeljeni: Kmetijsko go- 
spodarstvo Kočevje, Kmetijsko 
posestvo »Snežnik« Kočevska 
Reka, J. Kraš Kobarid, govedo- 
rejski obrat v Bovcu ter obrat 
TZO Ledine in TZO Trata Koro- 
ške kmetijske zadruge Slovenj 
Gradec. Kot drug pogoj, ki je 
bil tudi upoštevan, je ta, da pri- 
delovalci mleka oskrbujejo z 
mlekom tržišče v SR Sloveniji. 

2. Kako je moč opravičiti šti- 
ri-kratno razliko v premiji med 
družbenimi obrati in združeni- 
mi kmeti v nižinskih ob- 
močjih? 

Že v odgovoru na prejšnje 
vprašanje so navedene višine 
premij za mleko, ki ga oddajo 
združeni kmetje in družbeni 
obrat iz posameznih proizvod- 
nih območij. Iz tega izhaja, da 
je ustrezno primerjati višino 
premije, ki jo za mleko dobijo 
združeni kmetje v nižinskih ob- 
močjih in družbeni obrati v 
normalnih pogojih pridelova- 
nja oziroma kmetje v hribovitih 
območjih in družbeni obrati, ki 
proizvajajo mleko v težjih pri- 
delovalnih pogojih. Ob taki pri- 

merjavi je razlika v višini pre- 
mije pri litru mleka 3 dinarje. 
Ta razlika je zanemarljiva, če 
upoštevamo vlogo in vpliv, ki 
ga imajo družbeni obrati pri 
napredku tehnologije in selek- 
cije v govedoreji. Poleg tega 
proizvodnjo na družbenih 
obratih bremenijo tudi stroški 
(prispevki, davki), ki zasebne 
proizvodnje ne bremenijo. 

3. Ali je 5 din premije po 1 I 
mleka za združene kmete v hri- 
bovitih območjih dovolj za krit- 
je 30-40% večjih stroškov pri- 
delave in prireje mleka, kar 
družba priznava? 

V vprašanju je postavljena 
trditev, da so stroški pridelave 
mleka na hribovitem svetu za 
30 do 40% večji, kar se v raz- 
pravah velikokrat omenja, kot 
družbeno priznani večji stro- 
ški. Velja omeniti, da ta trditev 
eksaktno ni ugotovljena, naj- 
manj bi jo pa lahko posplošili 
za celotno območje, ki je po 
sedanjih merilih opredeljeno 
kot hribovito. 

Ko govorimo o večjih stro- 
ških pridelave in prireje mleka 
v hribovitih območjih, moramo 
zlasti upoštevati, da intenziteta 
prireje v hribovitih območjih 
ne more biti taka, kakor je ta 
npr. v nižinskih. To pa istočas- 
no ne pomeni, da je zaradi te- 
ga ta prireja toliko dražja. Po- 
membna je lastna cena mleka 
ali drugega pridelka, temu je 
tudi prilagojena intenzivnost 
proizvodnje. S pašo na travna- 
tem svetu se stroški prireje 
lahko bistveno znižajo. 

Sedanja merila za opredeli- 
tev hribovitih območij, temelji- 
jo na tem, ali je določeno ob- 
močje uvrščeno v tretji oziro- 
ma četrti davčni okoliš. To pa v 
posameznih primerih ni tisto, 
kar bi hribovito območje opre- 
deljevalo, zlasti ne v zadnjem 
času, ko je vse več območij 
tako opredeljenih. Prizadeva- 
mo si, da bi v najkrajšem času 
opredelili hribovita območja 
po merilih, ki taka območja oz- 
načujejo (nadmorska višina, 
nagib terena, omejitveni dejav- 
niki v pridelavi). 

S premiranjem spodbujamo 
pridelavo, ne moremo pa v ce- 
loti nadomestiti višjih stroškov 
pridelave. Izraba zemlje, glede 
na njene prirodne danosti, bo 
omogočila kmetu - pridelova- 
cu, da si bo lahko zagotovil 
ustrezen dohodek (npr. gove- 
doreja v povezavi s sadjar- 
stvom ali vinogradništvom ozi- 
roma obratno). Zato moramo v 
sklop pridelave na hribovitih 
območjih vključiti tudi druge 
dejavnike, ki bodo posvetili 
več pozornosti temu svetu 
(urejanje cest, oskrba z vodo 
in elektriko, telefon), ki bodo 
spodbujali pridelave tudi na 
hribovitem svetu. 
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- Kdaj bodo pokriti stroški, ki so 
nastali po nesreči v Černobilu? 

Skupščina občine Postojna 
je na seji vseh treh zborov 
dne 5/6-1986 obravnavala go- 
spodarske rezultate v Kmetij- 
ski zadrugi Postojna in poro- 
čilo o aktivnostih v KZ Postoj- 
na zaradi povečane radioak- 
tivnosti po nesreči v Černobi- 
lu. Delegati vseh treh zborov 
so sprejeli sklep, da se kot 
delegatsko vprašanje v Zboru 
združenega dela republiške 
skupščine posredujejo na- 
slednje ugotovitve: 

1. Zaradi sprejetih ukrepov 
se je zmanjšala prireja mleka, 
povečali so se stroši proiz- 
vodnje in zmanjšal pritok 
sredstev. To je povzročilo za 
okoli 70 milijonov nadstro- 
škov, katere bo potrebno po- 
kriti in zagotoviti plačilo vsa- 
kemu proizvajalcu posebej. 
Če se to ne opravi, bo zelo 
težko v prihodnje zagotoviti 
prirejo mleka, zlasti v zadruž- 
ni proizvodnji. 

2. Mlečni izdelki bodo na 

zalogi pri predelovalcih naj- 
manj dva meseca. Opravljeno 
je moralo biti plačilo stroškov 
predelave, plačilo za dobavo 
mleka pa bo opravljeno šele 
po prodaji zaloge in še to pod 
pogojem, da bo proizvod ta- 
krat neoporečen. To pomeni, 
da pritoka sredstev ni, oziro- 
ma ga ne bo, če bo potrebno 
proizvod uničiti. 

3. V prihodnje bo potrebno 
še naprej spremljati dozo ra- 
dioaktivnosti v prehrambenih 
proizvodih, zlasti v mleku in 
mesu, pa tudi v poljščinah ter 
na podlagi ugotovitev zago- 
tavljati primerne ukrepe. To 
pa pomeni, da je potrebno v 
naše delo in življenje vključiti 
nastalo stanje in še naprej v 
čim večji možni meri odprav- 
ljati dolgoročne posledice te 
nesreče. 

4. Kdaj bodo torej pokriti 
stroški, ki so in ki še bodo 
nastali po nesreči v Černo- 
bilu? 

ZBOR OBČIN - 18. 6. 1986  

- Zahteva po celovitem odgovoru v 
zvezi z nesrečo v Černobilu 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije 
občine Lenart je pri obravnavi 
materiala za 2. sejo Zbora ob- 
čin dne 28. maja 1986 ugotovi- 
la, da je delegatka v Družbe- 
nopolitičnem zboru Skupšči- 
ne SR Slovenije Vika Potočnik 
že postavila delegatsko vpra- 
šanje v zvezi z nesrečo v JE 
Černobil in obveščanjem slo- 
venske javnosti. V zvezi s tem 
je skupina mnenja, da bi bilo 
potrebno dati odgovor, ki ga 
je v zvezi z delegatskim vpra- 
šanjem pripravil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije tudi 
delegatom Zbora občin. Pri 
tem skupina želi imeti odgo- 
vor tudi, kaj namerava storiti 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v zvezi s povrnitvijo 
škode, ki je nastala zaradi ra- 
diacije. 

Pri tem skupina želi imeti 
odgovor predvsem na to, kdo 
bo povrnil škodo družbenim in 
individualnim kmetijskim pro- 
izvajalcem zaradi zmanjšanja 
proizvodnje mleka, zaradi 
krmljenja živine s suho krmo, 
zaradi prekinitve prodaje živi- 
ne iz družbenih in zasebnih 
hlevov, pripravljene za izvoz 
in zaradi popolnega zastoja 

pri prodaji vrtnin, predvsem 
solate. 

Skupina daje pobudo, da Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slo- 
venije pripravi celovit odgo- 
vor, ker terjajo odgovore na ta 
nerešena vprašanja občani in 
delavci, ki so bili ali pa še 
bodo materialno prizadeti za- 
radi posledic radiacije. 

Na delegatska vprašanja 
skupine delegatov za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije s področja go- 
spodarstva - 23. okoliš Skupš- 
čina občine Postojna, skupine 
delegatov za Zbor občin 
Skupščine SR . Slovenije 
Skupščine občine Kranj in 
skupine delegatov za Zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije 
Skupščine občine Lenart v 
zvezi s povrnitvijo škode kme- 
tijskim proizvajalcem po ne- 
sreči v JE Černobil je odgovo- 
ril Milan Kneževič, član Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in predsednik Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano: 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije oziroma republiški 
upravn organi so vse skozi 

spremljali intenzivnost radioak- 
tivnega sevanja v kmetijskih in 
prehrambenih proizvodih in 
dajali navodila za njihovo upo- 
rabo. Na podlagi strokovnih 
ocen so začasno odsvetovali 
uporabo nekaterih proizvodov, 
kot je bila sveža zelenjava in 
zgodnje sadje, za prehrano lju- 
di, predlagali predelavo v traj- 
nejše proizvode (mleko v mleč- 
ni prah in sire) oziroma pripo- 
ročali določene tehnološke 
postopke v proizvodnji (zadr- 
ževanje krmljenja krav na zim- 
skem obroku) z namenom, da 
se zmanjša radioaktivno seva- 
nje v končnih proizvodih, na- 
menjenih za prehrano ljudi. Iz 
teh razlogov je bilo zelo težko 
realno oceniti nastalo škodo v 
kmetijstvu. 
Republiški komite za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano je 
skupaj z Zadružno zvezo Slo- 
venije ocenil nastalo škodo v 
kmetijstvu po nesreči v JE Čer- 
nobil na okoli 1.852 mio din. V 
oceni škode je upoštevan iz- 
pad dohodka: zaradi večjih 
stroškov prireje mleka in 
zmanjšane proizvodnje na 
družbenih mlečnih farmah in 
kmetijah, zaradi večjih stro- 
škov predelave, transporta in 
skladiščenja v mlečni predela- 
vi, zaradi izpada uporabe zele- 
njave ter zaradi prepovedi iz- 
voza hrane v države EGS. Oce- 
na še ni popolna, ker še niso 
dokončno znani vsi podatki in 
ker ne vsebuje ocene na dru- 
gih manj pomembnih področ- 
jih (npr. onemogočen izvoz 
divjačine). 

Družbeni dogovor o načinu 
uporabe in upravljanja s sred- 
stvi solidarnsti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Ur. 
I. SRS-29/75) med naravne ne- 
sreče, za katere se lahko upo- 
rabljajo sredstva solidarnosti, 
uvršča tudi radioaktivno seva- 
nje, v kolikor škoda v občini 
preseže predpisani delež (3 % 
razvite in 1,5% manj razvite ob- 
čine) družbenega proizvoda 
občine, doseženega v letu 
pred nastankom škode. Po 
predhodnih ocenah škoda v 
občinah na področju kmetij- 
stva ni takšnega obsega, da bi 
bile upravičene do širše druž- 
bene pomoči iz sredstev soli- 
darnosti. Zato iz tega vira ni 
možno pričakovati povrnitve 
škode - (izpada dohodka). 

Posledice radioaktivnega 
sevanja se odražajo le pri po- 
sameznih proizvajalcih, 
usmerjenih v prirejo mleka in 
pridelavo zelenjave ter pri iz- 
voznih OZD. Da bi te OZD lah- 
ko naprej proizvajale in po po- 
trebi začasno večale zaloge, 
jim je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije v okviru svojih 
pristojnosti in možnsti nudil 
pomoč v obliki kvalitetnih 
obratnih sredstev. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije hkrati priporoča 
skupščinam in izvršnim sve- 
tom občin, da tudi v okviru 
družbenopolitičnih skupnosti 
v ta namen uporabijo razpo- 
ložljiva začasna prosta sred- 
stva za pomoč kmetijskim OZD 
pri obratnih sredstvih. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

ZBOR OBČIN - 18-6. 1986 

18. 6. 1986 

- Proti zajezitvi Save pri Radovljici 

Predsedstvo občine Radov- 
ljica in družbenopolitične or- 
ganizacije v občini so obrav- 
navali možnost izdelave štu- 
dije sprejemljivosti gradnje 
čelne akumulacije Radovljica 
na reki Savi ter podprle infor- 
macijo in sklepe izvršnega 
sveta občine Radovljica, ki jih 
je sprejel na svoji 4. seji, dne 
20. 5.1986. 

V obravnavo smo se vključi- 
le tudi skupine delegatov za 
Zbor občin in za Zbor združe- 
nega dela v republiški skupš- 
čini in popolnoma podpiramo 
stališča izvršnega sveta in že 
sprejete sklepe občinske 
skupščine. Glede na obravna- 
vano problematiko postavlja- 
mo naslednje delegatsko 
vprašanje: 

- Študija o možnostih zaje- 
zitve reke Save v Radovljici je 
bila že izdelana. Na osnovi 

ugotovitev, ki jih je ta študija 
izdelala, so se zbori občinske 
skupščine Radovljica povsem 
odklonilno odločili o vsakršni 
možnosti zajezitve, tako v dol- 
goročnem tako tudi v srednje- 
ročnem pianu občine Radov- 
ljica. Tudi v sprejetem dolgo- 
ročnem in srednjeročnem pla- 
nu SR Slovenije usmeritev v 
zvezi z izgradnjo ni vključena. 
Zato sprašujemo, zakaj Zveza 
vodnih skupnosti Slovenije in 
Elektrogospodarstvo Sloveni- 
je postavljata v svoje progra- 
me izdelavo študije sprejem- 
ljivosti gradnje čelne akumu- 
lacije Radovljica na reki Savi, 
glede na to, da so vse posle- 
dice ev. zajezitve Save že raz- 
vidne iz izdelane študije urba- 
nističnega instituta, do katere 
svojih stališč nista zavzela ni- 
ti Zveza vodnih skupnosti Slo- 
venije niti Elektrogospodar- 
stvo Slovenije. 

poročevalec 7 



Odgovor na delegatsko 
vprašanje skupine delegatov 
Skupščine občine Radovljica 
za Zbor zduženega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije o potrebnosti izdelave 
»Študije o sprejemljivosti čel- 
ne akumulacije Radovljica« je 
na obeh zborih odgovore po- 
sredoval Pavel Kune, član Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za energeti- 
ko. Izvršni sver Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da je Ur- 
banistični inštitut Sovenije po 
naročilu Izvršnega svet občine 
Radovljica izdelal študijo »Re- 
gionalni objekti v radovljiško- 
blejskem prostoru«, na osnovi 
katere so se zbori občinske 
skupščine Radovljica povsem 
odklonilno odločili o vsakršni 
možnosti zajezitve, tako v, dol- 
goročnem kot tudi v srednje- 
ročnem planu občine Radovlji- 
ca. Zveza vodnih skupnosti 
Slovenije in elektrogospodar- 
stvo Slovenije do omejene štu- 
dije nista zavzela svojih stališč. 

Po informacijah Elektrogo- 
spodarstvo Slovenije in Zveza 
vodnih skupnosti Slovenije ni- 
sta bila seznanjena z izdelavo 
študije in zato nista mogla 
strokovno sodelovati pri izde- 
lavi študije »Regionalni objekti 
v radovljiško-blejskem prosto- 
ru« niti nista mogla do študije 
zavzeti stališča. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da je izde- 
lava »Študije o sprejemljivosti 
čelne akumulacije Radovljica« 
naložena Zvezi vodnih skup- 
nosti Slovenije in Posebni sa- 
moupravni interesni skupnosti 
za elektrogospodarstvo in pre- 
mogovništvo SR Slovenije v 

predlogu Dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Sloveni- 
je za obdobje 1985-1990, ki je 
v fazi podpisovanja. 

Izdelava te študije, ki je že 
bila sestavni del obveznosti v 
Družbenem planu SR 
1981-1985, v Samoupravnem 
sporazumu o temeljih plana 
SIS elektrogospodarstva SRS 
za obdobje 1981-1985 in kon- 
tinuiteti do leta 1990 in v Dogo- 
voru o temeljih družbenega 
plana SRS za obdobje 
1981-1985, je obsegala obde- 
lavo sprejemljivosti akumula- 
cije Cerkniško jezero - Planin- 
sko polje, Trebuša Doblar II in 
Radovljica. Izvajalci so uspeli v 
tem obdobju izdelati študiji za 
Planinsko polje in Trebušo, 
medtem ko je študija za Ra- 
dovljico pred pričetkom izde- 
lave. 

Namen izdelave študije je 
pridobiti potrebne osnove za 
ugotovitev sprejemljivosti 
vključitve akumulacije Radov- 
ljica v prostor. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije meni, da je potrebno 
najprej oceniti vse dosedanje 
delo na tem področju in ugoto- 
viti ali do sedaj opravljene štu- 
dije že dajejo potrebne odgo- 
vore na vsa vprašanja, ki jih je 
potrebno upoštevati pri odlo- 
čitvi o izgradnji akumulacije. V 
dodatni študiji, predvideni v 
Dogovoru o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1986-1990, pa je potreb- 
no proučiti le tista vprašanja, 
ki so do sedaj ostala neobdela- 
na in so nujno potrebna za 
kompleksno odločanje o opti- 
malni izrabi naravnih danosti, 
ki jih omogoča reka Sava na 
področju Radovljice. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 18. 6. 198S 

Zahteva po ekonomskih ukrepih, ki 
bodo spodbujali k izvozu na 
konvertibilno področje 

Na seji skupine delegatov 
za zbor skupščine SRS dne 
12/6-1986 so delegati, ki dele- 
girajo delegate za zbor zdru- 
ženega dela skupščine SR 
Slovenije iz občine Kranj, izo- 
blikovali naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Delegati zborov občinske 
skupščine so ob obravnavi re- 
zultatov gospodarjenja v pr- 
vih mesecih leta 1986 opozo- 
rili, da se OZD, ki izvažajo pre- 
težno na konvertibilno ob- 
močje izredno hitro zmanjšuje 
akumulacija oz. jim preti že v 
naslednjih mesecih izguba. 
Dohodkovni položaj OZD, ki 
Izvažajo na konvertibilno ob- 
močje, se poslabšuje zlasti 

zato, ker so bili ukinjeni neka- 
teri instrumenti, ki so spodbu- 
jali ta izvoz, niso pa bili uve- 
deni novi ekonomski instru- 
menti ali pa njihova intenzite- 
ta ni ustrezna (tečaj dinarja, 
stimulacija itd.). Zato se OZD 
preusmerjajo na klirinški iz- 
voz, ki jim omogoča dosegati 
večji dohodek ter s tem tudi 
delavcem večje osebne do- 
hodke. Ker ocenjujemo, da ta- 
ka izvozna usmeritev ne more 
biti dolgoročno uspešna, saj 
je predelovalna industrija 
močno odvisna od uvoza re- 
promateriala iz konvertibilne- 
ga območja, pa tudi naši ino- 
zemni krediti so pretežno iz 
konvertibilnega območja, de- 

legati terjamo, da se po hi- 
trem postopku uveljavijo 
ustrezni ekonomski instru- 
menti, ki bodo OZD spodbujali 
k izvozu na konvertibilno ob- 
močje. Ocenjujemo, da je 
konvertibilni izvoz pomemben 
še iz enega vidika — prisiljuje 
nas k doseganju večje kvali- 
tete izdelkov in storitev ter 
nam omogoča neposrednejšo 
povezavo z dosežki sodobne 
tehnologije. 

Na vprašanje je odgovorila 
Vojka Ravbar, pomočnica 
predsednice Republiškega ko- 
miteja za mednarodno sodelo- 
vanje: 

V zvezi z navedenim vpraša- 
njem Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije v celoti podpira 
ugotovitve in ocene delegatov 
Občine Kranj. Glede na to, da 
do podobnih ugotovitev priha- 
ja že dalj časa v večini organi- 
zacij združenega dela, ki izva- 
žajo pretežno na konvertibilno 
področje, je rezultate izvoza 
ter problematiko navedenih 
organizacij združenega dela 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije že večkrat obravnaval 
in na podlagi ocene dejanske 
situacije na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino sprejel 

tudi konkretne pobude za na- 
daljnje delo ter jih že v začet- 
ku marca letos posredoval 
Zveznemu izvršnemu svetu, o 
čemer je bila javnost obveš- 
čena. 

Več o dejanskem stanju v 
gospodarstvu v začetku letoš- 
njega leta ter bolj poglobljeno 
oceno nastale situacije s pred- 
logi aktivnosti, vključno na 
področju ekonomskih odno- 
sov s tujino, bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije podal 
v majski analizi, ki jo bo 
Skupščina SR Slovenije 
obravnavala prihodnji mesec. 

Predsednik Skupščine SR 
Slovenije, tovariš Miran Potrč, 
je delegate tudi obvestil o 
smereh ukrepov, ki se priprav- 
ljajo na zvezni ravni in ki bodo 
v zelo kratkem času tudi spre- 
jeti. Navedeni ukrepi, oziroma 
aktivnosti so v pretežni meri 
usmerjeni v stimuliranje izvo- 
za na konvertibilno področje 
in ustvarjanje večjega deviz- 
nega priliva, v kvalitetnejšo 
proizvodnjo ter v stimuliranje 
proizvodnje z neto deviznim 
učinkom. 

Navedeni ukrepi naj bi bili 
tudi v smislu predlogov dele- 
gatov iz občine Kranj. 

ZBOR OBČIN - 18. 6. 1986 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 18. 6.1986 

- Plomin II in Milje le s čistilnimi 
napravami 

Na 2. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
bila 28. maja 1986, je delegat 
Zorko Dežjot iz občine Izola v 
imenu obalnih občin in skupi- 
ne delegatov Skupnosti obal- 
nih občin Koper ustno posre- 
doval naslednje delegatsko 
vprašanje in predlog: 

»Kot vemo, slovenska jav- 
nost nasprotuje gradnji dveh 
termocentral, in sicer Plomin 
II in Milje pri Trstu brez 
ustreznih čistilnih naprav. Hr- 
vaški Sabor je sprejel sklep, 
da je možno graditi termo- 
elektrarno Plomin II samo s 
čistilnimi napravami, ni pa 
opredeljena sočasnost. Jav- 
nost je seznanjena s tem, da 
so težnje hrvaškega elektro- 
gospodarstva drugačne. Zato 
še vedno obstaja nevarnost, 
da bo objekt dejansko obrato- 
val brez čistilnih naprav. Prav 
tako je velika nevarnost, da 
se uresniči tudi projekt termo- 
elektrarne Milje-Trst, ki, kot 
rečeno, ne predvideva ustrez- 
nih naravo-varstvenih ukre- 
pov in utegne močno prizade- 
ti zdravje naših občanov, nji- 
hove gospodarske interese in 
vegetacijo. 

Zato predlagamo: 
1. da Skupščina SR Sloveni- 

je podpre Sabor SR Hrvatske 
v zahtevi po graditvi čistilnih 
naprav v termoelektrarni Plo- 
min II in da ne dovoli obrato- 
vanja te termoelektrarne, če 
hkrati ne bodo delovale tudi 
ustrezne čistilne naprave; 

2. da Skupščina SR Sloveni- 
je zahteva, da Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in 
Zezni izvršni svet storita vse, • 
da bi tržaška miljska termo- 
centrala obratovala izključno 
s čistilnimi napravami. Zahte- 
vati morata, da se prepreči tu- 
di toplotna polucija plitkega 
zaliva in obenem proučita do- 
pustnost lokacije neposredno 
ob državni meji. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in 
Zvezni izvršni svet naj storita 
potrebne korake še pred do- 
končno odločitvijo deželne 
vlade in tržaške občine. 

Postavljamo še dve vpra- 
šanji: 

1. Koga bo tržaška oziroma 
miljska termocentrala oskrbo- 
vala z električno energijo gle- 
de na to, da pokrajina Furlani- 
ja Julijska krajina nima nika- 
kršne potrebe po novih zmog- 
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Ijivostih za proizvodnjo elek- 
trične energije In da bi po izja- 
vah uglednih strokovnjakov 
za celotno tržaško območje 
zadostovala 160-megavatna 
termocentrala in to za elek- 
trično oskrbo in za toplotni si- 
stem ogrevanja tržaškega ob- 
močja? 

2. Kaj sta Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in 
Zvezni izvršni svet doslej sto- 
rila, da bi gradnja termoelek- 
trarne Milje in njeno delova- 
nje ne škodila našim družbe- 
nim in gospodarskim inte- 
resom? 

Danijel Božič, delegat v 
Družbenopolitičnem zboru 
skupščine SR Slovenije je za- 
stavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Slovensko javnost sta v 
zadnjem letu močno vznemir- 
jala načrta gradenj termo- 
elektrarn Trst-Milje .(Italija) in 
Plomin II (SR Hrvaška). Ker bi 
ob neustreznih naravovar- 
nostnih ukrepih ti dve elek- 
trarni povzročili močno ones- 
naženje tudi v Sloveniji, meni- 
mo, da je potrebno o tej pro- 
blematiki spregovoriti tudi v 
Skupščini SR Slovenije, spre- 
jeti ustrezna stališča in spod- 
buditi aktivnosti, ki naj pre- 
prečijo onesnaževanje. 

Dovolite, da pred opredeli- 
tvijo pobud in predlogov po- 
damo nekaj informacij o teh 
objektih in o dosedanjih aktiv- 
nostih Zveze socialistične 
mladine Slovenije in drugih 
organizacij in skupnosti v zve- 
zi s to problematiko. 

1. Tehnični podatki in 
vpliv na okolje 

Termoelektrarna Plomin II 
bo stala ob Termoelektrarni 
Plomin I na vzhodni obali Istre. 
Imela bo moč 210 MW (Plomin 
1-125 MW). Po sklepu hrvaške- 
ga sabora z dne 18. decembra 
1985 je možno termoelektrar- 
no Plomin II graditi le z ustrez- 
nimi čistilnimi napravami. To 
je smotrno, saj bi se z izgrad- 
njo tega kompleksa oddajalo v 
atmosfero dnevno 500 ton žve- 
plovega dioksida, 25 ton duši- 
kovega oksida in 23 ton drugih 
škodljivih snovi, s čimer bi po- 
stal ta objekt drugi največji 
onesnaževalec v Jugoslaviji. 
Emisijske koncentracije bi pri- 
bližno 18-krat presegale najto- 
lerantnejše norme emisijskih 
koncentracij v svetu in norme, 
ki jih priporoča medrepubliška 
komisija za koordinacijo in 
zaščito jadranskega področja 
pred onesnaževanjem. Objekt 
bo namreč uporabljal premog 

iz rudnika Raša, ki vsebuje vi- 
sok odstotek gorljivega žvepla 
(cca 9%) in radioaktivnosti (iz 
premogovnega pepela name- 
ravajo izdelovati rumeno po- 
gačo, ki je surovina za gorivo 
jedrskih elektrarn). 

Termoelektrarna Milje naj 
bi stala na tržaškem območju 
blizu jugosiovansko-italijan- 
ske meje. Odločitve o tem, ali 
bo ta objekt zgrajen in kje naj 
bi bil zgrajen, ustrezni italijan- 
ski organi še niso sprejeli. Po 
sedanjem načrtu bi bil s 1.320 
MW to energetski gigant (dva- 
kratna moč JE Krško). Imel naj 
bi 200 m visok dimnik, napra- 
ve za razžveplanje pa niso 
predvidene. S tem naj bi šlo v 
zrak letno 40-50.000 ton S02, 
20-25.000 ton NOx in večje ko- 
ličine drugih nevarnih snovi. 
Ob izhodu bi imel plin tempe- 
raturo 130C, 40% proizvedene 
toplote pa bi odvajali v morje, 
10% v zrak, kar bi porušilo rav- 
notežje v morju. Ce bi se oba 
energetska objekta realizirala 
brez ustreznih čistilnih naprav, 
bi to pomenilo ekološki pro- 
blem ne le za neposredno oko- 
lje elektrarn, marveč tudi za 
širša območja Slovenije (TE 
Plomin naj bi po prvotnem na- 
črtu oddajala po 340 m viso- 
kem dimniku pline in prah da- 
leč naokoli). Znani so učinki 
kislega dežja na vegetacijo. TE 
Plomin II bi brez čistilnih na- 
prav vplival v Sloveniji pred- 
vsem na Območju občin Ilirska 
Bistrica, Cerknica in Kočevje, 
ki so močno pogozdena. Štu- 
dije pa kažejo, da je sedaj v 
Sloveniji zaradi onesnaževanja 
prizadeta že več kot polovica 
gozdov. TE Milje pa bi prav 
tako močno prizadela vegeta- 
cijo na naši strani meje, saj 
pogosto pihajo na višini za- 
hodni vetrovi (preko 6m/sek) 
(prizadet bi bil predvsem Kras 
in zahodno pobočje Slavnika). 
Kisli dež uničuje hitreje zimie- 
leno vegetacijo, le ta pa je zelo 
razširjena prav v Istri in na Kra- 
su. Brez ustreznih čistilnih na- 
prav bi oba objekta neposred- 
no negativno vplivala tudi na 
zdravje ijudi. Premogov prah 
negativno vpliva predvsem na 
dihala, žveplov dioksid pa na 
oči in dihalne poti (posebno v 
kombinaciji s prahom). Znani 
so vplivi termoelektrarne na 
zdravje v Trbovljah. Izkušnje iz 
časa obratovanja TE Plomin I 
pa kažejo, da se je v najbližjih 
krajih povečalo število obolenj 
dihal, da je v Puli, kamor med 
drugim nosi dim iz te termo- 
elektrarne, že sedaj onesnaže- 
nost zraka na kritični meji. 

Toplotno onesnaženje mor- 
ja je prav tako velik problem, ki 
bi nastal predvsem pri TE Mi- 
Ije-Trst. Plitek Tržaški zaliv s 

šibkimi vodnimi tokovi je sedaj 
pogosto prizadet zaradi pre- 
grevanja morja; anoksije, ki 
povzročajo umiranje organiz- 
mov in gnitje v poznih poletnih 
mesecih. Razsežnost toplotne- 
ga onesnaževanja naj ponazo- 
rimo z dejstvom, da bi z odveč- 
no energijo lahko ogrevali ce- 
lotni Trst, že če bi bila termo- 
centrala cca 10 krat manjša od 
predvidene!!! 

Nazadnje moramo omeniti 
tudi gospodarsko škodo, ki bi 
jo povzročlila oba objekta brez 
ustreznih naravovarstvenih 
ukrepov. Predvsem bi očitno 
škodo utrpelo turistično go- 
spodarstvo tudi v Slovenski 
Istri in na Krasu. Poleg njih pa 
tudi kmetijstvo in gozdarstvo, 
zaradi uničenja gozdov in dru- 
ge vegetacije. Kisli dež pa uni- 
čuje tudi drugo družbeno bo- 
gastvo (fasade hiš, spomenike, 
avtomobile in druge objekte 
na prostem). (S slabšanjem 
zdravja bi tudi objekti zmanj- 
ševali delovno sposobnost lju- 
di, povečevali izdatke za zdrav- 
stvo, itd.) 

2. Stališče slovenske 
javnosti do teh dveh 
objektov 

Posamezne organizacije, 
društva in skupnosti Slovenije 
so v zadnjem letu sprožile več 
pobud in zahtev, da bi se pri 
teh objektih upoštevali vsi na- 
ravovarstveni ukrepi. Naj na 
tem mestu naštejemo le neka- 
tere med njimi: 

- oktobra 1985 je bilo v pi- 
člih 14 dneh zbranih cca 
16.000 podpisov mladine in 
drugih občanov obalno-kraške 
regije proti projektu TE Milje. 
Pismo s podpisi, ki ga je zas- 
novala koprska mladina, je bi- 
lo poslano v Beograd Zvezne- 
mu izvršnemu svetu s pozi- 
vom, naj upošteva ta stališča 
pri razgovorih z italijanskimi 
oblastmi o tem objektu. Pod- 
poro temu pismu so dale tudi 
vse družbenopolitične organi- 
zacije koprske občine in pred- 
stavniki družbenopolitičnih or- 
ganizacij v regiji. 

- 30. oktobra 1985 je bila v 
Kopru manifestacija proti 
gradnji TE Milje in Plomin II 
brez ustreznih čistilnih naprav. 
Udeležilo se je je 3 do 4 tisoč 
ljudi, organizirala pa jo je OK 
SZMS Koper. 

- Marca 1986 je bilo poslano 
predsednikom republik in vlad 
Italije in Jugoslavije pismo 
proti gradnji TE Milje in Plo- 
min II brez ustreznih čistilnih 
naprav. Pismo, ki je bilo sprva 
zasnovano kot skupno pismo 
več političnih organizacij, eko- 
loških skupin in društev z obeh 
strani meje, je postopoma do- 

bilo široko podporo tudi v šir- 
šem slovenskem prostoru in v 
deželi Furlaniji-Julijski krajini. 
Pismo je na italijanski strani 
podpisalo 42 organizacij in več 
uglednih posameznikov iz po- 
litičnega, znanstvenega in kul- 
turnega življenja. Na slovanski 
strani pa je pismo podpisalo 
cca 5.000 posameznikov iz ce- 
le Slovenije in predstavniki 31 
organizacij in skupnosti (med 
njimi npr. predstavniki Sloven- 
ske akademije znanosti in 
umetnosti s pobudo, da se ak- 
cija v zvezi s tem prenese v 
republiško skupščino, pred- 
stavniki več zdravstvenih insti- 
tucij, organizacij in društev s 
področja turizma, predstavniki 
občinskih konferenc ZSMS 
primorskih občin, Zveza orga- 
nizacij za varstvo okolja, več 
društev za varstvo okola in 
hortikulturnih društev iz cele 
Slovenije, Planinske zveze Slo- 
venije, več delovnih organiza- 
cij s področja gospodarstva, 
šole, itd.). 

3. Predloga in delegatski 
vprašanji 

Slovenska javnost torej na- 
sprotuje gradnji teh dveh ob- 
jektov brez ustreznih čistilnih 
naprav. Hrvaški sabor je sicer 
sprejel sklep, da je možno gra- 
diti TE Plomin II samo s čistil- 
nimi napravami, ni pa oprede- 
ljena sočasnost. Javnost je 
seznanjena s tem, da so težnje 
hrvaškega elektrogospodar- 
stva drugačne. Zato še vedno 
obstaja nevarnost, da bo ob- 
jekt dejansko obratoval brez 
čistilnih naprav. Prav tako pa 
je velika nevarnost, da se ures- 
niči tudi projekt TE Milje - 
Trst, ki, kot rečeno, ne predvi- 
deva ustreznih naravovarstve- 
nih ukrepov in utegne močno 
prizadeti zdravje naših obča- 
nov, njihove gospodarske inte- 
rese in vegetacijo. 

Zato predlagamo: 
Predlagamo, da Skupščina 

SR Slovenije podpre hrvaški 
Sabor v zahtvi po vgraditvi či- 
stilnih naprav v TE Plomin in 
da ne dovoli obratovanje TE 
Plomin, če hkrati ne bodo de- 
lovale tudi ustrezne čistilne 
naprave. 

Skupščina SR Slovenije naj 
zahteva, da Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije in Zvezni iz- 
vršni svet storita vse, da bi tr- 
žaška-miljska termocentrala 
obratovala izključno s čistilni- 
mi napravami. Zahtevati mora- 
ta, da se prepreči tudi toplotna 
poiucija plitkega zaliva in obe- 
nem proučita dopustnost loka- 
cije neposredno ob državni 
meji. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in Zvezni izvršni 
svet naj storita potrebne kora- 
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ke še pred dokončno odločitvi- 
jo deželne vlade in tržaške ob- 
činske uprave. 

Sprašujemo: 
Koga bo tržaška (miljska) 

termocentrala oskrbovala z 

elektriko, glede na to, da po- 
krajina Furlanija-Julijska kraji- 
na nima nikakršne potrebe po 
novih kapacitetah za proizvod- 
njo električne energije in da bi 
po izjavah uglednih strokov- 

njakov za celotno tržaško ob- 
močje zadostovala 160 MW-na 
za električno oskrbo in za to- 
plotni sistem ogrevanja trža- 
škega območja. 

Kaj sta Izvršni svet Skupšči- 

ne SR Slovenije in Zvezni iz- 
vršni svet doslej storila, da bi 
izgradnja TE Milje in njeno de- 
lovanje ne škodila našim druž- 
benim in gospodarskim inte- 
resom 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

INFORMACIJA O NAMERAVANI 
GRADNJI TERMOELEKTRARN MILJE 
PRI TRSTU IN PLOMIN II 
V SR HRVATSKI 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda resnosti 
stanja onesnaženosti zraka v SR Sloveniji, ki je že sedaj precej 
nad mednarodo veljavnimi dopustnimi normativi in ki že pov- 
zroča neprecenljive škode tako s stališča narodnega gospo- 
darstva (propadanje gozdov) kot splošnega zdravstvenega 
stanja prebivalstva. Zavest o nujnosti ukrepanja za zaustavitev 
daljnosežnih procesov propadanja okolja se kaže v vseh plan- 
skih dokumentih SR Slovenije, še posebej pa v dogovoru o 
temeljih družbenega plana za obdobje 1986-1990, ki do leta 
1990 predvideva 15 procentno, do 1993 pa 30 procentno 
zmanjšaje celotne emisije S02 v ozračje. 

Ugotovitev, da je zrak v Sloveniji v povprečju onesnažen 
nad dopustnimi mejami, je povzročila, da je Izvršni svet 
skupščine SR Slovenije z veliko zaskrbljenostjo sprejel novico 
o nameravani izgradnji dveh dodatnih potencialnih virov 
onesnaženja - termoelektrarn Milje pri Trstu in Plomin II v SR 
Hrvatski. 

Čeprav je novice o nameravani gradnji termoelektrarne v 
Miljah pri Trstu objavljalo le italijansko časopisje in uradni 
predstavniki Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine o 
projektu niso obvestili slovenske strani na nobenem od števil- 
nih skupnih delovnih teles, je Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije takoj ukrepal. Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora je problem nameravane gradnje sprožil že 
junija 1984 na zasedanju mešane delovne skupine za varstvo 
okolja in narave, ki sta jo pred leti ustanovila Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in deželni odbor Furlanije-Julijske 
krajine. Italijanska stran je takrat zagotovila, da bo informa- 
cijo o projektu posredovala na naslednjem zasedanju delovne 
skupine, ki bi moralo biti spomladi 1985 na italijansko pova- 
bilo, ki pa je bilo šele 10. junija 1986. 

Hidrometeorološki zavod Slovenije je na osnovi dostopnih 
podatkov izdelal predhodno oceno vpliva predvidene termo- 
elektrarne na okolje v SR Sloveniji, v kateri je ugotovil, da bo v 
primeru realizacije projekta prizadeto predvsem obalno 
območje, Socerb, Lipica in Črni kal, da pa lahko pričakujemo, 
tudi spremembe v mikroklimi in toplotno onesnaženje morja. 

Inštit za mednarodno pravo Pravne fakultete v Ljubljani in 
Služba za mednarodne pravne zadeve pri Zveznem sekretari- 
atu za zunanje zadeve sta posredovala naslednje mnenje o 
pravnih vidikih nameravane gradnje: 

Mednarodno pravno načelo je, da onesnaženje preko 
državne meje ni dopustno in da država zanj odgovarja. To 
načelo je vgrajeno v sklepno listino Konference o varnosti i 
sodelovanju v Evropi v Helsinkih, v Deklaracijo Združenih 
narodov o človekovem okolju s konference o okolju v Stock- 
holmu 1972 ter v Konvencijo Združenih narodov o morskem 
pravu iz 1982. 

Italija je dolžna Jugoslavijo o nameravani gradnji obvestiti 
in se z njo posvetovati. Ta obveznost preceduralne narave 
izhaja iz bilateralnih sporazumov (6. člen Sporazuma o pospe- 
ševanju gospodarskega sodelovanja med SFR Jugoslavijo in 
Republiko Italijo in 1. člen Jugoslovansko-italijanskega spora- 
zuma o sodelovanju pri varstvu Jadranskega morja). To je tudi 
sicer pravilo mednarodnega prava. Opozoriti velja še na 
evropsko konvencijo o onesnaževanju zraka preko državnih 
meja iz leta 1979, ki jo je Italija ratificirala leta 1982, v Jugosla- 
viji pa je še vedno v postopku ratifikacije. 

Na osnovi teh informacij je na pobudo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije Zvezni sekretariat za zunanje zadeve 
avgusta 1985 poslal vladi Republike Italije posebno noto v 
zvezi s predvidenim objektom. Zaskrbljenost jugoslovanske 
strani je bila izražena tudi na razgovorih jugoslovanske in 
italijanske delegacije ob desetletnici podpisa Osimskih spora- 
zumov novembra 1985 v Beogradu, kakor tudi na zasedaju 
nekaterih jugoslovansko-italijanskih delovnih teles oziroma 
komisij. Italijanska stran je na to odgovorila, da v Italiji doslej 
ni bila sprejeta nobena odločitev o nameravani gradnji. 

Istočasno so se tudi na italijanski strani pričele aktivnosti 
proti gradnji termoelektrarne: proti njej so se na referendumu 
izrekli prebivalci v Miljah, gradnji nasprotujejo v občinah 
Zgonik in Dolina, nasprotujeta pa tudi socialistična in komu- 
nistična stranka ter ekologisti. 

Deželni odbor je ne glede na to, da se načelno zavzema za 
realizacijo projekta, pooblastil posebno skupino strokovnja- 
kov, da pripravi študijo o vplivu termoelektrarne na okolje. To 
študijo je aprila 1986 prejel tudi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, ki jo je takoj poslal v presojo Hidrometeorološkemu 
zavodu Slovenije. 

Italijanski strokovnjaki se na splošno ne strinjajo z gradnjo 
objekta, kot je predviden v projektu ENEL, sodijo pa, da bi z 
vrsto predlaganih izboljšav lahko prišli do sprejemljive reši- 
tve. Opozorili so, da so rešitve v zvezi s toplotnim onesnaževa- 
njem morja in transportom oziroma skladiščenjem premoga v 
nasprotju z italijanskimi predpisi. Operativno ni rešeno depo- 
niranje filterskega pepela. Opozarjajo na prevelike emisijske 
koncentracije S02 in NOx, priporočajo učinkovitejše čiščenje 
trdnih delcev iz dimnih plinov. Kot rezervno gorivo predlagajo 
plin namesto mazuta in za 20 do 40 metrov višji dimnik. 
Ugotavljajo, da gozdovi v okolici Trsta že kažejo znake propa- 
danja, radioaktivnost premoga pa ocenjujejo kot obroben 
problem. 

Hidrometeorološki zavod Slovenije je poročilo ocenil kot 
dobro osnovo za presojo lokacije in tehnologije, vendar 
pogreša oceno vpliva škodljivih vplivov preko meja ter izraža 
pomisleke v zvezi s pravilno oceno meteoroloških razmer in 
realnostjo kvantitativih ocen zaradi uporabe modelov, ki niso 
prilagojeni reliefnim razmeram. 

Na osnovi takšnih ocen je Izvršni svet Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije sklenil, da Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora in Hidrometeorološki 
zavod Slovenije zagotovita postavitev postaje ANAS na 
Socerbu za spremljanje onesnaženosti zraka na tem 
območju. Hidrometeorološki zavod je že aprila 1986 predložil 
predlog delovnega programa, po katerem naj bi se opravile 12 
mesečne meritve za ocenitev ničelnega stanja na izpostavlje- 
nem delu vplivnega območja predvidene termoelektrarne. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 30. 4. 1986 poslal 
Zveznemu izvršnemu svetu pismo, v katerem predlaga, da 
jugoslovanska vlada ponovno posreduje pri italijanski vladi in 
opozori na problematičnosti nameravane gradnje s stališča 
varstva okolja, razvoja turizma v tem območju ter splošnih 
življenjskih pogojev prebivalstva na obeh straneh meje, ter da 
naj se pospeši postopek ratifikacije evropske konvencije o 
onesnaževanju zraka preko državnih meja. Zvezni izvršni svet 
je 12.5. 1986 zadolžil Zvezni sekretariat za zunanje zadeve, da 
posreduje pri italijanski vladi. Po zagotovilih slednjega bo 
veleposlaništvo SFR Jugoslavije v Rimu te dni ponovno inter- 
veniralo pri italijanskih oblasteh. Prav tako je dogovorjeno, da 
bo zvezni minister za zunanje zadeve Raif Dizdarevič na to 
problematiko opozoril italijanskega ministra za zunanje 
zadeve G. Andreottija na bližnjem srečanju v Rimu 10. in 11. 
julija 1986. 

Dne 10. junija 1986 je bilo v Nabrežini pri Trstu zasedanje 
Delovne skupine SR Slovenije in Furlanije Julijske krajine, na 
katerem naj bi italijanska stran posredovala celovito informa- 
cijo o projektu. Predsednik italijanske delegacije deželni 
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odbornik Carbone je pojasnil, da dokončna odločitev o reali- 
zaciji projekta še ni sprejeta. V tem času potekajo razprave o 
nameravani gradnji v ustanovah občine Trst, katere mnenje 
bo deželni odbor pri svojem odločanju vsekakor moral upo- 
števati. Zagotovil je, da strokovnjaki ponovno proučujejo 
možne vplive termoelektrarne na okolje s stališča pripomb 
slovenskih strokovnjakov glede nepravilno ugotovljenih 
meteoroloških razmer v prvotnem poročilu ekološke študije. 
Sprejel je obvezo, da o vseh nadaljnjih dejavnostih glede 
projekta slovensko stran sproti obvešča. 

Glede prvotno izraženega mnenja na italijanski strani, da bi 
proizvedeno električno energijo lahko izkoriščala tudi Slove- 
nija, je potrebno povedati, da je RK za energetiko že v drugi 
polovici leta 1984 italijanski strani pojasnil, da slovensko 
elektrogospodarstvo v svojih programih in bilancah potreb ne 
načrtuje uvoza električne enegije iz TE Milje. 

Ob vseh prizadevanjih v zvezi z izgradnjo TE Milje je Izvrši 
svet Skupščine SR Slovenije z enako zaskrbljenostjo sprem- 
ljal dejavnosti v zvezi z načrtovano izgradnjo TE Plomin II in o 
tem seznanil predstavnike SR Hrvatske. Zaskrbljenost sloven- 
ske javnosti je toliko bolj razumljiva, saj je jugovzhodni del 
Slovenije trenutno območje, ki je najmanj prizadeto zaradi 
onesnaženosti zraka, obe predvideni termoelektrarni pa bi s 

svojimi dimnimi plini ogrozili prav ta del Slovenije. Kljub 
stališču hrvatskega Sabora z dne 18. decembra 1985, da se 
mora Plomin II graditi z usteznimi čistilnimi napravami, pa so 
se pojavile neuradne informacije o možnosti, da se TE Plomin 
II zgradi, problem čistilnih naprav oziroma odžvepljevanja pa 
reši naknadno v roku dveh let. Zaradi tega je republiški komite 
za varstvo okolja in urejanje prostora aprila 1986 zaprosil 
Republiški komite za gradbeništvo, stanovanjsko komunalne 
zadeve in varstvo okolja SR Hrvatske, da posreduje celovito 
informacijo o dejavnostih in stališčih v zvezi z omenjenim 
projektom. Te informacije kljub urgiranju še niso dostavili. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo ob podpori dele- 
gatov v Skupščini SR Slovenije ter celotne slovenske javnosti 
še naprej prizadeval ne samo za preprečitev negativnih posle- 
dic predvidenih termoelektrarn, ampak za postopno odprav- 
ljanje obstoječih in preprečevanje nastajanja novih žarišč 
onesnaževanja okolja v SR Sloveniji, v skladu z opredelitvami 
republiških planskih aktov za naslednje obdobje. Pri tem velja 
omeniti pomembno vlogo sredstev javnega obveščanja, da 
sproti seznanjajo javnost o problemih varstva okolja in priza- 
devanjih za njihovo odpravo tako na republiški ravni kot v 
neposrednem delovnem in življenjskem okolju delovnih ljudi 
in občanov v SR Sloveniji. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

STALIŠČA 
Komisije za varstvo človekovega okolja Skupščine SR Slovenije k delegatski 
pobudi glede načrtov gradenj termoelektrarn Milje in Plomin II 

Komisija Skupščin SR Slovenije je na 
svoji seji dne 12. junija 1986 obravnavala 
delegatski pobudi glede načrtov gradenj 
termoelektrarn Milje in Plomin II, ki sta 
jih postavila delegata Danijel Božič in 
Zorko Dežjot v Družbenopolitičnem zbo- 
ru oziroma Zboru občin. 

Komisija je bila seznanjena tudi z odpr- 
tim pismom krajevne skupnosti Anka- 
ran, ki je bilo naslovljeno na predsednika 
Skupščine SR Slovenije glede podobne 
vsebine, kot je bila oblikovana v navedeni 
delegatski pobudi. Hkrati so bili delegati 
pisno, na sami seji, seznanjeni z informa- 
cijo o nameravani izgradnji obeh termo- 
elektrarn, ki jo je pripravil Republiški ko- 
mite za varstvo okolja in urejanje prosto- 
ra. Delegati so podprli predloženo infor- 
macijo in pozitivno ocenili dosedanje de- 
lo izvršnega sveta Skupščine SR Sloveni- 
je pri zavzetosti za razreševanje navede- 
nih vprašanj. Glede same delegatske po- 
bude pa je komisija, po obširni razpravi 
oblikovala naslednja stališča: 

1. Komisija z zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da se ustava in zakonska načela o var- 
stvu zraka v Sloveniji prepočasi uveljav- 
ljajo, s tem v zvezi pa se ne zagotavljajo 
zdravi pogoji za delo stanovanje in rekre- 
acijo in za ohranitev naravnega stanja 
zraka oziroma za izboljšanje onesnaže- 
nega zraka. Vsi viri onesnaževanj bi mo- 
rali biti grajeni tako, da ne bi izpuščali v 
zrak večjih koncentracij škodljivih snovi, 
kot je dovoljeno po določbah zakona o 
varstvu zraka in drugih predpisih, ki jih 
urejajo ta vprašanja. 

Imamo precejšnje število termoelek- 
trarn in toplarne katerih delež pri celot- 
nem onesnaževanju zraka v Sloveniji ni 
majhen, kar pomeni, da bi morali ti ones- 
naževalci temeljito izvajati ukrepe za pre- 

prečevanje onesnaževanja. Komisija me- 
ni, da lahko kmalu pričakujemo izboljša- 
nje stanja (v kolikor bomo bolj resno iz- 
vajali dogovorjene planske usmeritve), 
saj resolucija o politiki uresničevanja 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1986-1990 v letu 1986 uvršča med 
ključne naloge leta pričetek izvajanja sa- 
nacijskih programov varstva okolja na 
območju prednostnih sanacij, kar kon- 
kretno pomeni tudi pričetek izvajanja 
programa za sanacijo TE Trbovlje, TE 
Šoštanj, in TE-TO Ljubljana z vidika var- 
stva okolja. K izvajanju teh nalog pristo- 
piti z vso resnostjo in odgovornostjo. Ko- 
misija hkrati opozarja, da onesnaževanje 
zraka, zlasti pa še delovanje oziroma gra- 
ditev nekaterih virov onesnaževanja ni 
okvirjeno v določene državne ali republi- 
ške meje, ampak so to problemi širših 
mednarodnih dimenzij, kot je to tudi pri- 
mer s programirano graditvijo termoelek- 
trarn Milje in Plomin II, na kar opozarja v 
širši obrazložitvi tudi delegatska pobuda. 

2. Predvidena izgradnja oziroma delo- 
vanje termoelektrarne v Plominu lahko 
znatno poveča ogroženost južnega in ju- 
gozahodnega dela Slovenije zaradi ones- 
naževanja zraka in žveplovega dioksida 
ter drugih škodljivih snovi, v kolikor ne 
bodo v ta objekt vgrajene ustrezne mo- 
derne čistilne naprave za razžveplovanje. 
Eventualno nastale posedice v tem eko- 
loško zelo občutljivem področju Sloveni- 
je bodo lahko hude in daljnosežne. 
Skupščina SR Slovenije je zainteresirana 
za tesno sodelovanje s Saborom SR Hr- 
vatske, kot tudi s sosednjimi državami pri 
načrtovanju in izgradnji termoenerget- 
skih in drugih objektov, ki so še posebno 
občutljivi z vidika varstva okolja. 

3. Komisija predlaga zborom, da zadol- 

žita Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
da le-ta predlaga Izvršnemu svetu Sabora 
SR Hrvatske ustanovitev medrepubliške 
komisije, predvsem z nalogo, da celovito 
razrešuje probleme izgradnje termoelek- 
trarne Plomin II, da se zavzemajo za 
hkratno graditev potrebnih čistilnih na- 
prav in da občasno obveščajo širšo jav- 
nost o poteku gradnje z istočasnim izpol- 
njevanjem načel in ukrepov glede varstva 
in izboljševanja človekovega okolja. Ko- 
misija daje tudi pobudo, da bi takšno 
medrepubliško komisijo oblikovali za ra- 
zreševanje vseh ekoloških dilem, ne pa 
morda samo za razrešitev posamičnih 
vprašanj, kot je to primer izgradnje ter- 
moelektrarne Plomin II. Nadalje komisija 
predlaga, da naj Skupščina SR Slovenije 
posebej obvesti o danih pobudah Sabor 
SR Hrvatske. 

4. Glede problemov pri gradnji termo- 
elektrarne Milje, komisija predlaga, da se 
zbora zavzameta za takojšen sprejem za- 
kona o ratifikaciji konvencije o onesna- 
ževanju zraka prek meje na velike razda- 
lje, saj je vsako zavlačevanje le v našo 
škodo. Člani so bili tudi obveščeni, da bo 
komisija Skupščine SFR Jugoslavije za 
varstvo in izboljševanje človekovega 
okolja dela prav tako pobudo za čim- 
prejšnjo ratifikacijo te konvencije. 

Komisija predlaga, da Zvezni izvršni 
svet v okviru svojih poblastil na medna- 
rodni ravni, še nadalje opozarja na dej- 
stvo, da morajo biti pri vsaki, za okolje 
občutljivi gradnji, upoštevani vsi ekološki 
vidiki in da se morajo v mednarodnem 
sodelovanju Jugoslavije ekološka vpra- 
šanja še močneje vgraditi v medsebojne 
odnose. V ta namen naj se še okrepijo 
kontakti z vlado Italije, z deželno vlado in 
s Tržaško občinsko upravo glede odprav- 
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Ijanja dilem glede ustvarjanja novih ža- 
rišč onesnaževanja, ki vplivajo na širši 
prostor in na mednarodne odnose. 

Komisija tudi predlaga, da se pri med- 
sebojnem sodelovanju parlamentov ozi- 
roma pri razpravah o mednarodnih odno- 
sih, vselej vključi tudi ekološka kompo- 
nenta, kot eno izmed vprašanj preko ka- 
terega ne more biti zadovoljivega sodelo- 
vanja, tako z državami v Evropi, kot tudi v 
svetu. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj intenzivira dejavnost pri izvajanju 
Osimskih sporazumov, zlasti glede tistih 
vprašanj glede pospeševanja gospodar- 

skega sodelovanja, ki med drugim vsebu- 
jejo tudi obveznosti obeh držav za zavze- 
manje izboljšanja življenjskih razmer ob 
meji, kar zlasti velja tudi za predvideno 
izgradnjo termoelektrarne v Miljah, saj 
bo razreševanje tovrstnih vprašanj v po- 
zitivnem smislu lahko prispevalo k izbolj- 
ševanju življenjskega okolja ob meji. 

Komisija meni, da bi bilo potrebno v 
okviru sodelovanja Alpe Adrija le-to raz- 
širiti tudi na sodelovanje na področju 
kvalitete življenja in varstva okolja. 

Komisija je obravnavala pobudo obeh 
delegatov v skladu z določili 3. odstavka 
40. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 

venije, ki določa, da predlog oziroma po- 
budo obravnavajo tudi pristojna delovna 
telesa Skupščine SR Slovenije, spreje- 
majo o njih svoja stališča, in o tem obve- 
stijo ustrezen zbor, predsednik zbora pa 
s temi stališči takoj seznani delegate. 

it ★ ★ 

Za poročevalca komisije na seji Zbora 
občin je bil določen podpredsednik ko- 
misije dr. Avguštin Lah, za poročevalca 
na seji Družbenoipolitičnega zbora pa je 
bila določena predsednica komisije Bo- 
žena Ostrovršnik. 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije glede 
nameravane gradnje termoelektrarn Milje in Plomin II 

Na podlagi 40. In 41. ter 253. in 260. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sta Zbor občin In Družbenopolitični 
zbor skupščine SR Slovenije na sejah 
18. 6. 1986 v zvezi z delegatskimi vpra- 
šanji in pobudami delegatov v Zboru 
občin in v Družbenopolitičnem zboru 
glede nameravane izgradnje termoelek- 
trarn Milje in Plomin II sprejela na- 
slednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 
1. Skupščina SR Slovenije sprejema 

Informacijo Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o nameravani izgradnji ter- 
moelektrarn Milje in Plomin II in stališča 
Komisije Skupščine SR Slovenije za var- 
stvo človekovega okolja k delegatski po- 
budi v zvezi s to problematiko. 

2. Skupščina SR Slovenije z zaskrblje- 
nostjo ugotavlja, da se ustavna in zakon- 
ska načela o varstvu zraka v Sloveniji 
prepočasi uresničujejo. Imamo precejš- 
nje število termoelektrarn in toplarn, ka- 
terih delež pri celotnem onesnaževanju 
zraka v Sloveniji ni majhen. Skupščina 
SR Slovenije meni, da lahko pričakujemo 
izboljšanje stanja, saj resolucija o politiki 
uresničevanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 
uvršča med ključne naloge pričetek izva- 
janja sanacijskih programov varstva oko- 
lja. Taka usmeritev pa je vgrajena tudi v 
predlog dogovora o temeljih plana SR 
Slovenije. K izvajanju teh nalog je treba 
pristopiti z vso resnostjo in odgovor- 
nostjo. 

Skupščina hkrati opozarja na dejstvo. 

da onesnaževanje zraka oziroma njihovi 
škodljivi vplivi niso uokvirjeni v državne 
ali republiške meje, temveč da so to širši 
problemi, ki imajo tudi mednarodne raz- 
sežnosti. 

3. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da predvidena izgradnja oziroma delova- 
nje termoelektrarn v Plominu lahko znat- 
no poveča ogroženost južnega in jugoza- 
hodnega dela Slovenije zaradi onesnaže- 
vanja zraka z žveplovimi dioksidi in dru- 
gimi škodljivimi snovmi, v kolikor ne bo- 
do v ta objekt vgrajene ustrezne moderne 
čistilne naprave. Eventualno nastale po- 
sledice v tem, ekološko zelo občutljivem 
področju Slovenije, bodo lahko hude in 
daljnosežne. Zato je Skupščina SR Slo- 
venije zainteresirana, da se v zvezi s temi 
vprašanji razvije širše sodelovanje s SR 
Hrvaško. 

Skupščina SR Slovenije nalaga Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da 
le-ta predlaga Izvršnemu svetu Sabora 
SR Hrvaške ustanovitev medrepubliške 
komisije, predvsem z nalogo, da celovito 
razrešuje probleme izgradnje termoelek- 
trarne Plomin II ter da se v tem okviru 
zavzema za hkratno graditev potrebnih 
čistilnih naprav. O svojih aktivnostih naj 
obvešča širšo javnost, pri čemer mora 
biti osrednja pozornost namenjena ures- 
ničevanju ukrepov glede varstva in izbolj- 
ševanja človekovega okolja. 

4. V zvezi z izgradnjo TE Milje Skupšči- 
na SR Slovenije predlaga Zveznemu iz- 
vršnemu svetu, da okrepi kontakte z vla- 
do Italije, z deželno vlado Furlanije-Julij- 
ske krajine in s tržaško občinsko upravo 

glede odpravljanja dilem v zvezi z nasta- 
janjem novih žarišč onesnaževanja, ki 
lahko vplivajo na širši prostor in na odno- 
se ob meji. 

Skupščina SR Slovenije pozitivno oce- 
njuje dosedanja prizadevanja Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije za reševa- 
nje teh vprašanj. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije naj nadaljuje z vsemi aktiv- 
nostmi, ki jih je že začel v okviru svojega 
sodelovanja z deželo Furlanijo-Julijsko 
krajino, ki zadevajo izgradnjo TE Milje. 

5. Skupščina SR Slovenije predlaga, da 
Zvezni izvršni svet v okviru svojih poobla- 
stil na mednarodni ravni še nadalje izhaja 
iz dejstva, da morajo biti pri vsaki za 
okolje občutljivi gradnji, upoštevani vsi 
ekološki vidiki in da se morajo v medna- 
rodnem sodelovanju Jugoslavije z drugi- 
mi deželami ekološka vprašanja še moč- 
neje vgraditi v medsebojne odnose. Te 
vidike je potrebno upoštevati tudi v med- 
parlamentarnem sodelovanju. 

Skupščina SR Slovenije nalaga Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da 
tudi sicer pospeši izvajanje tistih nalog iz 
Osimskih sporazumov, ki izhajajo tudi iz 
obveznosti obeh držav za izboljšanje živ- 
ljenjskih razmer ob meji. Prav tako pred- 
laga, da se sodelovanje Alpe-Adria razširi 
tudi na področje kvalitete življenja in var- 
stva okolja. 

6. Skupščina SR Slovenije se zavzema 
za takojšen sprejem zakona o ratifikaciji 
konvencije o onesnaževanju zraka prek 
meje na velike razdalje, saj je vsako za- 
vlačevanje le v našo škodo. 

SKLEP 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila o varnostnih razmerah in drugih notranjih 
zadevah ter delu organov za notranje zadeve v letu 1985 

Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije so na sejah dne 18. junija 1986 
obravnavali poročilo o varnostnih raz- 
merah in drugih notranjih zadevah ter 
delu organov za notranje zadeve v letu 
1985 in na podlagi 260. člena poslovnika 

Skupščine SR Slovenije sprejeli na- 
slednji 

sklep: 
1. Zbori sprejemajo »poročilo o var- 

nostnih razmerah in drugih notranjih za- 
devah ter o delu organov za notranje 

zadeve v letu 1985«. Ob tem zbori ugo- 
tavljajo, da daje poročilo kvaliteten in 
celovit prikaz stanja, dogodkov in poja- 
vov, ki so pomembni z vidika varnostnih 
razmer, obenem pa opozarjajo na pereča 
vprašanja oziroma problematiko, ki ji je 
treba tudi v naprej posvetiti posebno 
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družbeno pozornost. 
Zbori ugotavljajo, da so organi za no- 

tranje zadeve svoje naloge v letu 1985 
uspešno opravili. Delovali so v skladu z 
njihovo ustavno funkcijo, z zakonskimi in 
drugimi predpisi ter s splošnimi smerni- 
cami Skupščine SR Slovenije in drugimi 
političnimi opredelitvami. 

2. V zvezi z varnostnimi razmerami 
ugotavljamo, da je v preteklem letu sicer 
poraslo število nekaterih devijantnih de- 
janj in pojavov, vendar pa ni bilo večjih 

družbenih konfliktov, ki bi ogrozili ustav- 
no ureditev in trdnost naše družbene in 
državne varnosti. Poročilo in razprava o 
njem, posebej v delovnih telesih skupšči- 
ne in tudi na sejah zborov kažejo, da so v 
družbi nekateri problemi, ki jih bo treba 
reševati s še večjo zavzetostjo vseh druž- 
benih dejavnikov, ugotavljati in odprav- 
ljati njihove vzroke' ter tako zagotoviti 
nemoten demokratični razvoj samou- 
pravne socialistične družbe. 

3. Skupščina SR Slovenije bo zato na 
eni prihodnjih sej zborov na podlagi raz- 
prav o varnostnih razmerah sprejela 
usmeritve za nadaljnje delo na tem po- 
dročju. Zato naj skupina delegatov vseh 
zborov za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito prouči predloge, 
mnenja in pripombe iz razprav ter pripra- 
vi predlog zaključnega akta - usmeritev 
skupščine in ga predloži v razpravo in 
sprejem zborom. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR OBČIN 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE NA DELEGATSKO POBUDO 
TONETA LUSKOVIČA IZ SKUPŠČINE OBČINE 
ORMOŽ O OSEBNIH DOHODKIH V 
ELEKTROGOSPODARSTVU 

Na 61. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki je bila 
26. marca 1986. je delegat Tone Luskovič iz občine Ormož dal 
naslednjo pobudo: 

»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj za naslednjo dele- 
gatsko skupščino čimprej pripravi objektivno informacijo o 
družbenoekonomskem položaju elektrogospodarstva Slove- 
nije in tudi o višini osebnih dohodkov delavcev v elektrogo- 
spodarstvu SR Slovenije, predvsem zaradi tega, ker mislimo, 
da so informacije, kot so bile objavljene v televizijskem dnev- 
niku dne 25. 3. 1986, o izjemno težkem ekonomskem položaju 
elektrogospodarstva SR Slovenije, ki se zdaj rešuje že na 
račun osebnih dohodkov delavcev v teh dejavnostih, takšne, 
da o njih lahko tudi dvomimo. Zaradi tega bi bilo prav, če bi 
delegatsko skupščino seznanili z objektivno informacijo o 
stanju v elektrogospodarstvu SR Slovenije in tudi zahtevali in 
pridobili objektiven prikaz višine osebnih dohodkov vseh 
delavcev v teh dejavnostih.« 
Na navedeno pobudo dajemo naslednji odgovor: 

Delavci v organizacijah združenega dela s področja elektro- 
gospodarstva in premogovništva oblikujejo sredstva za 
osebne dohodke v letošnjem letu v skladu z usmeritvami 
resolucije za leto 1986 glede na uresničevanje svojih planskih 
nalog, povečevanje produktivnosti dela, racionalnosti poslo- 
vanja in v okviru ustvarjenega dohodka. Osebni dohodki se v 
teh organizacijah združenega dela usklajujejo z rastjo sred- 
stev za osebne dohodke v gospodarstvu SR Slovenije. Enake 
usmeritve so vsebovali tudi letni dogovori o razporejanju 
dohodka od leta 1981 dalje. 

V letu 1985 so se razporejena sredstva za osebne dohodke v 
gospodarstvu SR Slovenije povečala glede na leto 1984 za 
100%, v organizacijah združenega dela s področja elektrogo- 
spodarstva za 105,1% (za 5,1% točke preveč), v organizacijah 
združenega dela s področja premogovništva pa za 94,2% 
(5,8% točke manj). Tudi v prvem tromesečju letošnjega leta te 
organizacije združenega dela glede rasti sredstev za osebne 
dohodke presegajo usmeritve resolucije za letošnje leto. V 
gospodarstvu SR Slovenije je bilo v prvih treh mesecih letoš- 
njega leta razporejeno za 48,9% več sredstev, kot v poprečju 
preteklega leta. V elektrogospodarstvu pa so organizacije 
združenega dela razporedile za 4,4% več sredstev od uskla- 
jene rasti z gospodarstvom, v premogovništvu pa za 5,7%. 
Preseganje rasti sredstev za osebne dohodke v elektrogospo- 
darstvu in premogovništvu je nastalo zaradi upoštevanja višje 
ocene o predvideni rasti sredstev za osebne dohodke v.prvem 
četrtletju letošnjega leta, kot jo je sprejel odbor za spremlja- 
nje uresničevanja usmeritev resolucije za rast dohodka v 
1986. letu, deloma pa zaradi neupoštevanja obveznosti preveč 
razporejenih sredstev za lansko leto. 

Poprečni čisti osebni dohodki v organizacijah združenega 
dela s področja elektrogospodarstva in premogovništva so 
naslednji (v din): 1 

1980 1981 1982 1983 19&4 1985 
Gospodarstvo 
Verižni indeks 
Elektrogospodarstvo 
Verižni indeks 
Premogovništvo 
Verižni indeks 

8.517 11.153 14.040 17.957 27.222 53.711 
130,9 125,9 127,9 151,6 197,3 

10.401 13.869 17.132 22.104 34.845 72.044 
133,3 123,5 129,4 157,2 206,8 

12.369 16.024 21.707 26.225 38.940 82.888 
129,5 135,5 120,8 148,5 212,9 

Povprečni osebni dohodki so na pdoročju elektrogospodar- 
stva in premogovništva v tem obdobju višji kot v povprečju v 
gospodarstvu, prav tako pa se tudi hitreje povečujejo. 

Razmerje poprečnih osebnih dohodkov v elektrogospodar- 
stvu in premogovništvu do poprečja gospodarstva je bilo v 
zadnjih petih letih naslednje:1 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 
gospodarstvo 
elektrogospodarstvo 
premogovništvo 

100 100 100 100 100 100 
122 124 122 123 128 134 
145 144 155 146 143 154 

Višji osebni dohodki v elektrogospodarstvu in premogovni- 
štvu so pogojeni z višjo kvalifikacijsko strukturo v teh dejav- 
nostih kot tudi s težjimi pogoji dela, vendar so osebni dohodki 
v teh dejavnostih višji od poprečja v gospodarstvu tudi ob 
izločitvi vpliva kvalifikacijske strukture: 

1980 1981 1982 1983 1984 
gospodarstvo 
elektrogospodarstvo 
premogovništvo 

100 100 100 100 100 100 
109 113 111 112 117 123 
148 143 154 152 148 160 

Navedeni podatki kažejo, da se je od leta 19Š0 razmerje v 
osebnih dohodkih delavcev v elektrogospodarstvu do 
poprečja gospodarstva izboljšalo za 14 odstotnih točk, v pre- 
mogovništvu pa za 12 odstotnih točk. 

Vpliv težjih pogojev dela na razlike v povprečnih osebnih 
dohodkih v elektrogospodarskih organizacijah je po oceni 
strokovne službe SOZD EGS naslednji:1 

1 Vir podatkov: Zavod SRS za statistiko 
- težji pogoji dela (delo v mrazu, na terenu, v vročini) 3% 
- delo v izmenah 3% 
- nadurno delo zaradi havarij 3% 
V premogovništvu nastajajo razlike zaradi večjega obsega 

nadurnega dela, jamskih dodatkov ter dodatkov za delo v 
izmenah oziroma nočno delo. 

V strukturi poprečnih osebnih dohodkov je delež navedenih 
dodatkov po podatkih organizacij s področja premogovništva 
naslednji: 
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Rudnik lignita premogovniki 
Velenje rjavega premoga 

dodatek za nočno 
delo in izmensko 6% 6% 

delo 3% 4% 
jamski dodatek 7% 9% 
nadure 

Tudi ob upoštevanju pogojev dela v teh dejavnostih ocenju- 
jemo, da so osebni dohodki v poprečju višji kot v gospodar- 

stvu SR Slovenije, ter da se ekonomski položaj delavcev v teh 
organizacijah izboljšuje. 

Hitrejše naraščanje sredstev za osebne dohodke v letoš- 
njem letu morajo organizacije združenega dela s področja 
elektrogospodarstva in premogovništva poračunati oziroma 
uskladiti z povečanjem sredstev za osebne dohodke v gospo- 
darstvu v skladu s sklepom odbora za spremljanje izvajanja 
resolucije in programom aktivnosti za uskladitev razporejanja 
dohodka z usmeritvami resolucije za leto 1986 do 1/9-1986. 
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Iz Skupščine SFRJ 

ANALIZE IN OCENE 

Izboljšano stanje varnosti prometa na 

cestah 

• Število prometnih nesreč na cestah zmanjšano za 0,5 odstotka, mrtvih za 
10 odstotkov, ranjenih za 1,2 odstotka, materialna škoda večja za 65 odstotkov 

• Nedisciplina, nespoštovanje predpisov, alkohol in to, da vozila v javnem 
prometu niso brezhibna — osnovni vzroki prometnih nesreč 

• Otežena nabava in vzdrževanje varnostnih objektov na plovnih poteh 
• Kljub določenemu izboljšanju je opremljenost letališč še pomanjkljiva 

Ko je govor o stanju varnosti 
prometa na cestah, se ugotav- 
lja, da je le-to glede na leto 
1984 izboljšalo. Število pro- 
metnih nesreč je zmanjšano za 
0,5 odstotka, število mrtvih za 
10 odstotkov in število ranje- 
nih oseb za 1,2 odstotka, med- 
tem ko se je materialna škoda 
povečala za približno 65 od- 
stotkov (15 milijard). Vse to se 
je dogajalo v relativno enakih 
pogojih, kot se je odvijal pro- 
met v lanskem letu (neugodno 
stanje cestne mreže, voznega 
parka in preskrbe z rezervnimi 
deli in pnevmatikami), ob po- 
večanju prometa za približno 
12 odstotkov (predvsem zaradi 
tujih vozil) in števila voznikov 
za približno 6 odstotkov. 

Po danih podatkih so bili od 
celotnega števila mrtvih pri- 
bližno 41 odstotkov vozniki, 
približno 31 odstotkov pešci in 
približno 27 odstotkov potniki, 
kar kaže, da je prišlo do dolo- 
čenega zmanjšanja števila mr- 
tvih voznikov in potnikov, 
medtem ko je glede na lansko 
leto ostalo število mrtvih peš- 
cev skoraj nespremenjeno. 

Kot dejavniki, od katerih je v 
veliki meri odvisna varnost 
prometa na cestah, se v poro- 
čilu navajajo tehnična brezhib- 
nost vozila, stanje cest in nji- 
hovo vzdrževanje, objekti na 
cestah in zaščita cest in tudi 
vpliv subjektivnih dejavnikov 
in usposobljenost voznikov. V 
zvezi s tem se navaja, da se 
glede na število in tipsko 
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strukturo voznega parka v jav- 
nem avtomobilskem prometu, 
na dvakrat daljšo dobo upora- 
be vozil in tudi na še naprej 
oteženo preskrbo z gumami in 
rezervnimi deli in neprimerno 
vzdrževanje, v cestnem prome- 
tu nahaja veliko število vozil, ki 
niso brezhibna. Ob tej ugotovi- 
tvi se kaže tudi to, da posa- 
mezni poslovodni organi kljub 
izvajanim represivnim ukre- 
pom še naprej vključujejo v 
promet vozila, ki niso brezhib- 
na, kar največkrat opravičujejo 
z ekonomskimi razlogi. 

Razen avtocest tudi celotno 
stanje cestne mreže ni na pri- 
merni ravni. Obstaja še veliko 
število cest s premalo širino 
vozišča, cestne konstrukcije 
so grajene etapno, tako da je 
tudi njihova nosilnost nepri- 
merna. Podobno je tudi s sta- 
njem opreme in prometne sig- 
nalizacije na cestah (horizon- 
talne in vertikalne), predvsem 
horizontalne, glede na to, da 
se letno obnavljajo samo sre- 
diščne bele linije in to pri 60 
odstotkov cest, medtem ko so 
skoraj nehali označevati rob 
cest z rumenimi linijami. 

SUBJEKTIVNI 
DEJAVNIK 

V poročilu je posebej po- 
udarjen vpliv subjektivnih de- 
javnikov na stanje varnosti v 
cestnem prometu oziroma na 
obnašanje in odgovornost ne- 
posrednih in posrednih udele- 

žencev v prometu. V zvezi s 
tem se navaja da so vzroki 
prometnih nesreč še naprej 
neprimerna in neprilagojena 
hitrost - približno 40 odstot- 
kov, vožnja pod vplivom alko- 
hola - približno 15 odstotkov, 
nespoštovanje prednosti pre- 
hoda - približno 10 odstotkov, 
nepravilno prehitevanje, vož- 
nja mimo in zavijanje - približ- 
no 10 odstotka in tako dalje. 
Vse to kaže na visoko stopnjo 
nediscipline v prometu s strani 
vseh udeležencev v prometu, o 
čemer priča tudi povečano šte- 
vilo prekrškov za celo 23 od- 
stotkov v primerjavi z letom 
prej. 

Poleg voznikov potniških av- 
tomobilov, kolesarjev in peš- 
cev se kot povzročitelji pro- 
metnih nesreč pojavljajo v veli- 
kem številu vozniki avtobusov, 
ki so v letu 1985 povzročili 63 
takih nesreč, v katerih je umrlo 
70, težje in lažje ranjenih pa je 
bilo 755 oseb. V zvezi s tem se 
v poročilu navaja, da je stro- 
kovno preverjanje voznikov v 
organizacijah, ki opravljajo 
javni promet, pokazalo njihovo 
premajhno poznavanje osnov- 
nih elementov s področja pro- 

meta, pomanjkljiva pa je tudi 
kontrola brezhibnosti taho- 
grafskih trakov, kar omogoča 
voznikom, da prikrivajo svoje 
obnašanje v prometu. Takšno 
stanje je poleg ostalega pogo- 
sto tudi posledica neučinkovi- 
tega dela službe za notranjo 
kontrolo, pQslovodnih in sa- 
moupravnih organov v organi- 
zacijah združenega dela, ki 
razpolagajo s transportnimi 
sredstvi. 

Ko se govori o usposablja- 
nju voznikov, se v gradivu po- 
sebno poudarja različnost, ta- 
ko glede strokovne usposobi- 
tve, kakor tudi glede opravlja- 
nja vozniških izpitov. Hkrati se 
kaže tudi na potrebo po enot- 
nem urejanju teh vprašanj v 
vsej državi in naštevajo se 
ukrepi in aktivnosti, ki jih je na 
tem področju začel izvajati 
Zvezni komite za promet in 
zveze. 

OKREPLJENO 
PREVENTIVNO 
DELOVANJE 

Na koncu tega dela poročila 
so navedeni ukrepi in aktivno- 
sti pristojnih organov in orga- 
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nizacij ter drugih družbenih 
dejavnikov, ki so se izvajali v 
lanskem letu zaradi izboljšanja 
varnosti prometa na cestah. 
Pomembna je v zvezi s tem ak- 
tivnost ustreznih zveznih, re- 
publiških in pokrajinskih orga- 
nov in organizacij, predvsem 
pri zakonodajnem urejanju te 
problematike in tudi proble- 
matike organiziranja helikop- 
terskega sistema nuđenja me- 
dicinske pomoči oziroma hi- 
trejšega prevoza in skrbi za 
ponesrečene osebe v promet- 
nih nesrečah. 

Posebno je poudarjena ak- 
tivnost organov za notranje za- 
deve v zvezi z intervencijami 
zaradi neizvrševanja obvezno- 
sti na temelju predpisov o var- 
nosti prometa v delovnih orga- 
nizacijah avtotransportnih de- 
javnosti, predlaganjem ukre- 
pov za izboljšanje varnosti 
prometa, urejanjem prometa, 
preventivno-izobraževalnim 
delovanjem na tem področju, 
nuđenjem strokovne pomoči 
določenim organizacijam in 
ustanovam in tudi v zvezi z od- 
krivanjem, represivnim delova- 
njem in prijavljanjem oseb, ki 
so napravile določene gospo- 
darske in druge prestopke v 
prometu. 

Tudi v posameznih delovnih 
organizacijah so se izvajali do- 
ločeni ukrepi za izboljšanje 
varnostne situacije v prometu. 
Poleg okrepljene akcije v zvezi 
s strokovnim izpopolnjeva- 
njem in preverjanjem uspo- 
sobljenosti voznikov v posa- 
meznih okoljih, kar je del stal- 
ne in splošne aktivnosti za iz- 
boljšanje preventivnih ukre- 
pov, so se začela normativno 
urejati specifična dela in dolo- 
čati objektivna merila dela in 
nagrajevanje voznikov, kar naj 
predvsem spodbuja ekono- 
mično in varno vožnjo. 

Preventivno-propagandna 
in vzgojno-izobraževalna ak- 
tivnost na področju izboljšanja 
varnosti v cestnem prometu ju- 
goslovanskega sveta za var- 
nost prometa ob večji udeležbi 
številnih družbenih dejavni- 
kov. Z različnimi oblikami teh 
aktivnosti so v okviru razpolož- 
ljivih finančnih sredstev reali- 
zirani na vseh ravneh družbe- 
ne organiziranosti ustrezni 
programi, predvsem pa na po- 
dročju izboljšanja prometne 
kulture in razvijanja zavesti o 
nujnosti varnosti človeka v 
prometu. 

POMORSKI IN REČNI 
PROMET 

V poročilu se navaja, da če 
primerjamo izbube ladij v lan- 
skem letu (dve), z izgubami la- 
dij v predhodnem letu, lahko 
ugotovimo znatno izboljšanje. 
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To lahko rečemo tudi za celot- 
no varnost naših ladij, prav ta- 
ko pa tudi tujih ladij v naših 
vodah. 

Navedene in obrazložene so 
tri lanskoletne pomorske ne- 
sreče ladij pod jugoslovansko 
zastavo in v poročilu se nava- 
jajo najpogostejši vzroki in de- 
javniki varnosti v tej vrsti pro- 
meta. Tudi tukaj je na prvem 
mestu človeški faktor in to naj- 
večkrat zaradi slabe opremlje- 
nosti pomorskih šol s sodobni- 
mi učili za nuđenje praktične- 
ga znanja kadrom, ki jih anga- 
žira trgovska mornarica in tudi 
zaradi čestih spememb v izo- 
braževalnem sistemu. 

Nadzor nad izvajanjem pred- 
pisov na tem področju je ozna- 
čen kot drugi dejavnik varnost- 
nega stanja v morski plovbi. V 
zvezi s tem se ugotavlja, da so 
strožji kriteriji oziroma poobla- 
stila luških kapitanij, da inter- 
venirajo, če se povzroči škoda 
na ladji ali na tovoru iz malo- 
marnosti, prispevali k pozitiv- 
nemu vplivu na zmanjšanje de- 
leža človeškega faktorja v na- 
stalih pomorskih nesrečah. 

Po podatkih iz poročila je bi- 
lo v lanskem letu veliko obsež- 
nih priprav za realizacijo idej- 
nega projekta za gradnjo in 
modernizacijo sistema zvez v 
morski plovbi. Pripravlja se tu- 
di dolgo odlagan sporazum o 
povezovanju celotnega siste- 
ma zvez v morski plovbi s si- 
stemom zvez JPTT. 

Ko je govor o morskih plov- 
nih poteh, je najbolj poudarje- 
na tehnična neopremljenost 
posameznih objektov na mor- 
ju, še posebno, ker se uporab- 
lja zastarela in nezanesljiva 
tehnika. Posebno slabo stanje 
je na večjem številu svetilnikov 
z ljudsko posadko, ker so to 
stari in dotrajani objekti, na ka- 
terih se dela opravljajo v zelo 
oteženih delovnih in življenj- 
skih pogojih, 

ŠIRJENJE »MALEGA 
LADJEVJA« 

Ker je poudarjeno tudi neu- 
strezno stanje v zvezi s plovni- 
mi sredstvi, je v poročilu ome- 
njena vse večja rast navtične- 
ga turizma, ki zahteva zagotav- 
ljanje pogojev za sprejem in 
oskrbo teh plovil, in to ali z 
gradnjo ali z razširjanjem in 
modernizacijo obstoječih ma- 
lih pristanišč in marin. Na- 
mreč, v lanskem letu je to »ma- 
lo ladjevje« povzročilo skupno 
454 nesreč, v katerih je življe- 
nje izgubilo sedem, težje ra- 
njenih pa je bilo pet oseb. 

Po podatkih je bilo na notra- 
njih plovnih poteh v lanskem 
letu evidentiranih 907 nesreč, 
v katerih je življenje izgubilo 

10 oseb. Najpogostejši vzroki 
teh nesreč so bili hidromete- 
orološke narave (nizek vodo- 
staj), pristaniščne manipulaci- 
je, tehnična pomanjkljivost 
plovnih objektov in naravne uj- 
me (močni vetrovi). Ko je go- 
vor o dejavnikih subjektivne 
narave, se navajajo nediscipli- 
na in nespoštovanje predpi- 
sov, premala strokovnost in iz- 
kušnje enega dela ladijskega 
kadra, alkoholizem in drugo. 

V poročilu se potem navaja, 
da je bilo stanje notranjih plov- 
nih poti pri srednjem in višjem 
vodostaju v letu 1985 dobro. V 
zvezi s tem se dodaja, da bo na 
boljše pogoje plovbe po Dona- 
vi vplival tudi nedavno sprejeti 
zakon o določanju celotnega 
zneska sredstev za financira- 
nje programa tretje etape del 
in nabave opreme za zagotav- 
ljanje gabarita plovne poti Do- 
nave od Beograda do jugoslo- 
vansko-madžarske meje v ob- 
dobju od leta 1986 do leta 
1990. 

Tudi v tej vrsti prometa je 
poudarjen problem premalega 
in strukturno neprimernega la- 
djevja, potem problem enotne- 
ga delovanja ladijskih zvez in 
tudi pomanjkljivosti urejenih 
malih pristanišč in marin za 
sprejem plovil vse »agresivnej- 
šega« navtičnega turizma. 

Na koncu tega dela poročila 
so našteti ukrepi in aktivnosti 
pristojnih organov, ki so se iz- 
vajali v lanskem letu, in to 
predvsem na področju izvrše- 
vanja spejetih sklepov v zvezi z 
odpravo največjih pomanjklji- 
vosti v procesu plovbe in tudi 
na področju normativne do- 
polnitve tega področja. 
ZRAČNA PLOVBA 

V primerjavi z letom 1984 je 
tudi v zračnem prometu prišlo 
v lanskem letu do pomembne- 
ga zmanjšanja števila nesreč 
in nezgod. Število nesreč zra- 
koplovov je padlo na skupno 
30 (v 1984. letu 55) in število 
nezgod na 18 (v letu 1984 38). 
Takšno izboljšanje je predv- 
sem rezultat preventivnih 
ukrepov, ki so jih spodbujali 
organi v delovnih organizaci- 
jah, ki opravljajo ta prevoz, in 
tudi ustrezni zvezni upravni or- 
gani. 

Če gledamo v celoti, lahko 
stanje varnosti zračne plovbe 
ocenimo za dobro, v poročilu 
pa je poudarjeno, da še naprej 
obstajajo primeri nespoštova- 
nja predpisanih postopkov le- 
tenja, uvajanja v promet letal z 
nepopolno opremo, prikriva- 
nja okvar, ki so nastale med 
letom, premale koordinacije 
med letalskimi službami in le- 
talskimi prevozniki in velike 
motnje v točnosti prometa. 

V zvezi s tem so poudarjeni 
primeri premale poučenosti le- 
talskega osebja o prometni 
aviaciji, pojavi nediscipline in 
nespoštovanja navodil, po- 
stopkov in predpisov in na pre- 
male organiziranosti spremlja- 
jočih služb. 

Če gledamo v celoti, se je z 
uvajanjem v promet petih no- 
vih letal, z nakupom enega 
rabljenega in z dvema letalo- 
ma, ki sta bila vzeta v zakup, 
kljub odtujitvi štirih starih letal, 
stanje zračnega ladjevja izbolj- 
šalo. Pogoji vzdrževanja letal 
pa se niso pomembneje izbolj- 
šali. 

Tudi stanje letališč se ni iz- 
boljšalo. Veliko število napak v 
delu letalskih služb je rezultat 
premale poučenosti delavcev, 
slabe organiziranosti in koor- 
dinacije v delu ustreznih služb 
in podobno. Poleg tega na po- 
sameznih letališčih ni za pre- 
malo tehnično opremljenost 
služb za izvrševanje določenih 
del (razledenitev letal, okvara 
dotrajane opreme) alternativ- 
nih možnosti, zaradi česar pri- 
haja do pogostih motenj in ne- 
pravilnosti v prometu. 

Zaradi tega je med ostalim v 
poročilu poudarjeno, da se je 
stanje glede točnosti zračnega 
prometa, predvsem v poletni 
sezoni v lanskem letu glede na 
leto 1984, poslabšalo. Tako je 
na primer v lanskem juniju od- 
stotek točnosti znašal samo 22 
odstotkov, zaradi česar so bili 
po sklepu ZlS-a izvedeni po- 
sebni ukrepi. 

Kar zadeva kontrolo letenja, 
je bilo stanje na tem področju 
v lanskem letu zelo zapleteno, 
predvsem v Zagrebu in Beo- 
gradu. Med ostalim je prišlo do 
nezadovoljstva delavcev teh 
služb v sredini poletne sezone, 
ko so zaradi nagle rasti prome- 
ta prišle do izraza pomanjklji- 
vosti v tehnični opremi, orga- 
nizaciji in zasedenosti službe. 
Da bi se odpravile te in podob- 
ne pomanjkljivosti, so v zvezni 
upravi za kontrolo letenja izva- 
jali obsežne ukrepe, ki so dali 
pozitivne rezultate. 

LETALSKA 
METEOROLOGIJA 

Po ugotovitvi iz poročila tudi 
služba letalske meteorologije 
na letališčih že leta ne nudi 
ustrezne pomoči letalstvu, 
predvsem zaradi tega, ker se 
nujna tehnična sredstva ne ob- 
navljajo niti se dovolj ne vzdr- 
žujejo. Poleg pomembnih in- 
tervencij zaradi materialnega 
in kadrovskega preseganja ne- 
ugodnega stanja na tem po- 
dročju je bil sprejet odlok o 
združitvi vojne in civilne mete- 
orološke službe na letališčih. 
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Prav tako je bil določen tudi 
program razvoja te službe za 
tekoče srednjeročno obdobje, 
izdajali pa so se tudi drugi 
ukrepi za zagotavljanje pravo- 
časnih in kvalitetnih hidrome- 
teoroloških podatkov, ki so 

nujni za varnost zračne 
plovbe. 

V sklepnem delu poročila so 
predložene aktivnosti, ki naj bi 
v naslednjem obdobju zagoto- 
vile večjo varnost našega ce- 
lotnega prometa oziroma od- 

ločnejše izvrševanje ukrepov 
za dosledno izvajanje vseh za- 
konskih obveznosti in drugih 
predpisov in ukrepov in tudi 
ustreznih sklepov Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ, V zvezi 
s tem je poudarjena tudi potre- 

ba po zagotavljanju tehnično- 
-tehnološke enotnosti na že- 
leznici, stabilnejših virov za 
gradnjo, opremo in vzdrževa- 
nje železniških prog in drugih 
poti in tudi za financiranje ob- 
jektov na notranjih in pomor- 
skih plovnih poteh. 

NOVI PREDPISI 

Dopolnitev zakonske regulative - 

prispevek k varnejšemu, urejenejšemu in 

ekonomičnejšemu železniškemu prevozu 

Razširjene in natančno določene obveznosti v smislu projektiranja, gradnje, 
prometa in vzdrževanja železniških prog in vozil ter njihovih naprav in opreme 
Po|eg temeljnih ciljev bi se z novimi zakonskimi rešitvami zagotovila mnogo 
večja stopnja tehnično-tehnološke enotnosti na jugoslovanskih železnicah 
Pred prodajo in vključitvijo v promet, se morajo vlečna in druga vozila, naprave 
in oprema natančno pregledati 
Strožji pogoji v smislu strokovnega usposabljanja naj bi prispevali k nujnemu 

izboljšanju kadrovske strukture na železnici 
Z 10 do 20-krat večjimi denarnimi kaznimi do večje odgovornosti za varnost in 
točnost železniškega prometa 

Skoraj istočasno s poroči- 
lom o stanju in problemih var- 
nosti prometa v lanskem letu 
je Zvezni izvršni svet poslal na 
novo konstituirani Skupščini 
SFRJ tudi predlog za izdajo za- 
kona o temeljih varnosti v že- 
lezniškem prometu z osnut- 
kom tega zakona (SA 763). 
Obravnava in sprejem tega za- 
kona sta v pristojnosti Zvezne- 
ga zbora. 

Splošno stanje varnosti pro- 
meta na železnici v zadnjih ne- 
kaj letih, zlasti pa v letu 1984, 
ki je v Skupščini SFRJ in v 
Zveznem izvršnem svetu oce- 
njeno za nezadovoljivo, prav 
tako pa tudi nepopolnost, ne- 
natančnost ter dejstvo, da po- 
samezne določbe zakona s te- 
ga področja, ki se uporablja že 
7 let, niso prilagojene sodob- 
nim potrebam, so povzročili, 
da je potrebno nekatere reši- 
tve v tem zakonu izboljšati. 
Glede na število in pomen po- 
manjkljivosti ter predlaganih 
novih rešitev, je bilo ocenjeno, 
da bi namesto določanja 
ustreznih sprememb in dopol- 
nitev veljavnega zakona, bilo 
najracionalneje, če bi sprejeli 
nov zakon. 

Z novimi sistemskimi reši- 
tvami na tem področju bi po 
obrazložitvi osnutka zakona 

zagotovili večjo stopnjo varno- 
sti in nemotenega odvijanja 
železniškega prometa in v zve- 
zi s tem tudi določen interes 
železniških transportnih orga- 
nizacij in družbe v celoti, po- 
tem usklajenost določb tega 
akta z drugimi zveznimi zakoni 
in ustreznimi mednarodnimi 
predpisi, prav tako pa tudi raz- 
širitev pooblastil pristojnega 
zveznega upravnega organa 
za promet v zvezi s sprejema- 
njem podzakonskih predpisov 
zaradi enotnega in učinkovite- 
ga izvajanja tega zakona. 

VEČJE OBVEZNOSTI 
ŽTO IN DRUGIH 
SUBJEKTOV 

S temeljnimi določbami os- 
nutka zakona so definirani te- 
melji varnosti v železniškem 
prometu, potem elementi, ki 
predstavljajo te temelje, prav 
tako pa tudi obveznosti dolo- 
čenih družbenih subjektov 
(družbenopolitične skupnosti 
in njihovi organi, ŽTO in drugi 
OZDI, družbenopolitične orga- 
nizacije in drugi). Le-ti v skla- 
du s svojim delovnim področ- 
jem zagotavljajo pogoje za var- 
no in nemoteno odvijanje tega 
prometa. Zaradi natančnejše- 

ga pojasnjevanja zakona je s 
temi določbami točneje dolo- 
čeno in taksativno navedeno 
36 pojmov, ki se največkrat 
uporabljajo v tem aktu. 

V drugem delu predlagane- 
ga zakona, ki vsebuje skupne 
določbe, je kot novost predpi- 
sana večja obveznost ustrez- 
nih subjektov zaradi projekti- 
ranja, gradnje in vzdrževanja 
železniških prog, proizvodnje, 
prometa in vzdrževanja vozil, 
prav tako pa tudi naprav in 
opreme na njih. Večje so ob- 
veznosti ustreznih organizacij 
združenega dela, predvidene 
tudi, ko je govor o šolanju in 
usposabljanju kandidatov za 
železniške delavce, o njihovi 
zdravstveni sposobnosti in 
strokovni usposobljenosti za 
opravljanje železniškega pro- 
meta, prav tako pa tudi o orga- 
nizaciji in trajni kontroli bre- 
zhibnosti železniških prog in 
vozil oziroma izpolnjevanja 
predpisanih pogojev dela de- 
lavcev, ki neposredno sodelu- 
jejo pri izvajanju železniškega 

prometa. Prav tako pa so dosti 
večje tudi obveznosti samih 
delavcev na železnici. 

Tretji, najobsežnejši del os- 
nutka zakona se nanaša na 
urejanje celotne problematike 
železniškega javnega prometa. 
Z določbami tega dela zakona 
so natančno razčlenjena vpra- 
šanja železniških prog in vozil, 
prometnih pravil, sistema sig- 
nalizacije, strokovne usposob- 
ljenosti delavcev, njihove 
zdravstvene sposobnosti, po- 
tem delovnega časa na želez- 
nici in tudi dolžnosti in odgo- 
vornosti delavcev, zlasti v 
izrednih pogojih, prav tako pa 
tudi zaščita železniških prog in 
vozil. 

Kot izjema je predvideno, da 
se določbe tega zakona ne na- 
našajo na organizacije združe- 
nega dela, ki opravljajo javni 
prevoz potnikov in blaga s 
tramvajem, metrojem, vzpenja- 
čo, žičnico in vlečnico. Prav 
tako je predpisano, da organi- 
ziranje in trajno kontrolo var- 
nosti in nemotenosti železni- 
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škega prometa izvajajo izključ- 
no ZTO in ne skupnosti JŽ, ki 
je pravzaprav dolžan spremlja- 
ti in analizirati stanje varnosti 
železniškega prometa. Toda 
zaradi enotnega načina ureja- 
nja teh vprašanj je predvideno, 
da organizacijo in pristojnosti 
pri izvajanju kontrole varnosti 
prometa na železnici s strani 
ZTO določa skupnost JŽ. 

PROGE 

Pomembno novost v zakon- 
skem urejanju železniške mre- 
že predstavlja določba, s kate- 
ro se predvideva, da se morajo 
proge, naprave in objekti na 
njih načrtovati, graditi in vzdr- 
ževati v skladu s pogoji za var- 
no in nemoteno odvijanje pro- 
meta (prepustna sposobnost, 
hitrost, obremenitev in drugo) 
ob uporabi predpisanih stan- 
dardov, tehničnih pogojev in 
normativov, s katerimi se za- 
gotavlja tehnično-tehnološka 
enotnost na jugoslovanskih 
železnicah. 

Ker se je v posameznih 
evropskih železniških upravah 
povečala meja dovoljenega os- 
nega pritiska njihovih prog, je 
predlagana tudi ustrezna spre- 
memba zakona, ki se nanaša 
na pogoje, ki jih morajo izpol- 
njevati tudi naše železniške 
proge. Tako je predvideno, da 
morajo biti glavne železniške 
proge usposobljene za osni 
pritisk najmanj 22,5 tone na os 
in 8 ton na dolžinski meter, 
namesto 20 ton na os in 6,4 
tone na dolžinski meter, kakor 
je to sedaj urejeno. 

Z zakonom se potem urejajo 
vprašanja priključitve železni- 
ških prog, njihovega križanja, 
gradnje skupnega mosta za 
prehod vlakov in cestnih vozil, 
prav tako pa tudi razdalja med 
železniško progo in cesto, ki 
mora biti tolikšna, da se lahko 
med cesto in progo potavijo 
vse naprave ki so potrebne za 
opravljanje železniškega in 
cestnega prometa, in ta mora 
znašati najmanj 8 metrov. 

Določene spremembe ob- 
stoječih zakonskih rešitev so 
predvidene tudi, ko je govor o 
sistemu zvez jugoslovanskih 
železnic, ki se mora v prihod- 
nje graditi in vzdrževati tako, 
da bo predstavljal enotno celo- 
to in da bo zadovoljil potrebe 
po varnem odvijanju železni- 
škega prometa. Te novosti so 
predvidene tudi zaradi njihove 
uskladitve z ustreznimi rešitva- 
mi zakona o temeljih sistema 
zvez SFRJ. 

Zaradi večje varnosti je 
predlagana tudi zakonska ob- 
veznost, da morajo biti vsa 
prometna mesta na glavnih 
progah opremljena z uvoznimi 

signali in predsignali, prav ta- 
ko pa tudi, da morajo biti uvoz- 
ni signali in predsignali proge, 
ki nima naprave za avtomatič- 
no ustavitev in je priključena 
na progo, ki ima vgrajeno takš- 
no napravo, opremljeni z na- 
pravami za avtomatično usta- 
vitev. 

Ko je govor o elektrifikaciji 
železniških prog, se navajajo 
rešitve, s katerimi se na popol- 
nejši in natančnejši način ure- 
ja postavljanje prevodnikov 
kontaktne mreže nad cestnimi 
prehodi v nivojih in varnostnih 
vrat pred cestnim prehodom. 

ŽELEZNIŠKA VOZILA 

Novosti, ki se nanašajo na 
železniška vozila, so v obvez- 
nosti, da morajo le-ta v smislu 
gabaritnih dimenzij, osnega 
pritiska in mase po dolžinskem 
metru izpolnjevati predpisane 
pogoje za proge, na katerih vo- 
zijo. Kar se tiče naprav, opre- 
me in predpisanih karakteri- 
stik, morajo biti pregledana 
pred prodajo; pri vozilih, ki se 
proizvajajo serijsko, pa mora 
biti pregledan vzorec. Predvi- 
dena je tudi ustrezna obvez- 
nost, ki se nanaša na tuja vozi- 
la, in to v skladu z mednarod- 
nimi predpisi. 

Z novimi določbami se želi 
poleg varnostnih razlogov za- 
gotoviti tudi tehnično-tehnolo- 
ško enotnost, ki se kaže zlasti 
v unifikaciji in tipizaciji želez- 
niških vozil. V zvezi s tem je 
predpisano obvezno atestira- 
nje za varnost ključnih naprav 
in opreme, ki se vgrajuje v vo- 
zila, in to v skladu s predpisi o 
standardizaciji. Prav tako se 
predvideva, da morajo železni- 
ška vozila ustrezati z zakonom 
predvidenem v odobrenem 
prototipu vozila. 

V zvezi z vsemi temi vpraša- 
nji je predpisan in obvezen 
tehnični pregled vseh vozil 
pred njihovo vključitvijo v pro- 
met, pri čemer se posebej pre- 
verjajo naprave za vodenje, 
ustanavljanje, dajanje svetlob- 
nih in zvočnih signalov, osvet- 
ljevanje proge in podobno. V 
skladu z mednarodnimi želez- 
niškimi predpisi je določena 
tudi obveznost evidentiranja 
tehnično pregledanih in pred 
vključitvijo v promet sprejetih 
železniških vozil in to glede na 
vrsto, serijo, nosilnost, leto 
proizvodnje in druge potrebne 
podatke. 

Predlagane so tudi spre- 
membe in dopolnitve sedanjih 
zakonskih rešitev, s katerimi 
se podrobneje ureja gradivo, 
ki se nanaša na vzdrževanje 
železniškega voznega parka, 
potem na opremo vozil z 
ustreznimi napravami za zavi- 

ranje oziroma na opremo loko- 
motiv z napravami za avtoma- 
tično ustavljanje in radijskimi 
napravami, budnikom, napra- 
vami za dajanje zvočnih signa- 
lov, merilcem hitrosti, pribo- 
rom za prvo pomoč, aparati za 
gašenje požarov in tako dalje. 

PROMETNA PRAVILA 

Poleg določbe, po kateri so 
železniške transportne organi- 
zacije obvezne, da v okviru 
skupnosti JŽ organizirajo in iz- 
vajajo železniški promet po 
enotnem tehniškem in tehno- 
loškem procesu in po predpi- 
sih za varno odvijanje prome- 
ta, je predvidena tudi obvez- 
nost ustreznega zaznamova- 
nja vlakov za prevoz potnikov. 

V tem delu osnutka zakona 
so tudi določbe o obveznosti 
objavljanja voznega reda za 
prevoz potnikov, najmanj 15 
dni preden začne veljati, po- 
tem o zasedbi vlečnih vozil in 
vlakov s predpisanim številom 
strokovno usposobljenih že- 
lezniških delavcev, o prevozu 
nevarnih snovi in tudi o pravi- 
lih, ki se nanašajo na hitrost 
vožnje oziroma na način zavi- 
ranja vlakov z avtomatskimi in 
ročnimi zavorami. V zvezi s 
tem se poudarja, da se mora 
gibanje vozil prilagoditi pred- 
pisani hitrosti v pogojih na do- 
ločenem delu proge, to je, da 
se predvidena maksimalna hi- 
trost vlaka ne sme v nobenem 
primeru prekoračiti. 

Zaradi , kontrole uporabe 
prometno-tehničnih predpisov 
in iskanja izrednih dogodkov v 
tej vrsti prevoza je predvideno, 
da se morajo za vsak vlak vodi- 
ti podatki o njegovem sestavu, 
posadki, zaviranju in gibanju 
in tudi o dogodkih v zvezi z 
njegovim prometom. 

Ker je pri izvajanju železni- 
škega prometa prihajalo do 
določenih terminoloških ne- 
sporazumov pri dajanju in pre- 
našanju določenih obvestil, je 
predlagana določba, po kateri 
skupnost JŽ v srbohrvatskem 
jeziku terminologijo izrazov, 
pojmov in tehničnih norm, s 
katerimi se med voznim in po- 
stajnim osebjem izmenjujejo 
obvestila, zahteve, nalogi in 
stanja, ki so zelo pomembni za 
varnost železniškega prometa. 
V zvezi s tem se dodaja, da 
mora osebje na vlakih, posta- 
jah in v dispečerskih centrih 
poznati to terminologijo in jo 
uporabljati v medsebojnem 
sporazumevanju, če se ne mo- 
rejo sporazumeti v svojem jezi- 
ku ali na kakšen drugačen na- 
čin. Skupnost JŽ bo določila, v 
katerih primerih in na katerih 
delovnih mestih morajo znati 
in uporabljati to terminologijo. 

S popolnejšim urejanjem 
enotne uporabe signalov in 
signalnih oznak se prav tako 
želi zagotoviti varnejši železni- 
ški promet in osebna varnost 
vseh njegovih udeležencev. 
Ker je v tem delu zakona preci- 
zirano, da mora biti vlak na 
sprednji strani ponoči, a na 
zadnji strani tudi podnevi in 
ponoči, označen s signali 
ustrezne barve in jakosti, je 
predvidena izjema za vlake, ki 
vozijo na progah, ki so oprem- 
ljene z avtomatskim progov- 
nim blokom in na progah z 
medsebojno odvisnostjo iz- 
voznih signalov sosednjih pro- 
metnih mest, in kateri so na 
zadnji strani opremljeni s sig- 
nali z odbojno snovjo. 

STROKOVNA 
USPOSOBLJENOST 

S predlaganimi sprememba- 
mi veljavnih določb o strokov- 
nem usposabljanju železniških 
delavcev za opravljanje želez- 
niškega prometa se dopolnjuje 
ta pomembna problematika s 
tem, da se kot imperativ pred- 
videva ustrezna strokovna 
usposobljenost delavcev za 
opravljanje teh del in tudi peri- 
odični preizkus te usposoblje- 
nosti. Novost je v tem, da lahko 
strokovni izpit za železniškega 
delavca položi samo oseba, ki 
je predhodno končala ustre- 
zen program strokovnega 
usposabljanja. Program stro- 
kovnega izpita se bo določil s 
posebnim predpisom, ki bo 
sprejet na podlagi tega za- 
kona. 

S posebnimi določbami so 
predpisani tudi pogoji za pri- 
dobivanje pravice do upravlja- 
nja z železniškim vlečnim vozi- 
lom in za urejanje'železniške- 
ga prometa, prav tako pa tudi 
veljavnost ustrezih dovoljenj 
za delo. Tako se predvideva, 
da mora imeti strojevodja do- 
bro zdravstveno stanje, dopol- 
njenih 18 let in med uspsablja- 
njem mora biti pod nadzorom 
pooblaščene osebe, imeti mo- 
ra strokovni izpit oziroma, da 
nima prepovedanega upravlja- 
nja z železniškim vozilom. 

Predlagani so tudi roki ve- 
ljavnosti dovoljenj za to delo, 
in sicer pet let, za osebe, ki so 
starejše od 45 let, pa dve leti. 
Odvisno od zdravstvenega sta- 
nja so predvideni tudi krajši ro- 
ki veljavnosti teh dovoljenj. 
Podobno je urejen tudi položaj 
oseb, ki urejajo železniški pro- 
met. Po obrazložitvi bo enotno 
jjrejanje teh vprašanj prispeva- 
lo h kontroli in inšpekcijskem 
nadzoru nad deli upravljanja z 
vozili in urejanja železniškega 
prometa, s tem pa tudi k večji 
varnosti na železnici. 
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ZDRAVSTVENO 
STANJE IN DELOVNI 
ČAS 

Ko se govori o zdravstvenih 
pogojih, ki jih morajo izpolnje- 
vati železniški delavci, se pred- 
videva poleg ostalega občasno 
preverjanje, predvsem po ne- 
sreči, po težji poškodbi, težji 
bolezni in v drugih predpisa- 
nih primerih. Prav tako je na- 
tančno določeno, da opravlja- 
jo zdravstvene preglede oseb, 
ki se pripravljajo za opravljanje 
del na železnici, specializirane 
zdravstvene organizacije, ki jih 
pooblasti pristojni republiški 
oziroma pokrajinski organ. 

Z novimi določbami je izrec- 
no predpisana prepoved 
opravljanja dela delavcu, ki ne 
izpolnjuje potrebnih zdrav- 
stvenih pogojev, in s tem v zve- 
zi obveznosti njegove delovne 
organizacije. 

Kar se tiče prepovedi dela 
zaradi alkohola, je natančno 
določeno, da se pod vplivom 
alkohola šteje delavec, za ka- 
terega se z analizo krvi ali s 
kakšno drugo strokovno meto- 
do ugotovi, da ima v krvi alko- 
hol oziroma, če se ugotovi, da 
kaže znake alkoholne mote- 
nosti. 

Z novostmi v delu osnutka 
zakona, ki se nanašajo na de- 
lovni čas in dopust voznega in 
postajnega osebja, in ki so da- 
ne alternativno, se zožujejo 
možnosti podaljšanega dela 
teh delavcev. Namreč, po os- 
novni rešitvi bi se delo teh de- 
lavcev v eni izmeni lahko izje- 
moma podaljšalo za 4 ure, 
medtem ko bi po alternativni 
rešitvi to delo lahko trajalo sa- 
mo 2 uri dlje, oziroma 1 uro, ko 
se govori o strojevodjih brže- 
ga, poslovnega ali ekspresne- 
ga vlaka. V obrazložitvi teh do- 
ločb se poudarja, da so prve 
predlagane rešitve v skladu s 
sedanjo organizacijo in proce- 
som dela na železnici in tudi z 
obstoječim tehnično-tehnolo- 
škim sistemom na JŽ ter z eko- 
nomiko poslovanja. Druge re- 
šitve pa bi prispevale k še večji 
varnosti prometa, hkrati pa bi 
zahtevale tudi celovito spre- 
membo tehnologije, znatno bi 
se povečalo število zaposle- 
nih, s tem v zvezi pa bi se pove- 
čala tudi velika materialna vla- 
ganja na železnici. 

OKREPLJENA 
ODGOVORNOST 

Izboljšanja veljavnih zakon- 
skih rešitev so predvidena tudi 
v primerih, ko se govori o ob- 
veznostih železniških delavcev 
in drugih oseb. ki se znajdejo 
na kraju izrednega dogodka, v 
smislu nuđenja prve pomoči 
ranjenim in pravočasnega ob- 
veščanja o nesreči železniške 
transportne organizacije, 
zdravstvene organizacije in or- 
ganov za notranje zadeve. Pre- 
cizirane so tudi obveznosti 
ŽTO in skupnosti JŽ, da o 
izrednih dogodkih v železni- 
škem prometu takoj obvestijo 
pristojni zvezni in tudi republi- 
ški oziroma pokrajinski organ. 

Ker je bilo v praksi nekaj pri- 
merov sporov okoli določanja 
pristojnosti disciplinskih orga- 
nov za določanje odgovornosti 
železniških delavcev, se s 
spremembami in dopolnitvami 
sedanje zakonske regulative 
predpisuje, da o težjih kršitvah 
delovne obveznosti delavca 
odloča disciplinska komisija 
njegove organizacije oziroma 
da o takšnih kršitvah, ki so jih 
napravili delavci iz dveh ali več 
železniških organizacij, odloča 
skupna disciplinska komisija. 
O pritožbi zoper izrečen disci- 
plinski ukrep bi odločal delav- 
ski svet temeljne oziroma de- 
lovne organizacije. Navedena 
je tudi dolžnost ZTO, da s sa- 
moupravnim splošnim aktom, 
usklajenim v okviru skupnosti 
JŽ, določijo tiste težje kršitve 
delovne dolžnosti, zaradi kate- 
rih se delavcu izreče disciplin- 
ski ukrep prenehanje delovne- 
ga razmerja ali razporeditev na 
druga dela in naloge. 

Večja odgovornost za var- 
nost in točnost železniškega 
prometa je predvidena poseb- 
no za delavce s posebnimi po- 
oblastili, s tem, da morajo vlo- 
žiti prijavo sodniku za prekr- 
ške proti delavcu, ki je pri 
opravljanju železniškega pro- 
meta napravil prekršek. 

Tudi ko se govori o zaščiti 
železniških prog in vozil, je po- 
leg že predvidenih obveznosti 
železniških delavcev in drugih 
oseb, razčlenjena tudi dolž- 
nost ŽTO, da na ogroženem 
progovnem območju postavlja 
in vzdržuje začasno postavlje- 
ne zaščitne naprave oziroma, 

da bo po prenehanju razloga, 
zaradi katerega je bila proga 
ogrožena, takšne naprave od- 
strani. Izvajanje ukrepov za za- 
gotavljanje varnega prevoza 
nasploh, predvsem pa v zim- 
skem obdobju, je predvideno 
kot trajna obveznost ŽTO. 

Zaradi vsestranskega ureja- 
nja temeljev varnosti železni- 
škega prometa so predlagane 
določbe, s katerimi se predpi- 
sujejo obveznosti ozdom, ki 
prevažajo svoje delavce in bla- 
go za lastne potrebe, da se 
morajo držati pogojev, ki so 
predvideni s tem zakonom, in 
to: prometnih pravil, sistema 
signalizacije, temeljnih pogo- 
jev o zdravstveni sposobnosti 
in strokovni usposobljenosti 
delavcev, ki opravljajo takšen 
železniški promet, pravil križa- 
nja železniških prog s cestami 
in tudi zaščite železniških prog 
in vozil. V zvezi s tem je ureje- 
no tudi vprašanje prometa na 
tako imenovanih industrijskih 
tirih. 

V posebnem delu osnutka 
zakona so določbe o nadzoru 
uporabe predpisov o varnosti v 
železniškem prometu. Natanč- 
no je določeno, kaj se predv- 
sem preverja z nadzorom 
(uporaba ključnih določb o 
varnosti prometa), predpisane 
pa so tudi ustrezne obveznosti 
pristojnih zveznih, republiških 
in pokrajinskih organov. 

Na pobudo Izvršnega sveta 
SAP Vojvodine je predlagano 
tudi zakonsko konstituiranje 
zvezne inšpekcije za varnost 
železniškega prometa, ki bi de- 
lovala v okviru Zveznega komi- 
teja za promet in zveze. V zvezi 
s tem so definirana dela, dolž- 
nosti in obveznosti tega orga- 
na. Hkrati pa je ponujena tudi 
alternativa, po kateri te določ- 
be ni potrebno vključiti v osnu- 
tek zakona. 

KAZENSKE DOLOČBE 
IN OSTALA 
VPRAŠANJA 

V skladu z zakoni o gospo- 
darskih prestopkih in prekr- 
ških je s kazenskimi določba- 
mi tega zakona znesek zagro- 
ženih denarnih kazni za go- 
spodarske prestopke in prekr- 
ške v železniškem prometu 
večji 10 do 20 krat, za nekatere 

gospodarske prestopke pa tu- 
di več. 

Tako se predvideva, da se za 
gospodarske prestopke lahko 
kaznujejo pravne osebe z de- 
narnim zneskom od milijon do 
100 milijonov dinarjev, odgo- 
vorna oseba v njih pa od 40 do 
400 tisoč dinarjev, in da se za 
prekrške kazni pravne osebe 
lahko gibljejo od 100 tisoč do 
milijon dinarjev oziroma za od- 
govorno osebo 20 do 200 tisoč 
dinarjev. 

Za železniške delavce in tudi 
za vse druge fizične osebe, ki 
sodelujejo v železniškem pro- 
metu oziroma tiste, ki ga na 
kakršenkoli način ogrožajo, je 
predpisana denarna kazen od 
10 do 150 tisoč dinarjev. Pred- 
videna je tudi mandatna kazen 
2 tisoč dinarjev, ki se izreče 
takoj. 

Poleg denarne kazni, ki se 
lahko izreče delavcu s poseb- 
nim pooblastilom ali drugemu 
delavcu, ki je odgovoren za 
varnost železniškega prometa 
in tudi nasploh delavcu, ki so- 
deluje v opravljanju prometa 
na progah JŽ, je predviden tu- 
di varnostni ukrep - prepoved 
opravljanja dolžnosti v trajanju 
od treh do šestih mesecev. 

V posebnem delu osnutka 
zakona sta ponujeni dve alter- 
nativni rešitvi v zvezi s poobla- 
stilom za sprejem predpisov za 
izvajanje tega zakona. Po prvi 
mora vse spremljajoče predpi- 
se sprejemati pristojni zveznf 
organ uprave ob pridobljenem 
mnenju skupnosti JŽ, medtem 
ko se po drugi rešitvi predlaga, 
da predpise, s katerimi se za- 
gotavlja tehnično-tehnološko 
enotnost na železnici, in tudi 
javno-pravne akte sprejema 
skupnost JŽ po posebnem po- 
oblastilu ob soglasju pristojne- 
ga zveznega organa uprave. 

S prehodnimi in končnimi 
določbami osnutka zakona je 
poleg ostalega predpisano, da 
se za železniške proge in tudi 
za postroje, naprave in objek- 
te, ki so njihov sestavni del, ki 
so bili zgrajeni, preden je začel 
veljati ta zakon, ne uporabljajo 
posamezne določbe o temelj- 
nih pogojih, ki se nanašajo na 
proge oziroma na pogoje nji- 
hove priključitve na odprti 
glavni progi. 

Na koncu je za sprejem 
predpisov za izvajanje tega za- 
kona določen rok enega leta. 
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IZVAJANJE ZAKONOV 

Nezadovoljivo stanje v družbenem sistemu 

informiranja 

• Niso ustvarjeni vsi nujni in predvideni temeljni pogoji za izvajanje zakona, pa 
se zamuja pri izvrševanju določenih nalog 

• V posameznih republikah in pokrajinah obstajajo velike razlike v dinamiki in v 
načinu izvajanja zakona 

• Razvoj družbenega sistema informiranja je precej počasnejši od potreb, pa 
celo od možnosti 

• Premalo aktivnosti za povečanje dostopnosti podatkov in informacij 
• Zamuja delo pri uvajanju enotnih registrov in evidence, kar je pomembno za 

vso državo 
• Za dosledno uporabo zakona potrebna nujna organizacijska in kadrovska 

usposobljenost in tudi najširša družbena in politična akcija na vseh ravneh 

Skupni temelji družbenega 
sistema informiranja v naši dr- 
žavi so nujen dejavnik za zago- 
tavljanje enotnosti tega siste- 
ma. To potrjuje dosedanje 
uresničevanje zakona o teme- 
ljih družbenega sistema infor- 
miranja in o informacijskem si- 
stemu federacije (sprejet ob 
koncu 1981), ki je opravičil pri- 
čakovanja in cilje, zaradi kate- 
rih je bil sprejet. Praksa je na- 
mreč pokazala, da je smer raz- 
voja, ki je bila določena s tem 
zakonom, v skladu s potreba- 
mi naše družbe in njenega na- 
daljnjega razvoja. Toda, če 
gledamo .v celoti, se zakon ne 
uresničuje dovolj. Zaradi neu- 
pravičenega zamujanja pri nje- 
govem izvajanju in zaradi dru- 
gih slabosti je stanje v družbe- 
nem sistemu informiranja v ce- 
loti še nezadovoljivo. 

To je poudarjeno v poročilu 
o izvajanju zakona o temeljih 
družbenega sistema informira- 
nja in o informacijskem siste- 
mu federacije, ki je bilo posla- 
no v obravnavo v Skupščino 
SFRJ. O njem bodo razpravljali 
delegati v Zveznem zboru. Po- 
ročilo je pripravil Zvezni sekre- 
tariat za informacije na podla- 
gi poročil pristojnih organov in 
služb v republikah in pokraji- 
nah ter v federaciji. 

NEIZENAČENO 
IZVAJANJE ZAKONA 

Sistemski pristop, ki je prak- 
tično šele uveden s tem zako- 
nom, je omogočil številnim 
subjektom, da v povsem kon- 
kretnih nalogah mnogo jasne- 
je vidijo osnovne slabosti, po- 

manjkljivosti organiziranosti in 
koordinacije, nepovezanost in 
praznino v družbenem sistemu 
informiranja. 

Številne konkretne aktivno- 
sti pri izvajanju zakona so že 
končane. Izvršeno je usklaje- 
vanje zakona o Službi družbe- 
nega knjigovodstva Jugoslavi- 
je, o Narodni banki Jugoslavi- 
je, o družbenem planiranju in 
o notranjih zadevah. Ostalo je 
še usklajevanje vseh zveznih 
zakonov in aktov, s katerimi je 
urejena dejavnost subjektov 
družbenega sistema informira- 
nja s tem zakonom (na primer 
na področju statistike). 

Določeni uspehi pri izvaja- 
nju zakona so uresničeni v 
vseh republikah in SAP Vojvo- 
dini. Zakoni o družbenem si- 
stemu informiranja so bili 
sprejeti v vseh republikah in 
pokrajinah, razen v SR Hrvaški 
in SAP Kosovu, kjer je v teku 
postopek njihovega sprejetja. 
Poleg tega potekajo tudi aktiv- 
nosti pri izvajanju konkretnih 
določb in intenc zakona, kot 
so usklajevanje zakonskih ak- 
tov, sprejetje družbenih dogo- 
vorov in samoupravnih spora- 
zumov in ustanavljanje druž- 
benih in koordinacijskih teles. 
Prav tako se programirajo in 
gradijo informacijski sistemi in 
to v glavnem na ravni republik 
in SAP Vojvodine, manj pa na 
ravni občin. 

Toda v poročilu se navaja, 
da obstajajo velike razlike v di- 
namiki in načinu izvajanja za- 
kona tako med republikami 
kot zntraj njih. Glede na potre- 
bo, da se ob spoštovanju spe- 
cifičnih potreb, pogojev in 

možnosti v posameznih oko- 
ljih družbeni sistem informira- 
nja oblikuje tako, da je uskla- 
jen in povezan na vseh ravneh 
od tozdov do federacije, te ra- 
zlike postajajo vse večja ovira 
nadaljnjemu razvoju družbe- 
nega sistema informiranja v 
celoti. 

Posebno vlogo pri izvajanju 
zakona ima svet družbenega 
sistema informiranja SFRJ, ki 
je bil ustanovljen leta 1983. 
Svet je do sedaj sprožil več 
načelnih in konkretnih vpra- 
šanj in dal svoja mnenja in pri- 
poročila k večjemu številu po- 
membnih akcij in projektov na 
področju zakonskega ureja- 
nja, organizacije in razvoja in- 
formacijskega sistema, skup- 
nih temeljev, tehničnih teme- 
ljev in celotne organizacije 
družbenega sistema informi- 
ranja. 

V preteklem obdobju se je 
tudi začelo delati na nekaterih 
pomembnih projektih, ki v šir- 
šem pogledu sodijo na po- 
dročje graditve skupnih teme- 
ljev družbenega sistema infor- 
miranja. Gre predvsem za 
enotno zakonsko urejanje 
vprašanj varstva podatkov in 
informacij, o projektiranju in 
gradnji javne jugoslovanske 
mreže za prenos podatkov, v 
teku pa so aktivnosti pri ureja- 
nju nekaterih važnih delov 
družbenega sistema informira- 

nja: sistem znanstvenih in teh- 
noloških informacij (SZTI), 
knjižničarsko-informacijski si- 
stem (KIS), sistem patentnih 
informacij, arhivski sistem in 
drugo. 

POČASNEJŠI TEMPO 
RAZVOJA 

V poročilu je poudarjeno, da 
se družbeni sistem informira- 
nja ne razvija na način, predvi- 
den z resolucijo Skupščine 
SFRJ o temeljih družbenega 
sistema informiranja in s tem 
zakonom. Tempo razvoja je 
precej počasnejši od potreb, 
pa celo od možnosti. To ima 
negativne posledice, ker je in- 
formiranje eden od pomemb- 
nih elementov nadaljnje demo- 
kratizacije družbenoekonom- 
skih in političnih odnosov ozi- 
roma uresničevanja ustavnih 
pravic delovnih ljudi in ob- 
čanov. 

Upoštevajoč vse to, je nujno 
načrtno popolnejše razčleniti, 
dopolniti in operativno natanč- 
neje definirati obstoječo kon- 
cepcijo družbenega sistema 
informiranja. Toda poememb- 
ne komponente te koncepcije 
se ne uresničujejo. Predvsem 
je premalo dejavnosti za pove- 
čanje dostopnosti podatkov in 
informacijskih sistemov, zlasti 
tistih, ki so grajeni po vertikal- 

POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O TEMELJIH 
DRUŽBENEGA SISTEMA INFORMIRANJA IN O IN- 
FORMACIJSKEM SISTEMU FEDERACIJE 
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ni osnovi (statistika, SDK in 
drugi) z informacijskimi siste- 
mi, grajenimi po horizontalni 
osnovi (OZD, družbenopolitič- 
ne skupnosti in drugo). Prav 
tako manjkajo tudi koordina- 
cijske točke (vozlišča), ki so 
potrebne za povezovanje in 
usklajevanje dela teh si- 
stemov. 

Počasi se uresničuje tudi 
določba 25. člena zakona, ki 
se nanaša na ustanavljanje 
ustreznih družbenih teles v 
družbenopolitičnih skupnostih 
in 46. člena o usklajevanju sa- 
moupravnih splošnih aktov or- 
ganizacij združenega dela, 
bank in drugih finančnih orga- 
nizacij, samoupravnih interes- 
nih skupnosti, gospodarskih 
zbornic in drugih organizacij 
in skupnosti z določbami tega 
zakona. Čeprav se tehnična 
osnova družbenega sistema 
informiranja prcej hitro širi in 
razvija, še zaostaja za nepo- 
srednimi in dolgoročnimi po- 
trebami. 

V obdobju od sprejetja reso- 
lucije in zakona niso na zado- 
voljiv način in v dovolj velikem 
obsegu in dinamiki uresničene 
vse zahteve in vsi cilji iz teh 
dokumentov. Gre predvsem za 
odločanje o ustreznih podat- 
kih in informacijah v okviru 
medsebojnega informiranja in 
o zahtevi, da delovni ljudje in 
občani razpolagajo s podatki 
in informacijami o svojem po- 
ložaju in o drugih vprašanjih, o 
katerih odločajo. 

V poročilu je navedeno, da 
je potrebno zaradi neugodne- 
ga stanja na področju družbe- 
nega sistema informiranja nuj- 
no ukrepati v združenem delu 
in v delegatskem sistemu, da 
bi samoupravno sporazumeva- 
nje, družbeno dogovarjanje in 
drugo samoupravno odločanje 
temeljilo na analizah in oce- 
nah, dobljenih na podlagi stro- 
kovnih in znanstvenih metod 
zbiranja, obdelave in dajanja 
podatkov in informacij. 

Prav tako je potrebna do- 
sledna uporaba načela javno- 
sti in dostopnosti podatkov in 
informacij vsem uporabnikom 
pod enakimi pogoji, še zlasti 
zato, ker je današnje stanje 
takšno, da se premalo spoštu- 
jejo in se ne uporabljajo obsto- 
ječi predpisi in ker to gradivo 
ni popolno in dovollj sodobno 
pravno urejeno. 

V času sprejemanja zakona 
številni subjekti družbenega 
sistema informiranja niso bili 
organizacijsko in kadrovsko 
usposobljeni za njegovo upo- 
rabo, toda tudi potem so te 
aktivnosti tekle precej počasi 
in neizenačeno. Poseben pro- 
blem predstavlja opuščanje 
nekaterih aktivnosti, tako da 

lahko rečemo, da so vzroki po- 
časnega izvajanja zakona ne 
samo organizacijske, material- 
ne in tehnične, ampak tudi po- 
litične narave. 

Na podlagi obstoječe prakse 
ni možno ugotoviti večjih sla- 
bosti konkretnih določb zako- 
na. Zato prevladuje mnenje, da 
je temeljna slabost v prepočas- 
nem, nedoslednem in nepo- 
polnem (parcialnem) izvajanju 
teh določb, kar vpliva na za- 
mujanje pri izvrševanju posa- 
meznih konkretnih nalog. 

IZVRŠEVANJE 
DOLOČENIH NALOG 
ZAMUJA 

Izhajajoč iz prej navedenih 
ugotovitev, je v poročilu po- 
udarjeno, da za izvajanje tega 
zakona niso uresničeni vsi nuj- 
ni in predvideni temeljni pogo- 
ji. Tako še ni sprejet zakon o 
načinu opravljanja skupnih del 
in nalog družbenega sistema 
informiranja in informacijske- 
ga sistema federacije, ni 
opravljna nujna racionalizacija 
in funkcionalna organizacija 
zveznih upravnih organov, pri- 
stojnih za gradnjo, razvoj in 
delovanje tega sistema in tudi 
ni ustrezne delitve dela na teh 
delih in nalogah. 

Prav tako precej zamuja do- 
ločanje in izvajanje ostalih po- 
membnih elementov skupnih 
temeljev družbenega sistema 
informiranja, predvsem v fede- 
raciji, zaradi česar tudi v repu- 
blikah in pokrajinah zamuja iz- 
vrševanje nalog na tem po- 
dročju. 
Med njimi so posebno poudar- 
jene naloge pri določanju 
enotnih statističnih standar- 
dov (definicija, klasifikacija, 
nomenklatura), za katere je za- 
dolžen Zvezni zavod za statisti- 
ko. Sprejetje standardov v 
družbenem sistemu informira- 
nja je v pristojnosti Zveznega 
zavoda za statistiko, toda zara- 
di premajhne usposobljenosti 
zavoda lahko pride do zamuja- 
nja pri izdelavi in sprejetju ne- 
katerih pomembnih standar- 
dov družbenega sistema infor- 
miranja. Prav tako še ni orga- 
nizirana izdelava klasifikacije 
blaga in storitev, za kar se zelo 
zanima združeno delo. 

Pristojni organi zamujajo s 
pripravami nekaterih nujnih 
enotnih metodologij zbiranja, 
obdelave in dajanja podatkov, 
začela pa se je priprava organ- 
zacijskega vodenja enotnih, 
večnamenskih usklajenih in 
med seboj povezanih baz 
(bank) podatkov v informacij- 
skem sistemu federacije. Pre- 
cej zamuja tudi priprava enot- 
nih registrov, ki bi morali pred- 

stavljati osnovo večnamen- 
skim bazam podatkov, ki so 
pomembni za celotno državo, 
ko je enotni register prebival- 
stva Jugoslavije in enotni regi- 
ster teritorialnih enot. 

Poleg tega zamuja delo pri 
uvajanju evidence, pomembne 
za celotno državo, in kataloga 
podatkov, kazalcev, informacij 
in analiz, ki so jih dolžni orga- 
nizirati in voditi organi, organi- 
zacije in informacijske službe 
v federaciji. Toda v teku je iz- 
delava kataloga podatkov in 
informacij informacijskega si- 
stema federacije. 

V teku je tudi razprava o 
predlogu povezovanja infor- 
macijskih tokov ekonomskih 
odnosov s tujino in idejnem 
projektu avtomativnega infor- 
macijskega sistema narodnih 
bank o ekonomskih odnosih s 
tujino, ki jih je pripravila Na- 
rodna banka Jugoslavije. Po- 
leg tega je Zvezni zavod za sta- 
tistiko začel s strokovnimi ak- 
tivnostmi za definiranje zahtev 
za realizacijo informacijskega 
sistema o ekonomskih odno- 
sih naše držav s tujino. 

Da bi se dosledno izvajal ta 
zakon, je v poročilu naveden 
pregled ukrepov in aktivnosti, 
ki bi se morali nujno izvajati v 
naslednjem obdobju. 

Poudarjeno je, da je potreb- 
na najširša družbena in politič- 
na akcija na vseh ravneh, 
predvsem pa v združenem de- 
lu in v delegatskem sistemu. 
Zaradi uresničevanja določe- 
nih nalog in ciljev morajo vse 
družbenopolitične skupnosti 
izdelati in sprejeti programe za 
uresničitev temeljnih doku- 
mentov na tem področju. Po- 
trebno je prav tako stalno iz- 
boljševati metodo dela pri raz- 
voju družbenega sistema in- 
formiranja. 

V akciji preseganja neobveš- 
čenosti, ki je včasih na meji z 
neznanjem, je odločilna vloga 
subjektivnih sil (predvsem So- 
cialistične zveze), ki morajo s 
svojo aktivnostjo prispevati k . 
oblikovanju družbene zavesti 
o pomenu družbenega sistema 
informiranja. 

Prav tako je nujno pospešiti 
reševanje vprašanj pristojnosti 
zveznih upravnih organov za 
dela grđditve, razvoja in delo- 
vanja tega sistema in za dela 
graditve informacijskega siste- 
ma zveznih organov, ker se se- 
danja delitev pristojnosti med 
zveznim sekretariatom za in- 
formacije in zveznim sekretari- 
atom za pravosodje in organi- 
zacijo zvezne uprave negativ- 
no odraža pri izvajanju za- 
kona. 

Da bi se zagotovila enotna 
programska usmeritev družbe- 
nega sistema informiranja in 
informacijskega sistema fede- 
racije, je potrebno usklajevati 
letne in srednjeročne razvojne 
programe informacijskih siste- 
mov posameznih informacij- 
skih služb in drugih subjektov 
tega sistema. 

Ko je govor o aktivnostih pri 
združevanju sistema podatkov 
o ekonomskih odnosih s tujino 
zunaj programa statističnih ra- 
ziskav, ki so pomembne za vso 
državo na tem področju, je 
nujno, da pristojna telesa 
Skupščine SFRJ spremljajo in 
koordinirajo tekoče aktivnosti 
pri reševanju vprašanj statisti- 
ke ekonomskih odnosov s tu- 
jino. 

Posebno pozornost je po- 
trebno posvetiti usposabljanju 
kadrov, ki bodo lahko uspešno 
uporabljali rezultate tehnično- 
tehnoloških dosežkov na tem 
področju pri nas in v svetu. 
Prav tako je potrebno bolj upo- 
rabljati obstoječe možnosti 
vključevanja in izkoriščanja 
določenih podatkov in tehnič- 
no-tehnoloških informacij iz 
baz podatkov v svetu, toda po- 
goj za to je vsekakor boljša 
organziranost. 

S samoupravnimi sporazumi 
in družbenimi dogovori je po- 
trebno zagotoviti širše povezo- 
vanje in združevanje dela, 
sredstev, znanja in hkrati zao- 
striti odgornosti strokovnih, 
raziskovalnih organizacij in in- 
formacijskih služb. 

Zaradi učinkovitejšega izva- 
janja dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije bi mo- 
rale planske in druge upravne 
in strokovne organizacije in 
službe, posvetiti posebno po- 
zornost posodabljanju meto- 
dologije planiranja, vsebinsko- 
metodološkim opredelitvam 
minimalnih kazalcev razvoja in 
njihovem izboljševanju in po- 
vezovanju v usklajen sistem in- 
formiranja. 

Pri operacionalizaciji, uvaja- 
nju in doslednejši uporabi 
skupnih temeljev družbenega 
sistema informiranja je nujno 
okrepiti strokovno, razvojno in 
raziskovalno delo in zagotoviti 
skladnejše plansko in sistem- 
sko delo. Da bi se opravljale 
prednostne naloge na tem po- 
dročju je potrebno na ravni Ju- 
goslavije čimprej določiti enot- 
ne standarde in druge skupne 
temelje družbenega sistema 
informiranja, da bi na njihovi 
podlagi lahko republike in po- 
krajine uresničile enotno in us- 
klajeno delovanje tega si- 
stema. 

Posebno pomembno je, da 
bodo na teh skupnih temeljih 
osnovani vsi enotni kazalci in 
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drugi metodološki temelji si- 
stema družbenega planiranja, 
družbenega knjigovodstva, 
statistike in drugih informacij- 
skih služb v federaciji. 

Posebno je potrebno delo- 

vati pri povezovanju, sodelova- 
nju in delitvi dela med informa- 
cijskimi službami od občine do 
federacije. Skupni računski 
centri morajo na podlagi zdru- 
ževanja sredstev nabavljati 

skupno opremo, zaradi česar 
je nujno potrebno spodbujati 
vlaganja v domačo proizvod- 
njo računalniške opreme. V 
zvezi s tem je potrebno na 
podlagi družbenega dogovora 

o temeljih strategije tehnolo- 
škega razvoja v SFRJ določiti 
enoten jugoslovanski program 
razvoja in proizvodnje računal- 
nikov v Jugoslaviji. 
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1. julija 1986 

ZVEZNI KOMITE ZA ENERGETIKO 
IN INDUSTRIJO 

OSNUTEK DOGOVORA 

o solidarni zagotovitvi električne energije 

SR Črni gori zaradi odstopa od izgradnje 

hidroelektrarne v kanjonu Tare zaradi 

zaščite kanjona (ESA — 65)   

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 124. seji dne 
24/04-1986 na podlagi 80. člena poslovnika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije obravnaval: 

- OSNUTEK DOGOVORA O SOLIDARNI ZAGOTOVITVI 
ELEKTRIČNE ENERGIJE SR ČRNI GORI ZARADI 
ODSTOPA OD IZGRADNJE HIDROELEKTRARNE V 
KANJONU TARE ZARADI ZAŠČITE KANJONA, 

ki ga je v mnenje poslal Zvezni izvršni svet, s prošnjo, da 
ga v obravnavo, sprejem in določitev podpisnika pošljemo 
skupščini SR Slovenije. 

Ob obravnavi navedenega osnutak dogovora je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije oblikoval mnenje, ki vam ga 
pošiljamo v prilogi. 

Na podlagi 244. člena ustave Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije, sklenejo Zezni izvršni svet, Skupščina Soci- 
alistične republike Bosne in Hercegovine, Skupščina Sociali- 
stične republike Črne gore, Skupščina Socialistične republike 
Hrvaške, Skupščina Socialistične republike Makedonije, 
Skupščina Socialistične republike Slovenije, Skupščina Soci- 
alistične republike Srbije, Skupščina Socialistične avtonomne 
pokrajine Kosova in Skupščina Socialistične avtonomne 
pokrajine Vojvodina (v nadaljnjem besedilu: udeleženci dogo- 
vora) 

DOGOVOR 
o solidarni zagotovitvi električne energije SR 
Črni gori zaradi odstopa od graditve 
hidroelektrarne v kanjonu Tare zaradi zaščite 
kanjona 

1. člen 
Izhajajoč iz pomena kanjona Tare, ki je naravna dobrina 

izjemnihvrednosti, pomembna za celotno državo, udeleženci 
dogovora soglašajo, da je njihov skupni interes, da se kanjon 
Tare v celoti zaščiti in ohrani v naravnem stanju in da se 
zaradi tega odstopi od graditve hidroelektrarne v kanjonu 
Tare. 

2. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se socialistični republiki 

Črni gori namesto graditve hidroelektrarne »Bijeli Brijeg« v 
kanjonu Tare solidarno zagotovi zadovoljitev energetskih in 
ekonomskih interesov, ki ustrezajo tistim, ki bi jih imela, če bi 
zgradila to elektrarno pod pogoji iz dogovora o izkoriščanju 
hidroenergetskega in vodnogospodarskega potenciala 
porečja reke Drine in Morače. 

3. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se socialistični republiki 

Črni gori solidarno zagotovi 790 milijonov kWh ur električne 
energije letno, kolikor bi znašala povprečna letna proizvodnja 
hidroelektrarne »Bijeli Brijeg«. Od te količine električne ener- 
gije bosta 50% ali 395 milijonov kWh zagotovili socialistična 
republika Bosna in Hercegovina in Socialistična republika 
Srbija v enakih deležih, ostalih 50% ali 395 milijonov kWh pa 
druge republike in pokrajini v količinah, določenim na pod- 
lagi načela: letna proizvodnja in poraba električne energije ter 
ustvarjeni družbeni proizvod v letu 1984. 

V skladu s kriteriji iz prvega odstavka tega člena bodo 
republike in pokrajini zagotovile naslednje količine električne 
energije letno, in to: 
- SR Bosna in Hercegovina 197,5 mil. kWh ali 25,00% 
- SR črna gora 22,5 mil. kWh ali 2,84% 
- SR Hrvaška 145,5 mil. kWh ali 18,41% 
- SR Makedonija 42,5 mil. kWh ali 5,38% 

priloga poročevalca 



SR Slovenija 
SR Srbija 
SAP Kosovo 
SAP Vojvodina 

101,5 mil. kWh ali 12,85% 
197,5 mil. kWh ali 25,00% 
24,0 mil. kWh ali 3,05% 
59,0 mil. kWh ali 7,47% 

4. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se količine električne 

energije iz 3. člena zagotovijo socialistični republiki Črni gori 
iz elektroenergetskih sistemov republik in pokrajin brez 
obveznosti SR Crne gore do investicijskih vlaaani pod 
naslednjimi pogoji: 

- da dobava električne energije traja nepretrgoma 35 let 
od 1. julija 1992 dalje, 
i t~ /?a °^ava električne energije teče kontinuirano vsako leto (kot stalna energija) v obdobju trajanja obveznosti, 

da se električna energija dobavlja po enotni povprečni 
ceni po kateri združeno elektrogospodarstvo socialistične 
republike Srbije dobavlja električno energijo na prenosni 
mreži elektrogospodarskim organizacijam drugih republik in 
pokrajin na podlagi dolgoročnih pogodb, z začetno ceno 5 11 
dinarja za kWh, ki je veljala dne 1. 1. 1985. Ta cena se bo 
usklajevala od 1. 1. 1985 sorazmerno s povprečno korekcijo 
cen električne energije na mreži prenosa v državi v soglasju z 
veljavnimi predpisi o oblikovanju cen električne energije. 

5. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da bodo republike in 

pokrajini, ki ne razpolagajo z zadostnimi elektroenergetskimi 
zmogljivostmi (SR Hrvaška, SR Makedonija, SR Slovenija in 
SAP Vojvodina, v nadaljnjem besedilu: republike in pokra- 
jina), SR Črni gori količino električne energije iz 3. člena tega 
dogovora zagotovile z graditvijo hidroelektrarn na vodnih 
virih Crne gore. pod naslednjimi pogoji: 

- da se zmogljivost, s katero se nadomešča hidroelek- 
trarna v kanjonu Tare (v nadaljnjem besedilu: nadomestna 
zmogljivost) pridobi s hidroelektrarnami na Morači, 

- da posebni investicijski stroški po kWh nadomestnih 
zmogljivosti smejo biti večji od 10% v primerjavi s posebnimi 
investicijskimi stroški za hidroelektrarno »Bijeli Brijeg«, 

da 50% potrebnih sredstev za gradnjo nadomestne 
zmogljivosti po posebnih investicijskih stroških za hidroelek- 
trarno »Bijeli Brijeg« zagotovi SR črna gora, ostala potrebna 
sredstva za gradnjo nadomestne zmogljivosti pa nepovratno 
republike in pokrajina, po posebnih investicijskih stroških za 
hidroelektrarno »Bijeli Brijeg«, povečanih do 10%j 

- da se nepovratna sredstva zagotovijo SR Ćrni gori v 
obdobju od 1. julija 1986 do'31. decembra 1991 glede na 
dinamiko gradnje nadomestne zmogljivosti, 

- da je zgrajena nadomestna zmogljivost osnovno sred- 
stvo elektrogospodarstva Črne gore. 

6. člen 
SR Bosna in Hercegovina, SR Črna gora in SR Srbija 

soglašajo: ' 
- da bodo na svojih elektroenergetskih virih (porečja reke 

urine in Morače) omogočile republikam in pokrajini, ki zago- 
tavljajo nepovratna sredstva za graditev nadomestne zmoglji- 
vosti, da bodo za svoje potrebe zgradile dvakrat večje zmoalii- 
vosti od tistih, ki jih bodo zgradile za potrebe SR Črne gore z 
nepovratnimi sredstvi, 

- da bodo omogočile, da je 50% teh zmogljivosti možno 
graditi vzporedno z gradnjo nadomestne zmogljivosti, 50% pa 
v sklopu izkoriščanja hidroenergetskega potenciala v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju, 

se električna energija iz teh zmogljivosti dobavlja 
elektrogospodarstvom teh republik in pokrajine v času, za 
Katerega se med seboj dogovorijo republike in pokrajina 

da se električna energija iz tako zgrajenih zmogljivosti 
dobavlja elektroenergetskim sistemom teh republik in pokra- 
''n®' p° °enah iz teh zmogljivosti in po režimu, za katerega se 
jine govorila e'ektrogospodarstva teh republik in pokra- 

7. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se zaradi ustvarjanja 

ugodnih pogojev republik in pokrajin za realizacijo tega 
°°H0V°[1

a uvede posebno nadomestilo na rafinerijsko ceno naftnih derivatov v višini 0,90 dinarjev za liter oziroma kg, in to 

za motorni bencin, diezelsko gorivo, kurilno olje za gospo- 
dinjstvo, mazut, korozin in tekoče naftno gorivo. 

Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se bo uvedlo 1. 
julija 1986. leta, trajalo pa bo do 31. decembra 1991. leta. 
Sredstva, ki se bodo oblikovala na ta način, se bodo plačevala 
na posebne račune v republikah in pokrajinah. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da se nadomestilo iz 
prvega odstavka tega člena letno povečuje sorazmerno z 
rastjo stopnje inflacije. 

8. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da zaradi realizacije obvez- 

nosti, ki so jih prevzele republike in pokrajine v skladu s 3 4 
in 5. členom tega dogovora, elektrogospodarstvo Črne qore 
sklene: 

- z elektrogospodarstvi republik in pokrajin, ki dobavljajo 
električno energijo SR Crni gori iz svojih elektroenergetskih 
sistemov, dolgoročne pogodbe o dobavi letnih količin elek- 
trične energije, 

- z elektrogospodarstvi republik in pokrajin, ki zagotav- 
ljajo nepovratna sredstva za graditev nadomestne zmogljivo- 
sti za potrebe SR Crne gore, dolgoročne pogodbe o financira- 
nju graditve nadomestne zmogljivosti v HE na Morači 

Udeleženci dogovora soglašajo, da v skladu s 6 členom 
tega dogovora elektrogospodarstva republik in pokrajin, ki za 
graditev nadomestne hidroelektrarne zagotavljajo nepovratna 
sredstva, sklenejo dolgoročne pogodbe oziroma sporazume z 
elektrogospodarstvi SR Bosne in Hercegovine, SR Črne gore 
in SR Srbije za graditev hidroenergetskih objektov na virih 
poreečja Drine in Morače za svoje potrebe. 

Pogodbe, oziroma sporazumi iz prvega in drugega 
odstavka tega člena se sklenejo v roku treh mesecev od 
dneva, ko začne veljati ta dogovor, s tem, da se pogodbe 
oziroma sporazumi za graditev hidroenergetskih objektov v 
porečju Drine in Morače, ki se bodo gradili v naslednjem 
planskem obdobju za potrebe republik in pokrajin, ki ne 
razpolagajo z dovolj velikimi resursi, sklenejo do konca teko- 
čega planskega obdobja. 

9. člen 
Udeleženci dogovora bodo ustanovili koordinacijski odbor 

za spremljanje izvajanja dogovora. 
V koordinacijski odbor delegira vsak udeleženec dogovora 

po dva člana. 
Koordinacijski odbor bo v roku 30 dni od podpisa tega 

dogovora napravil program aktivnosti za realizacijo obvezno- 
sti iz dogovora z določenimi roki in nosilci nalog za njihovo 
izvršitev. 

10. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da bodo sodelovali in se 

med seboj pravočasno obveščali o izvajanih ukrepih za zago- 
tavljanje in uresničevanje tega dogovora. 

11. člen 
Izvršni sveti skupščin — podpisnikov dogovorov, bodo naj- 

manj enkrat na leto pošiljali svojim skupščinam poročilo o 
uresničevanju tega dogovora. 

12. člen 
Ta dogovor začne veljati, ko ga podpišejo pooblaščeni 

predstavniki Zveznega izvršnega sveta in skupščin socialistič- 
nih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. 

13. člen 
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ in uradnih listih 

socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. 
Beograd, 4. 4. 1986 

ZA ZVEZNI IZVRŠNI SVET 
ZA SKUPŠČINO SR BOSNE 

IN HERCEGOVINE 
ZA SKUPSCINO SR ČRNE GORE 

ZA SABOR SR HRVAŠKE 
i ZA SOBRANJE SR MAKEDONIJE 

ZA SKUPŠČINO SR SLOVENIJE 
ZA SKUPŠČINO SR SRBIJE 

ZA SKUPŠČINO SAP KOSOVO 
ZA SKUPŠČINO SAP VOJVODINE 



OBRAZLOŽITEV 

i. 
Po večletnih raziskavah študijah in projektih ter aktivnostih 

pri usklajevanju posameznih in skupnih interesov so skupš- 
čine socialističnih republik Bosne in Hercegovine, Črne gore 
in Srbije junija leta 1984 sklenile dogovor o koriščenju hidro- 
energetskega in vodnogospodarskega potenciala porečja rek 
Drine in Morače (v nadaljnjem besedilu: dogovor treh repu- 
blik). 

Z dogovorom treh republik določena koncepcija skupnega 
koriščenja potencialov rek Drine in Morače izhaja med osta- 
lim iz naslednjega: 

— da se potencial vod v porečju Drine in Morave trajno 
uporablja v naravnem toku oziroma brez prevajanja dela vod 
Tare v Moračo, 

— da socialistični republiki Bosna in Hercegovina in Srbija 
v enakih količinah zagotovita SR Črni gori nepovratno 50% 
potrebnih sredstev za graditev hidroelektrarne »Bijeli Brijeg«, 
SR Črna gora pa ima pravico, da ob investicijskih vlaganjih na 
resursih SR Bosne in Hercegovine in SR Srbije gradi elektro- 
energetske zmogljivosti 358 milijonov kWh (v vsaki po 179 
milijonov kWh). Ta električna energija bi se dobavljala SR 
Črni gori iz sistema dveh republik po povprečnih cenah na 
mreži prenosa, 

— da se prioritetno gradijo čelne hidroelektrarne (hidro- 
elektrarna »Bijeli Brijeg« in hidroelektrarna »Buk Bijela«) 
zaradi njihovega izjemnega pomena v sistemu, zlasti z vodno- 
gospodarskega vidika, 

— da se v ustreznih rokih določijo kriteriji in napravi razde- 
litev medsebojnih vplivov hidroakumulacij in razdelitev ozi- 
roma zamenjava potenciala na skupnih vodotokih, 

— da se tehnične in druge rešitve iz dopolnilne investicij- 
sko-tehnične dokumentacije o urejanju porečja Drine, Tare, 
Pive, Lime in Morače, ki se nanašajo na porečje Drine, lahko 
spremenijo, če se z njimi zagotavlja racionalnejše in ekono- 
mičnejše koriščenje hidroenergetskega in vodnogospodar- 
skega potenciala. 

V razpravah med pripravami za sprejem dogovora treh 
republik je bilo prisotno tudi vprašanje zaščite kanjona Tare. 
V zvezi s tem so se vse bolj pojavljale zahteve iz cele države. 
To vprašanje je bilo prisotno tudi v skupščinah treh republik 
pri obravnavi in sprejemanju dogovora treh republik. 

Po sklenitvi dogovora treh republik so organizacije, znan- 
stvene inštitucije, združenja in posamezniki okrepili akcijo, da 
se zaradi zaščite kanjona odstopi od graditve hidroelektrarne 
v kanjonu Tare. 

Izhajajoč iz velikega naravnega bogastva kanjona Tare in 
zahteve, da se kanjon ohrani, so pristojni organi in organiza- 
cije v Črni gori v skladu z določbami iz dogovora treh republik 
sprožili pobudo, da se proučijo rešitve, s katerimi bi se ohranil 
del kanjona v naravnem stanju. To pobudo so sprejeli tudi 
organi drugih dveh republik. 

Raziskave so pokazale, da se lahko jez hidroelektrarne na 
Tari namesto na profilu »Bijeli Brijeg« gradi obvodno na 
profilu »Tepca«. Na ta način bi se ohranilo 20 km najglobljega 
dela kanjona. 

Usmeritev, da se s premikom profila za graditev jezu za 
hidroelektrarno zaščiti del kanjona, ni zmanjšala zahteve, da 
se v celoti ohrani kanjon Tare, ki predstavlja dobrino skup- 
nega pomena za vso državo in ki je tudi del svetovne naravne 
dediščine. Poleg že omenjenih pobud za zaščito kanjona Tare 
je bilo to vprašanje sproženo tudi v Skupščini SFRJ, Ustav- 
nem sodišču Jugoslavije, Svetu akademij znanosti republik in 
pokrajin, Svetu za varstvo človekovega okolja Zvezne konfe- 
rence SZDL, Skupščini nacionalnega parka Durmitor in 
drugje. Upoštevajoč navedene zahteve, ki so odraz skupnih 
teženj in interesa države v celoti, da se ohrani kanjon Tare v 
naravnem stanju, je bila v SR Bosni in Hercegovini sprožena 
pobuda, da se kanjon Tare, ki je dobrina, pomembna za 
celotno državo, popolnoma zaščiti, hkrati pa je potrebno, da 
SR Črni gori vse republike in pokrajine zagotovijo električno 
energijo v količini, ki bi se dobila z izgradnjo hidroelektrarne 
»Bijeli Brijeg«. To pobudo sta sprejela izvršna sveta SR Crne 
gore in SR Srbije. 

Bistvo pobude izvršnih svetov treh republik je v nasled- 
njem: 

— da se zaščiti kanjon Tare v celoti 
— da zaradi zaščite kanjona SR Črna gora odstopi od 

graditve hidroelektrarne v kanjonu Tare, 
— da vse socialistične republike in SAP kot nadomestilo za 

odstopitev od graditve hidroeiektarne v kanjon Tare solidarno 
zagotovijo SR Črni gori zadovoljitev energetskih in ekonom-, 
skih interesov, ki odgovarjajo tistim, kakršne bi imela, če bi 
gradila hidroelektrarno »Bijeli Brijeg« pod pogoji iz dogovora 
treh republik. 

Da bi se seznanil in izrekel o tej pobudi, so izvršni sveti 
skupščin SR Bosne in Hercegovine, SR Črne gore in SR Srbije 
poslali Zveznemu izvršnemu svetu obrazloženi predlog za 
realizacijo dogovora o koriščenju hidroenergetskega in vod- 
nogospodarskega potenciala porečja rek Drine in Morače 
zaradi odstopa od graditve hidroelektrarne v kanjonu Tare. 

Na sestanku predsednika Zveznega izvršnega sveta s pred- 
sedniki izvršnih svetov republik in pokrajin, ki je bil 25. 7. 
1985, so v posebni točki dnevnega reda izmenjali mnenja o 
predlogu za realizacijo dogovora o koriščenju hidroenerget- 
skega in vodnogospodarskega potenciala porečja rek Drine 
in Morače zaradi odstopa od graditve hidroelektrarne v 
kanjonu Tare. 

Po tem sestanku je Zvezni izvršni svet na seji, ki je bila 18. 
julija 1985, obravnaval in podprl predlog treh izvršnih svetov 

' in ga poslal v mnenje izvršnim svetom vseh republik in po- 
krajin. 

Na sestanku predsednika zveznega izvršnega sveta s pred- 
sedniki izvršnih svetov SR in SAP, ki je bil 2. novembra 1985. 
leta, so bila obravnavana mnenja in stališča republik in pokra- 
jin v zvezi s predlogom in je bilo dogovorjeno, da zvezni 
komite za energetiko in industrijo pristopi k izdelavi osnutka 
dogovora o solidarnem zagotavljanju električne energije SR 
Črni gori zaradi odstopa od graditve hidroelektrarne v 
kanjonu Tare zaradi zaščite kanjona in da ga pošlje izvršnim 
svetom SR in SAP in Zveznemu izvršnemu svetu. Ta osnutek 
so obravnavali na dveh sestankih predsednika Zveznega 
izvršnega sveta s predsedniki izvršnih svetov republik in po- 
krajin. 

Na sestanku, ki je bil 1. 4. 1986 pri predsedniku Zveznega 
izvršnega sveta s predsedniki izvršnih svetov republik in 
pokrajin, so bila usklajena vsa pomembna vprašanja za skle- 
nitev tega dogovora. Hkrati je bilo sklenjeno, da zvezni komite 
za energetiko in industrijo izdela končno besedilo osnutka 
dogovora o solidarnem zagotavljanju električne energije SR 
Črni gori zaradi odstopa od graditve hidroelektrarne v 
kanjonu Tare zaradi zaščite kanjona (v nadaljnjem besedilu: 
osnutek dogovora) in da se ga pošlje Zveznemu izvršnemu 
svetu in izvršnim svetom republik in pokrajin. 

II. 
Izhajajoč iz dejstva, da je kanjon Tare naravna dediščina 

izjemne vrednosti in da predstavlja dobrino, ki je pomembna 
za celotno državo, se z osnutkom dogovora predvideva, da 
vse republike in pokrajine izvajajo ukrepe za celovito zaščito 
kanjona Tare v naravnem stanju. Pri tem se je upoštevalo, da 
ta kanjon UNESKO uvršča v svetovno naravno dediščino. 

Da bi se zaščitil kanjon Tare, se v osnutku dogovora predvi- 
deva, da SR Črna gora odstopi od graditve hidroelektrarne v 
kanjonu Tare, ki je bila predvidena z dogovorom treh repu- 
blik. Ker bi SR Črna gora z odstopom od graditve hidroelek- 
trarne v kanjonu Tare imela pomebne energetsko-ekonomske 
izgube, ki jih sama ne more nositi, se v osnutku dogovora 
predvideva, da vse republike in pokrajine solidarno zagotovijo 
SR Črni gori zadovoljitev energetskih in ekonomskih intere- 
sov, ki bi približno ustrezali tistim, kakršne bi ta republika 
ustvarila, če bi gradila hidroelektrarno »Bijeli Brijeg« v pogo- 
jih iz dogovora treh republik. 

V zvezi s tem je treba poudariti, da se je SR Črna gora 
opredelila za graditev hidroelektrarne na Tari v pogojih iz 
dogovora treh republik, ker na drugačen način ni mogla 
zagotoviti sredstev za graditev nujnih elektroenergetskih 
zmogljivosti, ki pa so nujno potrebne za njen nadaljnji razvoj. 
Struktura gospodarstva v SR črni gori namreč terja veliko 
porabo električne energije, ki je na prebivalca za približno 
70% večja od povprečja države. Takšna poraba tudi poleg 
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dejstva, da SR Crna gora proizvaja za 51% več električne 
energije na prebivalca od povprečja države, je povzročila velik 
deficit v elektroenergetski bilanci republike, ki v pogojih pov- 
prečne hidrologije v letu 1986 znaša več kot 600 milijonov 
kWh ali približno 20% celotnih potreb, in bo na začetku « 
naslednjega desetletja narasteI na več kot 1 milijardo kWh. 
Poleg tega pa je tudi struktura porabe takšna, da zahteva 
zagotavljanje velikih količin električne energije po nižjih 
cenah. Gre za tako imenovane specialne porabnike (v glav- 
nem proizvodnja aluminija in jekla), ki porabijo več kot 65% 
celotnih količin električne energije v republiki, medtem ko ta 
kategorija porabnikov v državi sodeluje s približno 20% v 
celotni porabi električne energije. 

Zgraditvijo hidroelektrarne na Tari bi SR Črna gora zagoto- 
vila letno povprečno 790 milijonov kVVh električne energije 
pod zelo ugodnimi pogoji, glede na to, da bi 50% sredstev za 
graditev tega objekta nepovratno zagotovili SR Bosna in 
Hercegovina in SR Srbija. Od celotne letne proizvodnje hidro- 
elektrarne na Tari se več kot 90% nanaša na kvalitetno — 
vršno energijo. Poleg tega bi se zagotovile tudi pomembne 
količine električne energije na podlagi njenih pozitivnih vpli- 
vov na nizvodne hidroelektrarne. Na ta način bi se omogočila 
proizvodnja pomembnih količin električne energije po nizki 
ceni, pri čemer bi se učinki uresničevali v dolgem obdobju 
izkoriščanja hidroelektrarne na Tari. To kaže, da gre za velike 
interese, ki so SR črno goro vodili pri sklepanju dogovora 
treh republik za graditev hidroelektrarne na Tari v pogojih iz 
tega dogovora. 

Osnutek dogovora zato izhaja iz tega, da se zaradi odstopa 
od graditve hidroelektrarne v kanjonu Tare zaradi zaščite 
kanjona SR Črni gori kot nadomestilo za hidroelektrarno v 
kanjonu Tare zagotovi ustrezna količina električne energije 
pod pogoji, ki bi bili podobni tistim, kakršne bi imela, z 
graditvijo hidroelektrarne »Bijeli Brijeg« na Tari po dogovoru 
treh republik. 

Predlog, da se SR Črni gori zagotovi 790 milijonov kWh 
letno, izhaja iz tega, da bi SR Črna gora ustvarila to količino 
električne energije v hidroelektrarni »Bijeli Brijeg«. Zaradi 
odstopa od graditve hidroelektrarne v kanjonu Tare zaradi 
zaščite kanjona bi navedeno količino električne energije 
zagotovile solidarno vse republike in pokrajine, glede na to, 
da je kanjon Tare naravno bogastvo izjemne vrednosti in je 
pomembno za celotno državo. Na ta način vse republike in 
pokrajini izvajajo konkretne ukrepe za zaščito kanjona Tare. 

V skladu z opredelitvami iz dogovora treh republik se v 3. 
členu osnutka dogovora predvideva, da SR Bosna in Herce- 
govina in SR Srbija zagotovita SR Črni gori 50% navedene 
količine električne energije, to je 395 milijonov kWh letno 
(vsaka po 197,5 mil. kVVh). Ostalih 50% bodo zagotovile druge 
republike in pokrajine. 

Kriteriji za določanje letnih količin električne energije, ki jih 
morajo ostale republike in pokrajine zagotoviti SR Crni gori, 
so predvideni v 3. členu osnutka dogovora, temeljijo pa na 
enakopravnem upoštevanju ustvarjene proizvodnje in porabe 
električne energije na eni, in ustvarjenega družbenega proiz- 
voda v posameznih republikah oziroma pokrajini, na drugi 
strani, in to na podlagi podatkov iz leta 1984. 

Socialistični republiki Bosna in Hercegovina in Srbija zago- 
tavljata SR Črni gori 50% količine električne energije, predvi- 
dene z osnutkom dogovora, čeprav ti dve republiki z odsto- 
pom od graditve hidroelektrarne »Bijeli Brijeg« izgubljata 
možnost uresničevanja svojih interesov, ki bi se zagotovili z 
graditvijo te hidroelektrarne v pogojih dogovora treh republik. 
To se v prvi vrsti nanaša na njihove vodnogospodarske inte- 
rese. Namreč, širše področje v SR Bosni in Hercegovini in SR 
Srbiji v prihodnosti računa na vode Drine za preskrbo prebi- 
valstva in industrije, namakanje kmetijskih površin in po- 
dobno. 

čeprav je opredelitev za izkoriščanje vode porečja Drine v 
naravnem toku pomembna, le-ta na sedanji stopnji hidroaku- 
mulacij ne omogoča zadovoljitev navedenih zahtev uporabni- 
kov vod. Z graditvijo akumulacij bi se v veliki meri spremenilo 
takšno stanje, pri čemer bi hidroakumulacije hidroelektrarne 
»Bijeli Brijeg« imele poseben pomen. Razen tega se z odsto- 
panjem od graditve hidroelektrarne »Bijeli Brijeg« izgublja 
tudi 140 milijonov kVVh električne energije letno, ki bi se 
zagotovila kot vpliv akumulacije hidroeleektrarne »Bijeli Bri- 
jeg« na povečanje proizvodnje nizvodnih hidroelektrarn. Od 

te količine bi SR Bosni in Hercegovini in SR Srbiji pripadlo 
letno povprečno 50% ali 70 milijonov kWh. Obe republiki tako 
izgubljata pomembne vodnogospodarske in energetske inte- 
rese, zaradi katerih sta se v glavnem opredelili, da SR Črni 
gori zagotovita 50% nepovratnih sredstev za graditev hidro- 
elektrarne »Bijeli Brijeg« v pogojih dogovora treh republik. 

V 4. členu osnutka dogovora je predvidena osnovna rešitev 
da republike in pokrajine dobavljajo SR Črni gori električno 
energijo iz svojih elektroenergetskih sistemov. 

Dobava električne energije iz elektroenergetskih sistemov 
republik in pokrajin se mora začeti 1. julija 1992. Ta rok je 
določen na podlagi načrtovanega roka začetka obratovanja 
hidroelektrarne »Bijeli Brijeg-, za katero so končana razisko- 
valna dela do ravni, ki je nujna za izdelavo idejnega projekta, 
ki je prav tako narejen. 

Pri določanju trajanja dobave električne energije SR Črni 
gori iz elektroenergetskih sistemov republik in pokrajin (35 
let) seje izhajalo iz dobe amortizacije opreme in dobe možne 
izkoriščenosti objektov ob zamenjavi opreme. Pri tem je treba 
upoštevati, da je to kompromisna rešitev, glede na to, da je 
čas možne izkoriščenosti hidroelektrarn znatno daljši od 
predlaganega roka trajanja obveznosti (na primer, glede na 
obstoječe amortizacijske stopnje traja amortizacijska doba 
gradbenih objektov hidroelektrarn 66,7 let). Za celotno 
obdobje trajanja obveznosti bi se električna energija dobav- 
ljala enakomerno med letom kot stalna energija. 

V zvezi s ceno električne energije, ki bi jo republike in 
pokrajine iz svojih elektroenergetskih sistemov dobavljale SR 
Črni gori, je z osnutkom dogovora predvideno, da se ta 
energija dobavlja po enotni povprečni ceni, po kateri zdru- 
ženo elektrogospodarstvo Srbije dobavlja električno energijo 
na prenosni mreži elektrogospodarskim organizacijam drugih 
republik in pokrajin, na podlagi dolgoročnih pogodb z 
začetno ceno 5,11 dinarjev za kWh, ki je veljala dne 1. 1. 1985. 
Ta cena bi se usklajevala od 1. januarja 1985 sorazmerno s 
povprečno korekcijo cen električne energije na mreži prenosa 
v državi, v skladu z veljavnimi predpisi o oblikovanju cen 
električne energije. Takšen predlog izhaja iz tega, da je elek- 
trogospodarstvo SR Srbije največji proizvajalec električne 
energije v državi in da največje količine te energije dobavlja 
elektrogospodarstvom drugih republik in pokrajin po dolgo- 
ročnih aranžmajih. 

Po osnutku dogovora bi republike in pokrajine, ki ne razpo- 
lagajo z elektroenergetskimi viri, morale zagotoviti ob vlaga- 
nju SR Črne gore 348,5 milijonov kWh letno. Od tega zneska 
po kriterijih iz 3. člena osnutka dogovora zagotavljajo: SR 
Hrvaška 145,5, SR Makedonija 42,5, SR Slovenija 101,5 in SAP 
Vojvodina 59 milijonov kVVh letno. Te količine električne ener- 
gije po 5. členu osnutka dogovora republike in pokrajine 
zagotavljajo z graditvijo nadomestne hidroelektrarne na reki 
Morači, tako da SR Črna gora zagotavlja potrebna sredstva za 
graditev 50% nadomestne hidroelektrarne po specifičnih 
investicijah hidroelektrarne »Bijeli Brijeg«, ostala potrebna 
sredstva pa zagotavljajo nepovratno republike in pokrajine po 
specifičnih investicijah, ki so lahko za 10% večje od specifič- 
nih investicij hidroelektrarne »Bijeli Brijeg«. Ce bodo speci- 
fične investicije nadomestne hidroelektrarne večje kot 10% v 
primerjavi s hidroelektrarno »Bijeli Brijeg«, bo znesek nad 
tem odstotkom zagotovila SR Črna gora. Tako te republike in 
pokrajina gradijo z nepovratnimi sredstvi za potrebe SR Črne 
gore v njenih resursih kapacitete: SR Hrvaška 72,75, SR 
Makedonija 21,25, SR Slovenija 50,75 in SAP Vojvodina 29,5 
milijonov kWh, aH skupaj 174,25 milijonov kWh. 

V 5. členu osnutka dogovora je predvideno, da so za nado- 
mestno hidroelektrarno investicije po kWh lahko večje do 
10% glede na investicije po kWh v hidroelektrarni »Bijeli 
Brijeg«. S tem je zagotovljeno, da republike in pokrajine 
gradijo nadomestne kapacitete v hidroelektrarnah, ki so po 
investicijskih vlaganjih podobne vlaganjem v hidroelektrarni 
»Bijeli Brijeg«. 

Hidroelektrarna »Bijeli Brijeg« namreč predstavlja s stališča 
investicijskih vlaganj za kWh enega od najugodnejših objek- 
tov v državi. Investicijska vlaganja za kWh v hidroelektrarni na 
Morači so približno 5% večja v primerjavi s hidroelektrarno 
»Bijeli Brijeg« in po računih, kijih je izvedel Energoprojekt iz 
Beograda po cenah ob koncu leta 1984, znašajo 56,76 dinar- 
jev za kVVh (brez interkalarnih obresti). 

Ker republike in pokrajine, ki ne razpolagajo z elektroener- 
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getskimi viri, z nepovratnimi sredstvi financirajo graditev 
zmogljivosti 174,25 milijonov kWh letno za potrebe SR Črne 
gore, lahko te republike in pokrajina po osnutku dogovora na 
porečjih Drine in Morače gradijo elektroenergetske zmoglji- 
vosti za proizvodnjo 348,5 milijonov kVVh letno za svoje 
potrebe. Del teh zmogljivosti (50% aH 174,25 milijonov kVVh) bi 
se gradilo vzporedno z nadomestno zmogljivostjo (med teko- 
čim planskim obdobjem), ostali del pa v naslednjem planskem 
obdobju. To pa zaradi tega, ker je potrebno še naprej prouče- 
vati in se pripravljati za graditev nekaterih zmogljivosti v 
porečju teh rek. 

Z rešitvami iz 3., 4. in 5. člena osnutka dogovora se SR Črni 
gori zagotavlja zadovoljitev energetskih in ekonomskih inte- 
resov, ki so podobni tistim, ki bi jih imela, če bi gradila 
hidroelektrarno »Bijeli Brijeg«. Pri tem je potrebno poudariti, 
da ima SR Črna gora v zvezi z graditvijo hidroelektrarne 
»Bijeli Brijeg« v pogojih iz dogovora treh republik kljub reši- 
tvam iz osnutka dogovora velike izgube, predvsem pa se: 
izgublja pomemben energetski yir, čeprav se le-ta deloma 
nadomešča za določeno časovno obdobje; izgubljajo eko- 
nomski učinki na podlagi ugodnih pogojev financiranja gradi- 
tve tega objekta; izgubljajo pomembne količine kvalitetne 
vršne energije, prav tako pa tudi pomembne količine elek- 
trične energije na podlagi pozitivnih vplivov hidroelektrarne 
»Bijeli Brijeg« na nizvodne hidroelektrarne in drugo. 

V 7. členu osnutka dogovora je predvideno, da se zaradi 
ustvarjanja ugodnejših pogojev republikam in pokrajinam za 
realizacijo obveznosti iz tega dogovora uvede posebno nado- 
mestilo na rafinerijske cene naftnih derivatov (motorni ben- 
cin, diezelsko gorivo, kurilno olje, mazut, korozin in tekoče 
naftno gorivo). Nadomestilo bi se uvedlo v obdobju od 1. julija 
1986 do 31. decembra leta 1991, in to za skoraj vse derivate, 
da bi bil obseg po enoti, kar se da majhen. Po računu, ki je bil 
narejen na podlagi podatkov o potrebnih količinah naftnih 
derivatov v državi in so v energetski bilanci Jugoslavije za leto 
1986, izhaja, da bi to nadomestilo znašalo približno 0,90 
dinarjev za liter oziroma kg derivata, kar minimalno bremeni 
ceno derivata. Račun je pokazal, da bi po cenah iz januarja 
letošnjega leta nadomestilo moralo znašati 0,60 dinarjev. 
Toda izhajajoč iz opredelitev, da se bo nadomestilo uvedlo 1. 
julija 1986 in da se do konca leta ne bo spremenilo ter 
upoštevajoč stopnjo inflacije v letošnjem letu, je nadomestilo 
določeno v znesku 0,90 dinarjev za liter oziroma kg derivata. 

Nadomestilo je dano v absolutnem znesku za liter oziroma 
kg derivata, povečuje pa se sorazmerno s stopnjo inflacije. 

Uvajanje nadomestila v smislu procentualnega zneska od 
cene derivata ni predlagano, ker se predpostavlja, da bodo 
cene derivatov rastle počasneje od stopnje inflacije, pa bi se 
na ta način zagotovila manjša sredstva. 

Republike in pokrajina, ki z nepovratnimi sredstvi financi- 
rajo gradnjo nadomestne zmogljivosti na vodnih virih SR 
Črne gore, bi z uvajanjem nadomestila zagotovile v glavnem 
svoj del potrebnih sredstev za graditev te zmogljivosti, kar 
hkrati predstavlja približno 50% vseh potrebnih sredstev za 
graditev nadomestne zmogljivosti. Republike in pokrajine, ki 
dobavljajo električno energijo SR Črni gori iz svojih elektro- 
energetskih sistemov, bi iz sredstev, zagotovljenih na podlagi 

nadomestila, zagotovile potrebna sredstva za graditev zmog- 
ljivosti, ki bi lahko proizvedla 50% od količine električne 
energije, ki jo dobavljajo SR Črni gori iz svojih sistemov. 

V 8. členu osnutka dogovora je predvideno, da bi medse- 
bojne obveznosti, ki bi jih po dogovoru prevzele republike in 
pokrajine, izvedla in realizirala elektrogospodarstva republik 
in pokrajin z medsebojnimi dolgoročnimi pogodbami in spo- 
razumi. 

Tako bi Elektrogospodarstvo Črne gore z elektrogospodar- 
stvi Bosne in Hercegovine, Srbije in SAP Kosova sklenilo 
dolgoročne pogodbe o dobavi energije iz njihovih sistemov, 
času trajanja dobave, kvaliteti in ceni električne energije, kot 
je to urejeno v 4. členu osnutka dogovora. Elektrogospodar- 
stvo SR Črne gore bi prav tako z elektrogospodarstvi SR 
Hrvaške, SR Makedonije, SR Slovenije in SAP Vojvodine skle- 
nilo dolgoročno pogodbo o graditvi nadomestne zmogljivosti, 
s katero bi se uredila vsa pomembna vprašanja v zvezi z 
graditvijo te zmogljivosti (objekt, ki bi se gradil kot nado- 
mestna zmogljivost, specifične investicije, dinamika zagotav- 
ljanja nepovratnih sredstev in drugo), kot je to urejeno v 5. 
členu osnutka dogovora. 

Pri tem je pomembno poudariti, da je v 5. členu osnutka 
dogovora določen objekt (hidroeelektrarna na Morači), ki se 
bo gradil kot nadomestna zmogljivost, katerega vlaganja so 
za kWh podobna vlaganjem v hidroelektrarno »Bijeli Brijeg«, 
ki s tega stališča predstavlja enega od najugodnejših objektov 
v državi. 

V 8. členu osnutka dogovora je prav tako predvideno, da 
elektrogospodarstva SR Hrvaške, SR Makedonije, SR Slove- 
nije in SAP Vojvodine sklenejo dolgoročne pogodbe oziroma 
sporazume z elektrogospodarstvi SR Bosne in Hercegovine, 
SR Srbije in SR Črne gore za graditev ustreznih hidroenerget- 
skih zmogljivosti v porečju Drine in Morače za svoje potrebe 
(348,5 milijonov kWh letno). 

S temi aktivi bodo elektrogospodarstva določila: objekte in 
zmogljivosti, ki se bodo gradili, zmogljivosti, ki se bodo gra- 
dile v tekočem in zmogljivosti, ki se bodo gradile v nasled- 
njem planskem obdobju, dobo koriščenja teh zmogljivosti, 
ceno električne energije, režim dobave električne energije in 
podobno. 

Pogodbe oziroma sporazume o graditvi hidroenergetskih 
zmogljivosti, ki se bodo gradile v naslednjem planskem 
obdobju za potrebe republik in pokrajin, ki nimajo elektro- 
energetskih virov, bodo elektrogospodarstva sklenila v teko- 
čem planskem obdobju, to je, ko bodo končane nadaljnje 
raziskave in priprave za graditev še neizkoriščenih virov v 
porečju Drine in Morače. 

Pomen medsebojnih obveznosti, ki jih s tem dogovorom 
prevzamejo republike in pokrajine, in čas, v katerem se le-te 
izvajajo, terjata, da ta dogovor sprejmejo skupščine republik 
in pokrajin. 

Ker je uvajanje nadomestila na rafinerijske cene naftnih 
derivatov pomembna komponenta uspešne realizacije tega 
dogovora, je nujno potrebno, da je tudi Zvezni izvršni svet 
podpisnik tega dogovora, glede na to, da je Zvezni izvršni svet 
pristojen za uvedbo tega nadomestila. 
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MNENJE 

IZVRŠNEGA SVETA 

SKUPŠČINE SR 

O OSNUTKU DOG 

SOLIDARNI ZAGOTOVITVI 

ELEKTRIČNE ENERGIJE SR 

ČRNI GORI ZARADI 

ODSTOPA OD IZ 

HIDROELEKTRARNE V 

KANJONU TARE ZARADI 

ZAŠČITE KANJONA 

Osnutek dogovora določa, da lahko republike in avtonomni 
pokrajini solidarno na dva načina zagotovijo nadomedstne 
količine električne energije SR Črni gori, ki je ne bo mogla 
realizirati zaradi odstopa od izgranje hidroelektrarne v 
kanjonu Tare zaradi zaščite kanjona. 

V 4. členu je opredeljeno, da bodo republike in avtonomni 
pokrajini, ki imajo na razpolago dovolj lastnih elektroenerget- 
skih zmogljivosti, zagotovile dobavo električne energije iz 
svojih elektroenergetskih sistemov brez obveznosti SR Črne 
gore do investicijskih vlaganj. Dobava električne energije bi 
trajala nepretrgoma 35 let od 1. julija 1992 dalje po ceni, ki bi 
se oblikovala v skladu s skupnimi elementi za oblikovanje cen 
električne energije, določenimi v planskih in drugih aktih na 
ravni federacije in z zakonom o sistemu družbene kontrole 
cen. 

V 3. členu je opredeljena letna količina električne energije 
vsakega podpisnika dogovora, ki bi jo solidarno zagotavljal 
SR Črni gori. Za SR Slovenijo bi znašala ta obveznost letno 
101,5 mio kWh električne energije. 

V členih od 5 do 8 je opredeljeno, da bodo republike in 
pokrajini, ki ne razpolagajo z zadostnimi elektroenergetskimi 
zmogljivostmi (SR Hrvatska, SR Makedonija, SR Slovenija in 
SAP Vojvodina), količine električne energije iz 3. člena tega 
dogovora zagotovile z izgradnjo hidroelektrarne na vodnem 
potencialu Orne gore pod naslednjimi pogoji: 

Nadomestno hidroelektrarno naj bi skupno zgradili na reki 
Morači, pri čemer smejo biti posebni investicijski stroški po 
kWh nadomestnih zmogljivosti do 10 odstotkov večji v primer- 
javi s posebnimi investicijskimi stroški za HE Bijeli brijeg. 50 
odstotkov potrebnih sredstev za izgradnjo nadomestne HE 
Bijeli brijeg zagotovi SR Črna gora, preostala potrebna sred- 
stva za izgradnjo nadomestne hidroelektrarne pa nepovratno 
republike in pokrajina po posebnih investicijskih stroških za 
HE Bijeli brijeg, povečanih do deset odstotkov. 

Zbiranje nepovratnih sredstev za izgradnjo nadomestne 
hidroelektrarne je predvideno po republikah na osnovi poseb- 
nega nadomestila na rafinerijsko ceno naftnih derivatov v 

višini 0,9 din za liter oziroma kilogram in z letno valorizacijo 
za stopnjo inflacije za obdobje od 1/7-1986 do 31/3-1991. 
Nadomestna hidroelektrarna bo osnovno sredstvo elektrogo- 
spodarstva Črne gore. Za elektrogospodarske organizacije 
republik in avtonomnih pokrajin je opredeljeno, da bodo v 
okviru Skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva skle- 
nile samoupravni sporazum, s katerim bodo medsebojno 
opredelile obveznosti, pravice in odgovornosti kot tudi kon- 
kretna opravila in naloge za realizacijo dogovora. 

Republike in avtonomni pokrajini, ki zagotavljajo nepo- 
vratna sredstva za izgradnjo nadomestnih zmogljivosti, bodo 
na rekah Drine in Morače imele možnost za lastne potrebe 
zgraditi dvakrat večje zmogljivosti od nadomestnih. 50 odstot- 
kov teh zmogljivosti je možno graditi vzporedno z izgradnjo 
nadomestne hidroelektrarne, 50 odstotkov pa v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. Elektrogospodarstva teh republik in 
pokrajin naj bi v treh mesecih od veljavnosti dogovora skle- 
nila dolgoročne pogodbe oziroma sporazume z elektrogospo- 
darstvi SR Bosne in Hercegovine, SR Črne gore in SR Srbije 
za izgradnjo hidroelektrarn ob izlivu Drine in Morače za svoje 
potrebe. Za zmogljivosti, ki jih bodo elektrogospodarstva sku- 
paj gradila v naslednjem srednjeročnem obdobju, naj bi spo- 
razume sklenili do konca tekočega planskega obdobja. V 
sporazumih bodo določeni doba dobave električne energije, 
cena in režim iz skupnih objektov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je predla- 
gani osnutek bistveno spremenjen od obravnavanega v 
decembru 1985 in z zbranimi dodatnimi sredstvi na osnovi 
posebnega nadomestila omogoča približno pokritje predvide- 
nih vlaganj v nadomestne zmogljivosti za SR Črno goro. Prav 
tako SR in SAP omogoča za svoje potrebe vlaganja v izgrad- 
njo hidroelektrarn ob izlivu Drine in Morače, ki bodo po moči 
dvakrat večji od nadomestnih zmogljivosti. 

Ker SR Slovenija ne bo imela presežkov energije po letu 
1992 in ne dovolj primarnih virov energije, je sprejemljiva 
solidarna zagotovitev električne energije SR Črni gori le z 
izgradnjo nadomestnih zmogljivosti za pridobivanje elek- 
trične energije po določilih osnutka dogovora. 

Tako opredeljena vlaganja so v skladu z dolgoročno strate- 
gijo razvoja energetike v SR Slovenijji, da bomo nadaljevali 
sovlaganja v energetske zmogljivosti v drugih republikah in 
avtonomnih pokrajinah na načelih združevanja dela in sred- 
stev. Z ekološkega vidika in ekonomskih prednosti izrabe 
hidroenergije nasproti pretvorbi drugih vrst primarne energije 
v električno energijo so takšna vlaganja ena najbolj smotrnih. 
V 8. členu osnutka dogovora je opredeljeno, da se bodo 
elektrogospodarstva republik in avtonomnih pokrajin v med- 
sebojnih sporazumih dogovorila o vseh konkretnih pogojih in 
•nalogah, ki so povezani z realizacijo tega dogovora. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije meni, da je možno v skladu s tem 
razrešiti tudi vprašanja možnosti za prenos električne ener- 
gije iz teh objektov do Slovenije in ustrezno opredeliti dobo koriščenja skupno zgrajenih energetskih objektov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SH 
Slovenije da da soglasje k osnutku dogovora o solidarni 
zagotovitvi električne energije SR Orni gori zaradi odstopa od 
izgradnje hidroelektrarne v kanjonu Tare zaradi zaščite 
kanjona hkrati pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
laga da Skupščina SR Slovenije pooblasti tov. Pavla Kunca, 
člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednika 
Republiškega komiteja za energetiko, da v njenem imenu 
podpiše navedeni dogovor. 

6 priloga poročevalca 
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